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Baroana Emma Nicholson de Winterbourne – Membră de Onoare a Asociaţiei Linia Verde pentru Protecţia
Copilului

„...Sunt onorată să pot sprijini Telefonul Copilului. O societate care investeşte cu responsabilitate în siguranţa şi bunăstarea copiilor,
investeşte de fapt în viitorul său. Ca parte din procesul său de aderare la Uniunea Europeană, încununat de succes, România a făcut
eforturi majore pentru a se adapta la normele sociale europene, care conferă fiecărui individ în parte un set de instrumente prin
intermediul cărora să se poată bucura de toate drepturile sale. Extinderea activităţilor Telefonului Copilului subliniază faptul că atât
parinţii, cât şi copiii din România îşi cunosc drepturile şi se asigură că acestea le sunt respectate.”

Declaraţia Excelenţei Sale, Baroana Emma Nicholson de Winterbourne, Membră a Parlamentului European, Membră de Onoare a
Asociaţiei Linia Verde pentru Protecţia Copilului şi co-Preşedinte al Children's High Level Group - cu ocazia conferinţei de presa de
lansare a Campaniei Naţionale de Promovare a Telefonului Copilului in Şcoli, Licee şi Centre de Plasament.
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Willem van Nieuwkerk – Preşedinte - Consiliul Director - Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului
2006 a fost primul an al Asociaţiei Linia Verde pentru Protecţia Copilului ca organizaţie neguvernamentală, după 4
ani de finanţare din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României. Ca şi organizatie neguvernamentală
independentă, Telefonul Copilului poate asigura mai bine confidenţialitatea copiilor şi astfel devine un sprijin neutru
pentru ei.
Dezvoltarea Sistemului Naţional de Protecţie a Copilului ne-a permis o transformare treptată într-o linie telefonică
dedicată mai mult copiilor decât părinţilor şi familiei. Suntem optimişti în ceea ce priveşte extinderea serviciilor
noastre în anul 2007, astfel încât din ce în ce mai mulţi copii să cunoască numărul 0800.8.200.200.
În anul 2006, Telefonul Copilului a fost apelat de peste 20 000 de persoane, copii şi adulţi. Această creştere reprezintă rezultatul mai
multor acţiuni de informare şi consiliere şi, în acelaşi timp, am devenit mai accesibili odată cu crearea website-ului nostru
(www.telefonulcopilului.ro). De-a lungul anului, Telefonul Copilului a jucat un rol activ în promovarea drepturilor copilului în România.
Am fost implicaţi în câteva programe de promovare internaţională a drepturilor copilului. Succesul acţiunilor de promovare a Telefonului
Copilului este, de asemenea, rezultatul intensei campanii media, prin implicarea unor parteneri media. Datorită ajutorului lor am putut
dezvolta un brand mai prietenos pentru copii, care a adus o nominalizare la Secţiunea Cea Mai Bună Campanie de Informare din cadrul
Galei Premiilor de Excelenţă Medic.ro, desfăşurată în decembrie 2006.
Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului îi respectă şi doreşte să fie alături de toţi copiii din România, care doresc să discute
despre orice ii preocupă. Încercăm să căutăm soluţii împreună cu cei care ne sună, dar ne dăm seama că nu întotdeauna găsim soluţii. În
astfel de cazuri şi totodată ca o regulă, ne propunem şi reuşim să-i ascultăm pe copii, cunoscând faptul că discutând despre problemele
lor poate fi în sine un sprijin pentru oricine, copil sau adult.
În anul 2007, voi înmâna atribuţiile mele ca Preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei Linia Verde pentru Protecţia Copilului unei alte
persoane şi sper ca acea persoană să-şi îndeplinească sarcinile cu aceeaşi plăcere ca şi mine.
Willem van Nieuwkerk
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Declaraţia doamnei Cătălina Florea – Director Executiv - Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului

Am avut privilegiul de a mi se încredinţa organizarea şi coordonarea activităţii Liniei Verzi pentru Protecţia Copilului
înca de la lansarea acestui serviciu în anul 2001, în cadrul campaniei “Casa de copii nu e acasa”. Alături de oameni
sufletisti şi dedicaţi, care au format echipa de la capătul celălalt al firului, am reuşit să răspundem solicitarilor care
ne-au fost adresate, iar 0800 8 200 200 a devenit serviciul prin intermediul căruia fiecare apelant străbate primul pas
în rezolvarea oricărui caz de încalcare a drepturilor copilului.

