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Declaraţia Excelenţei Sale, Baroana Nicholson de Winterbourne, Membră a Parlamentului European, Membră de Onoare a Asociaţiei
Telefonul Copilului şi co-Preşedinte al Children's High Level Group – CHLG

“ Miscarea serviciilor telefonul copilului in Europa reprezinta fara indoiala un pas crucial in vederea promovarii si
respectarii drepturilor copilului. Imi face placere sa continui sa sprijin activitatea Asociatiei Telefonul Copilului atat eu,
cat si prin intermediul organizatiei Children's High Level Group, pe care o prezidez alaturi de dna. J.K. Rowling. De
asemenea, imi exprim aprecierea fata de activitatea Asociatiei Telefonul Copilului si felicit intreaga echipa pentru
eforturile de a apara drepturile copilului in Romania.”

Declaraţia Doamnei Cristina Liberis - Preşedinte al Consiliului Director - Asociaţia Telefonul Copilului
Anul 2007 a fost unul decisiv pentru Asociaţia Telefonul Copilului. Prin găzduirea Conferinţei Regionale a Serviciilor
Telefonul Copilului din Europa, acţiunile şi proiectele Asociaţiei au devenit cunoscute şi pe plan european. Tot cu acest
prilej, am conştientizat cât de mult a progresat România în planul comunicării şi responsabilizării cetăţeanului în ultimii
ani, comparativ cu alte tari. Este extrem de important ca numărul 08008200200 să fie cunoscut de cât mai multe
persoane pentru a putea interveni la timp în sprijinul copiilor care au nevoie de un sfat sau de ajutorul autorităţilor.
In 2008, prin proiectele iniţiate, Asociaţia Telefonul Copilului încearcă să ajungă acolo unde drepturile copilului nu sunt cunoscute în
totalitate, sau respectate. Demersul echipei beneficiază acum de susţinerea a tot mai multe instituţii ale statului.
Obiectivul prioritar pentru acest an il reprezintă obţinerea recunoaşterii din partea Comisiei Europene prin atribuirea numărului unic la
nivel european.
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Declaraţia Doamnei Cătălina Florea - Director Executiv - Asociaţia Telefonul Copilului

În anul 2007, organizaţia noastră a preluat numele serviciului pe care îl patronează, devenind astfel Asociaţia Telefonul
Copilului. Cu o nouă denumire, dar aceeaşi misiune si aceeaşi preocupare pentru respectarea drepturilor copilului in
România, Asociaţia Telefonul Copilului recunoaşte dreptul copilului de a fi ascultat, respectând prevederile Convenţiei
ONU cu privire la drepturile copilului.
Asociaţia Telefonul Copilului a răspuns unui număr de 19.891 de apeluri in anul 2007, iar principalele tipuri de probleme
semnalate au fost cele referitoare la cazuri de abuz asupra copilului, înregistrându-se astfel o creştere îngrijorătoare a acestora prin
intermediul numărului de telefon 0800 8 200 200, oferit gratuit de Romtelecom pentru desfăşurarea activităţii noastre.
Importanta existentei serviciului „telefonul copilului" pentru protecţia si promovarea drepturilor copiilor a favorizat in anul 2007
adoptarea unor decizii importante la nivel european, de către Comisia Europeana si Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor. Astfel, in
anul 2007, Comisia Europeana a adoptat decizia conform căreia numărul 116 111 este rezervat ca număr unic la nivel european pentru
telefonul copilului, fiecare stat membru al Uniunii Europene urmând să implementeze la nivel naţional aceasta decizie, iar Uniunea
Internaţională a Telecomunicaţiilor a desemnat data de 17 mai - Ziua Internaţională a Copiilor si Telecomunicaţiilor, zi oferita serviciilor
„telefonul copilului" începând din acest an.
Numărul unic la nivel european a făcut subiectul celei de-a doua Conferinţe Regionale a Serviciilor Telefonul Copilului din Europa, pe care
Asociaţia Telefonul Copilului a găzduit-o la Bucureşti in perioada 3-5 decembrie 2007, co-organizatoare alături de Child Helpline
International. Prezenţa Child Helpline International in România a venit ca o nouă confirmare a necesităţii şi eficienţei serviciului Telefonul
Copilului în ţara noastră, serviciu oferit copiilor din Romania, cu sprijinul Romtelecom, încă din anul 2001.