Faptul ca anul 2006 a adus Liniei Verzi pentru Protectia Copilului statutul de organizaţie neguvernamentală demonstrează necesitatea
acestui serviciu atât pentru copii cât şi pentru pârinţi. Nenumarătele probleme şi cazuri de încâlcare a drepturilor copilului aduse în
atenţia noastră demonstrează totodată încrederea românilor de a apela şi de a solicita serviciile oferite de Linia Verde pentru Protectia
Copilului, iar sprijinul primit din partea autorităţilor statului, Delegaţiei Comisiei Europene si Romtelecom, demonstrează că şi aceste
instituţii au recunoscut şi au apreciat rolul şi importanţa acestui serviciu.

Acestea sunt argumentele pentru care am continuat să existăm, păstrându-ne misiunea de a promova si de a urmări respectarea
drepturilor copilului in România.

Cătălina Florea - Director Executiv
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Cine suntem noi?
Telefonul Copilului 0800 8 200 200 este un serviciu telefonic de informare şi consiliere gratuit, unic la nivel naţional,
specializat în domeniul protecţiei copilului. Telefonul Copilului este o iniţiativă de responsabilitate socială,
dezvoltată datorită nevoilor de informare şi consiliere atât ale copiilor cât şi ale părinţilor în vederea cunoaşterii şi
respectării drepturilor copilului în România. Înfiinţat cu sprijinul Romtelecom, este singurul serviciu din România
care oferă consiliere profesionistă copiilor şi părinţilor aflaţi în dificultate.
Istoric
Serviciul a fost înfiinţat în anul 2001 sub titulatura Linia Verde pentru Protecţia Copilului şi a fost promovat prin
campaniile "Casa de Copii nu e acasă", "Drepturile copilului sunt lege", „Şi tu poţi fi un părinte mai bun”, proiecte
finanţate de Uniunea Europeană, prin programul PHARE. Deşi iniţial a fost conceput ca instrument de monitorizare
al campaniei „Casa de copii nu e acasă”, numărul foarte mare de apeluri şi implicit de cazuri semnalate au confirmat utilitatea socială a
acestui serviciu, ceea ce a condus la permanentizarea liniei telefonice speciale. Din luna februarie 2006 acest serviciu s-a transformat în
Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului, organizaţie neguvernamentală, non-profit, care are drept scop protecţia şi promovarea
drepturilor copilului în România.
Activitate
Telefonul Copilului este la dispoziţia copiilor şi părinţilor 7 zile din 7, între orele 08.00-20.00, iar printre serviciile oferite se numără:
informarea şi consilierea cu privire la promovarea şi respectarea drepturilor copiilor, îndrumarea către instituţiile în măsură să acorde
asistenţa necesară fiecărui caz, dar şi monitorizarea acestora. Procesul de consiliere se bazează în principal pe existenţa unei baze de
date juridice dezvoltată şi permanent completată cu noi apariţii legislative şi pe experienţa acumulată de-a lungul a 4 ani de activitate.
Un număr total de 1.430.814 apeluri a fost înregistrat de Telefonul Copilului în perioada 22 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2006, iar
dintre acestea au fost identificate 15.749 de cazuri care au necesitat intervenţia imediată a instituţiilor abilitate.
Copiii care apelează la Telefonul Copilului 0800 8 200 200 pot semnala probleme personale şi legate de familie, comportamente
anormale ale profesorilor si colegilor de şcoală sau, în cazurile cele mai grave, abuzuri fizice şi sexuale. Parinţii, în schimb, în afară de
posibilitatea de a semnala cazuri de violenţă în familie, pot afla informaţii despre formele legale de sprijin pentru familiile aflate în
dificultate, drepturile care li se cuvin ca părinţi sau viitori părinţi, instituţiile abilitate cărora se pot adresa, soluţiile alternative la
instituţionalizare.
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Apelanţii sunt atât persone adulte (părinţi, vecini, rude, cunoştinţe, personal didactic, personal al
centrelor de plasament etc) cât şi copii; apelurile înregistrate din partea copiilor fac parte, de obicei,
din categoria celor care semnalează cazuri de abuz.
Asociaţia este Membră a Comitetului Consultativ în cadrul proiectului Phare «Campania de Educare cu
privire la Drepturile Copilului» (12.12.2005 – 30.06.2007) şi a organizaţiei Child Helpline International,
organizaţie care reuneşte toate serviciile “telefonul copilului” din Europa. De asemenea, a fost
consultant în cadrul proiectului Phare «Evaluarea stadiului de dezvoltare al reţelei de asistenţă
maternală în România» (februarie 2006). Asociaţia s-a implicat ca partener în proiectul “Implică-te în
combaterea cerşetoriei”, cu ocazia Zilei Internaţionale Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă, 12
iunie, proiect organizat în colaborare cu Biroul Internaţional al Muncii (Programul Internaţional pentru
Eliminarea Muncii Copiilor) în perioada 12.06.2006 – 12.08.2006.

Materialele aferente campaniilor la care am participat ca parteneri
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Serviciul Telefonul Copilului a fost nominalizat la “Gala Premiilor de Excelenţă Medic.ro” la secţiunea socială “Cea mai bună campanie de
informare” (14.12.2006)

Cui ne adresăm?
-

Copiilor din România
Parinţilor din România
Copiilor – victime ale abuzului
Persoanelor care doresc să reclame un abuz săvârşit asupra unui copil
Profesioniştilor care lucrează în domeniul protecţiei copilului
Publicului larg

Gala Premiilor de Excelenta Medic.ro
Ce servicii oferim?
- Informare cu privire la promovarea şi respectarea drepturilor copiilor
- Consiliere cu privire la promovarea şi respectarea drepturilor copiilor
- Îndrumare către instituţiile în măsură să acorde asistenţă necesară
- Urmărirea modului de soluţionare a cazurilor
- Monitorizarea respectării drepturilor copilului în urma cazurilor înregistrate şi informarea instituţiilor abilitate cu privire la
problemele întâmpinate de copii
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Tipuri de probleme semnalate la Telefonul Copilului
“Copilul meu era discriminat. Cu ajutorul Telefonului Copilului si a asistentului social din cadrul DGASPC, care a discutat problema
cu directorul şcolii, am reuşit să depăşim împreună această situaţie”
“Sunt mama unui băiat în varsta de 10 ani, elev in clasa a IV-a la o şcoală din oraşul în care locuim. Deoarece copilul este de culoare,
atât o parte din colegii săi de la şcoală, cât şi copiii vecinilor sau chiar necunoscuţi, îl agresează şi îl discriminează. Totodată, unul dintre
profesorii şcolii, l-a întrebat pe băiat dacă este rudă cu un fotbalist de culoare de la un club românesc, copilul fiind afectat de această
remarcă. Deşi am discutat cu directorul şcolii despre această problemă, nu a fost luată nicio masură. Vă rog să mă sfătuiţi cum să rezolv
această problemă”
“Am sunat la Telefonul Copilului deoarece consider că trebuie să mă implic atunci când un copil din comunitatea în care locuiesc
este abuzat.”
“Vreau să vă aduc la cunoştinţă situaţia unor copii dintr-o familie vecină. Atât mama, cât şi cei 2 copii, o fată, în vârstă de 12 ani şi un
băiat, în vârstă de 14 ani, sunt consumatori de băuturi alcoolice, uneori consumând chiar alcool sanitar. Pe lângă faptul că este
consumatoare de alcool, fetiţa este abuzată sexual de către un vecin, în vârstă de 40 de ani. Locuitorii satului au depus plângere la
poliţie şi, deşi s-a constatat faptul că fata intreţinuse relaţii sexuale, cazul a fost clasat, neputându-se demonstra implicarea vecinului.
Fratele fetei a fost, în repetate rânduri, martor al actului sexual. Iniţial, nu a dorit să declare poliţiei adevărul, fiindu-i teamă de
consecinţe, însă, ulterior, a revenit asupra declaraţiei. Cu toate acestea, deşi există martori şi probe, procuratura a decis neînceperea
urmăririi penale, iar reprezentanţii poliţiei au făcut tot posibilul să îl disculpe pe vecinul abuzator. Deoarece autorităţile nu au luat nicio
măsură, fata şi vecinul continuă să întreţină relaţii sexuale”
“Am sunat la Telefonul Copilului, deoarece, în urmă cu 6 luni, am aflat că băiatul meu este consumator de droguri.”
“În urmă cu 6 luni, fiul meu, în vârstă de 17 ani, mi-a adus la cunoştinţă faptul că este consumator de droguri, motiv pentru care are
nevoie de bani pentru a şi le procura. Fiul meu locuieşte, de la o vârstă foarte mică, la bunicii materni, din cauza unor probleme de
sănătate cu care mă confrunt. Bunicii nu şi-au dat seama de schimbările survenite în comportamentul băiatului, deşi acesta, uneori, le