In demersurile noastre, dorim ca vocile copiilor să fie auzite mai departe şi de aceea ne-am făcut o profesiune de credinţă din a duce
dorinţele şi nevoile lor dincolo de apelul la telefonul copilului, urmărind ca acestea să ajungă la cei care pot şi trebuie să îi ajute in
vederea îndeplinirii lor. Atunci când nevoile copiilor sunt ignorate sau nu sunt corect înţelese de către adulţi, ei au la dispoziţie telefonul
copilului, pe care îl pot accesa pentru a solicita oricând sprijin.
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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.
Viziune: toţi copiii merită să fie fericiţi.
Misiunea noastră: acordarea unui sprijin real şi imediat copiilor.
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. In luna februarie 2006, Linia Verde pentru Protecţia Copilului a adoptat statutul de
organizaţie neguvernamentală, non-profit, care are drept scop protecţia şi promovarea drepturilor copilului în România.
Pentru a face mai accesibilă titulatura organizaţiei pentru copii şi pentru a evidenţia activitatea sa principală, Adunarea Generală a
Membrilor Fondatori a decis modificarea denumirii organizaţiei. Astfel, în luna noiembrie 2007, Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia
Copilului a devenit Asociaţia Telefonul Copilului
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
asistenţă necesară fiecărui caz, dar şi monitorizarea acestora. Alături de personalul de specialitate, Asociaţia apelează, atunci când este
nevoie, şi la consiliere juridică din partea unui avocat specializat în domeniul protecţiei copilului. 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 6 ani de activitate.Un număr total de 1.450.745 apeluri a fost înregistrat de Telefonul Copilului în perioada 22
noiembrie 2001 – 31 decembrie 2007, iar dintre acestea au fost identificate 16.832 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 şi colegilor de şcoală sau, în cazurile cele mai grave, abuzuri de orice natură (fizic, emoţional, sexual etc). Părinţii, 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 copii, cât şi persoane adulte (părinţi, vecini, rude, cunoştinţe, personal didactic, personal al centrelor de plasament,
etc.); apelurile înregistrate din partea copiilor fac parte, de obicei, din categoria celor care semnalează cazuri de abuz.
La nivel naţional, principala instituţie cu care Asociaţia colaborează este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
(ANPDC), respectiv Corpul de Control din cadrul acesteia.
Asociaţia Telefonul Copilului este membră a organizaţiei Child Helpline International, care reuneşte toate serviciile “telefonul copilului”
din Europa.
Cui ne adresăm?
Copiilor din România
Copiilor – victime ale abuzului sau persoanelor care doresc să reclame un abuz de orice natură săvârşit
asupra unui copil
Tinerilor care urmează să părăsească sistemul de stat de protecţie a copilului
Părinţilor din România
Profesioniştilor care lucrează în domeniul protecţiei copilului
Publicului larg
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
Consiliere
Principalele probleme pentru care consultanţii Telefonului Copilului oferă consiliere sunt:
Protecţia împotriva exploatării şi abuzului copilului (aflat atât în mediul familial, familia extinsă, cât şi cei aflaţi într-un centru de
plasament sau casă de tip familial, instituţii de învăţământ, medicale, spaţiu public)
Soluţiile alternative la abandon şi instituţionalizare (centru maternal, centru de zi, plasament familial)
Beneficiile financiare (venitul minim garantat, indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani / alocaţia de stat
pentru copii / alocaţia familială complementară / alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală)
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Documentele necesare şi procedura adopţiei
Procedura şi documentele necesare pentru persoanele care doresc să devină asistenţi maternali profesionisti
Reintegrarea copiilor în familia naturală
Drepturile copiilor cu nevoi speciale
Combaterea discriminării
Relaţia părinte-copil
Tipuri de probleme semnalate
1. Primarul unei comune a apelat Telefonul Copilului pentru a ne sesiza un caz grav de abuz asupra a doi copii, în vârstă de 1 an şi o lună,
respectiv 2 ani şi jumătate. Mama acestora a părăsit domiciliul conjugal în urmă cu câteva săptămâni. Tatăl copiilor se ocupa de creşterea
animalelor şi se afla la stână în aceea perioadă, fără a avea cunostinţă de situaţia copiilor săi. Copiii au rămas astfel singuri acasă, fără a fi
îngrijiti şi supravegheaţi. Apelantul a sesizat totodată faptul că cei doi copii se hrăneau cu frunze şi pământ, iar vecinii au fost cei care au
intervenit şi le-au oferit alimente.