fura bani sau vindea bunuri din casă. Am căutat informaţii despre substanţele pe care fiul meu le consumă şi instituţii cu care mă pot
sfătui cum să-mi salvez copilul.”
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„Dorim să fie pedepsit cel care ne-a abuzat sexual ”
„Sunt o fetiţă în vârstă de 13 ani şi, în şcoala în care învăţ, atât eu cât şi ceilalţi copii am fost supuşi abuzului sexual din partea unui
îngrijitor. Acesta a încercat să îi seducă pe elevi şi s-a masturbat în toaleta băieţilor astfel încât să fie văzut de copii. Aceste agresiuni au
început în urmă cu doi ani şi s-au intensificat în urmă cu un an. Atât eu, cât şi ceilalţi elevi, am depus plângeri la secţia de poliţie din
comună, însă până în prezent cazul nu a fost rezolvat, politiştii susţinând că totul este o înscenare şi copiii mint, singura măsură luată
fiind concedierea îngrijitorului. Poliţiştii ne-au chemat de mai multe ori pentru a da noi declaraţii, deşi acest lucru nu era necesar,
aceştia susţinând în continuare ca minţim. Am dori să fim ajutaţi ca ingijitorul să fie pedepsit.”
„Aş vrea să îmi ajut colegul de bancă”
„Mă numesc Diana, am 11 ani şi am apelat Telefonul Copilului pentru a vă povesti faptul că Dănuţ, colegul meu de bancă, este bătut de
tatăl său. Cred că aseară Dănuţ a fost bătut foarte rău, deoarece are mai multe răni la nivelul feţei şi mâinilor. L-am întrebat ce a păţit,
însă mi-a spus că s-a bătut cu fratele său. Nu l-am crezut deoarece fratele său are 8 ani şi nu poate să-I lase astfel de urme. Mai mult
decât atât, am văzut şi nişte pete de sânge pe hainele lui. Azi dimineaţă, Dănuţ a fost adus la şcoală de mama sa şi am văzut că şi
aceasta avea vânătăi pe faţă. Aş vrea să-mi spuneţi cum îl pot ajuta pe Dănuţ.”
„Un elev al scolii in care lucrez a fost grav abuzat acasă de catre concubina tatălui”
„Sunt un mediator şcolar şi doresc să vă semnalez un caz de abuz grav asupra unui elev, în vârstă de 10 ani. Copilul s-a prezentat la
şcoală cu plăgi la nivelul feţei şi pe mâini provocate de un obiect ascuţit (copilul a declarat că este vorba de un cuţit) şi totodată o
arsură la nivelul mâinii, vătămări provocate de una dintre concubinele tatălui său. Tatăl este de etnie arabă şi locuieşte împreună cu fiul
său şi 3 concubine, mama băiatului fiind plecată în străinătate. Băiatul a lipsit două săptămâni de la şcoală deoarece a părăsit domiciliul
în urma abuzurilor la care a fost supus de către concubinele tatălui, fiind agresat sexual pe stradă de către un grup de tineri. Copilul se
află acum în stare de şoc şi nu poate povesti în amănunt ce i s-a întâmplat. Aş dori ca autorităţile să intervină pentru soluţionarea
acestui caz.”
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Statistici
În anul 2006 a fost înregistrat un număr de 1373 de cazuri valide şi 727 feedback-uri din partea apelanţilor. Cele mai multe cazuri se
refera la solicitari de consiliere juridică (418), urmate de 351 de cazuri de abuz asupra copilului. În acelaşi an au fost preluate 88 de
cazuri privind asistenţa maternală şi 85 de cazuri în care a fost solicitat sprijin material sau financiar de catre familii defavorizate

Statistica profilurilor de caz înregistrate la 0800 8
200 200 în perioada 1 februarie – 31 decembrie
2006

12

Statistică apeluri înregistrate - cazuri adopţie
În anul 2006 au fost preluate 42 de apeluri referitoare la adopţia naţională, dintre care 40 cazuri de informare cu privire la procedura
necesară adopţiei unui copil şi 2 cazuri de reclamaţii ale unor nereguli întâlnite pe parcursul desfăşurării procesului de adopţie.

2
Adoptie - reclamatie

40
Adoptie - informare

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Statistică apeluri preluate – abuz asupra copilului
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Au fost înregistrate 88 de cazuri referitoare la asistenţa maternală, dintre care 54 de cazuri de informare cu privire la procedura de
obţinere a atestatului de asistent maternal profesionist si 34 de reclamaţii ale asistenţilor maternali profesionişti cărora nu le-au fost
respectate drepturile.
Statistică apeluri înregistrate – cazuri asistenţă maternală
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Distribuţia cazurilor preluate de Asociatia Linia Verde pentru Protectia Copilului 0800 8 200 200 pe judeţe.
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Campania Naţională de Promovare a Telefonului Copilului în Şcoli, Licee si Centre de Plasament - Octombrie 2006
Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului a lansat în luna octombrie o nouă campanie de informare, la nivel naţional, prin care
promovează Telefonul Copilului 0800 8 200 200, precum şi noul portal www.telefonulcopilului.ro. Această campanie a fost iniţiată ca o
urmare firească a creşterii numărului de apeluri şi a cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor, dar şi ca urmare a accentuării gradului
de complexitate a problemelor semnalate de părinţi prin intermediul Telefonului Copilului.
“Alături de mass-media, Telefonul Copilului funcţionează ca un instrument independent, care susţine drepturile copiilor. Sunt fericită că
sunt membru fondator al acestei fundaţii. În activitatea mea de journalist, am avut nenumărate ocazii să observ cât de vulnerabili sunt
copiii şi să constat cât de puţin se face încă pentru ca drepturile lor să fie respectate aşa cum se cuvine” – a declarat Cristina Liberis,
jurnalist în cadrul Televiziunii Române, membru fondator al Asociaţiei.
“Romtelecom va continua parteneriatul cu Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului, pe care l-a început în anul 2001. Suntem
conştienţi de importanţa deosebită pe care o are acest serviciu în procesul de sprijinire a tuturor copiilor din România şi considerăm că
acest proiect poate fi luat drept exemplu pentru felul în care orice companie românească ar trebui să se implice în identificarea de
soluţii pentru rezolvarea unor probleme sociale. Avem încredere că noul portal pe care îl lansează astăzi Asociaţia, va contribui la
succesul pe care l-a avut până acum linia verde gratuită pusă la dispoziţie de Romtelecom, crescând astfel şansele ca tot mai mulţi
oameni să obţină consilierea potrivită pentru problemele cu care se confruntă şi sprijinul de care au nevoie.” – a declarat Cristina
Popescu, Director Relaţii Publice Romtelecom.
Poster
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Cartela telefonica pre-paid

www.telefonulcopilului.ro

Rezultate în urma lansării Campaniei
Creşterea semnificativă a numărului cazurilor de abuz asupra copilului semnalate în atenţia Telefonului Copilului
Extinderea activităţii de consiliere prin telefon cu cea de consiliere prin internet, prin intermediul website-ului
www.telefonulcopilului.ro şi la adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro
Tipuri de solicitări online
“Bună ziua. Sunt Mihai (17 ani) şi, din octombrie 2006, locuiesc în Canada, împreuna cu tatăl meu şi familia formată din a doua soţie şi 2
copii, unul de 3 ani şi unul de 3 luni. Părinţii mei au divorţat în urmă cu cca 11 ani şi eu am rămas în grija mamei în România; între timp,
tatăl a emigrat în Canada, recăsătorindu-se, iar anul trecut ne-a convins, pe mine şi pe mama, că ar fi bine ca ultimii 2 ani de liceu să-i
urmez în Canada pentru a continua studiile acolo; astfel, în momentul de faţă, sunt în întreţinerea tatălui meu, dar nu mai rezist în
starea de tensiune în care trăiesc, dorind să revin în ţară la mama mea. Tata se împotriveşte, hotărând că voi pleca de acolo atunci când
voi avea bani pentru biletul de întoarcere câştigaţi din munca mea (şi pentru cel pe care mi l-a plătit ca să ajung aici, în Canada)...m-a
trimis să caut de muncă, în situaţia în care mi-a confiscat toţi banii cu care am venit din ţara şi nu este de acord că mama să- mi
plătească biletul de întoarcere. Vă rog mult să mă sfătuiţi urgent, ce ar trebui să fac, cui să mă adresez, dorind să ajung cât mai repede
în România, menţionând că şi consilierul de la şcoală ale cărui cursuri le urmez cunoaşte situaţia în care mă aflu.. Vă mulţumesc”
Alte apariţii în mass media
"Adopţia naţională" / TVR1 / Jurnal / 09.03.2006 / reportaj realizat de dna. Cristina Liberis
"Două surori au fost salvate de la o viaţa mizeră" / revista Taifasuri / 13.04.2006
"Adopţia naţională" / TVR2 / Ora de ştiri / 17.04.2006 (invitaţi în studio: Secretar de Stat ORA şi Director Executiv Asociaţia Linia Verde
pentru Protecţia Copilului)
"Record de apeluri la telefonul copilului" / Compact / 15.05.2006
"Îngerii de la capătul firului" / Libertatea / 02.06.2006
"Drama copiilor cu părinţi în străinătate" / «Mama, să mă declari singur acasă» / «Euronavetiştii lasă copiii pe semnătură» / Evenimentul
Zilei / 03.06.2006
"Telefonul la care copiii se pot plânge atunci când primesc bătaie" / "0800 8 200 200 este numărul de telefon la care copiii care consideră
că asupra lor se comite un abuz pot cere ajutor" / Ziarul de Bacău / 15.08.2006
Conferinţa de presă Jonathan Scheele – realizări ale reformei în domeniul protecţiei copilului - direct - Antena 3 / 13.09.2006
"0800.8.200.200, număr gratuit pentru copiii abuzaţi" / Evenimentul Zilei / 25.09.2006
"Copiii işi pot spune necazurile la 0800 8 200 200" / Observatorul de Călăraşi / 08.10.2006
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"Telefonul Copilului pe Internet" / Transilvania Expres / 04.11.2006
Emisiunea "Top7.ro" - subiect "Copiii străzii" / TVR2 / 05.11.2006
Subiect "Copiii străzii" / Ora de ştiri / TVR2 / 05.11.2006
"Cu părinţii la tribunal! Elevii români ştiu că legea e de partea lor" / Ştirile Pro tv / 19.11.2006
"Linia verde pentru protecţia copilului" / Şcoala Părinţilor / 21.11.2006
"Telverde în ochii lumii"/ Hunedoreanul / 28.11.2006
"Telefonul Copilului" / Adevărul / 30.11.2006
Subiect "Telefonul copilului 0800 8 200 200" / "Ora de ştiri" / TVR2 / 15.12.2006

Buget anual 2006
*Venituri totale 2006 – 357.046 RON
Cheltuieli totale 2006 – 180.019 RON
Rezultatul exerciţiului - 177.027 RON
*venituri rezultate din sponsorizări, donaţii, 2% din impozitul pe venitul anual
Donaţii
În urma unei donaţii în bani primite de Asociaţie din partea unei persoane fizice din Buzău, la data de 22 decembrie 2006,
Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului a oferit cadouri celor 60 de copii bolnavi de leucemie, internaţi la Spitalul Fundeni,
secţia Oncologie.
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Parteneri
În vederea soluţionării cazurilor înregistrate, Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului colaborează cu următoarele instituţii:
-

Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Inspectoratul General de Poliţie
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Oficiul Român pentru Adopţii
Patriarhia Română
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Inspectoratele Şcolare
Agenţia Natională Antidrog
Organizaţii neguvernamentale
Parteneri media
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Sponsori
Compania

Sponsorizare în bani -
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Sponsorizare în bunuri –

Tipul de sponsorizare

Asigurare sediu –

Promovare –