Telefonul Copilului a sesizat de urgenţă persoanele de contact din cadrul DGASPC, iar inspectorii de specialitate au efectuat ancheta
socială la domiciliul familiei şi au considerat că situaţia este foarte gravă. A fost luata măsura plasamentului în regim de urgenţă
pentru cei doi copii, fiind plasaţi la un asistent maternal profesionist.
2. Tatăl unui băieţel în vârstă de 13 ani ne-a prezentat situaţia în care se află fiul său. Acesta suferă de o afecţiune cardiacă severa
asociată cu hepato-splenomegalie, medicii români refuzând intervenţia chirurgicală necesară copilului, considerând că este nevoie de o
intervenţie într-o clinică din străinătate. Din acest motiv copilul a fost operat în Italia şi i s-a implantat un stimulator cardiac. In acest
moment se află tot în Italia, împreună cu mama sa, pentru tratament şi va reveni în ţară peste aproximativ 3 luni. Apelantul susţine faptul
că fiul său are nevoie de două ori pe an (pentru o perioadă îndelungată de timp) să se deplaseze în Italia, împreună cu mama sa,
transportul fiind costisitor pentru familie. Apelantul solicita sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare (în valuare de
300 euro, o dată la 6 luni), deoarece familia nu mai găseşte resursele necesare. Ministerul Sănătăţii Publice şi alte autorităţi au refuzat să
suporte financiar transportul. Totodată, tatăl a fost anunţat de către medicii de la clinica din Italia să se prezinte curând la spital,
deoarece băiatul prezintă fibrilaţii şi este resuscitat cu şocuri electrice, viaţa lui fiind în pericol.
In urma intervenţiei Telefonului Copilului, cazul băieţelului a fost prezentat în presă şi a obţinut sprijinul necesar.
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3. „Fetiţa mea este elevă în clasa a II-a. La ora 11, în timpul pauzei mari, a suferit un accident în curtea şcolii. Ea se juca cu nişte colege
iar un alt coleg de clasă a intrat cu viteză în fiica mea. In urma accidentului, fetitei i-au fost expulzaţi din alveole incisivii superiori, dinţi
definitivi. Deşi curtea şcolii este supravegheată cu camere video, ni s-a spus că au fost probleme tehnice şi s-a şters caseta video din ziua
respectivă.
Cu dureri, plină de sânge, fetiţa a fost dusă la cabinetul medical din incinta şcolii. Acolo era de serviciu doar asistenta medicală. Medicul
cabinetului şcolar are în grijă 4 şcoli, iar în acea zi, nu avea program la şcoala fetiţei.
Asistenta medicală i-a aplicat fiicei mele un tampon, i-a spus să nu mai plângă, după care a condus-o în sala de clasă. Nu a anunţat
medicul cabinetului, nu a sunat la Salvare , nu a sunat la Clinica de Buco-Maxilo-Faciale să se informeze ce atitudine trebuie să adopte în
acest caz, nu a anunţat conducerea şcolii .Un tampon! La atât s-a rezumat primul ajutor dat de un cadru medical. Am aflat de la
conducerea şcolii că această unitate de învăţământ este arondată la un cabinet stomatologic. Unde este situat acest cabinet stomatologic
nu vă pot spune pentru că n-am fost informată.
Ajunsă în sala de clasă, fetiţa i-a spus învăţătoarei ce i s-a întâmplat. Învăţătoarea a sunat doar pe telefonul fix de acasă, însă soţul meu
nu era prezent. Învăţătoarea avea numărul meu de telefon mobil, ştia unde lucrez şi putea să mă sune la locul de munca. Putea să
alerteze conducerea şcolii. N-a făcut nimic din toate acestea. Fiica mea plângea şi-o ruga să ne sune să venim după ea. Învăţătoarea i-a
spus că n-are decât să aştepte până se termină orele de curs şi venim după ea la şcoală.
Fetiţa mea a fost ţinută la ore după ce a suferit un asemenea traumatism facial , până la orele 13 când s-au terminat cursurile, fără să fie
ajutată cu nimic, nici măcar o mângâiere sau o manifestare de compasiune pentru suferinţa ei.
Soţul meu a găsit fetiţa la ora 13, singură în curte, neînsoţită de învăţătoare. Fetiţa tremura şi plângea că şi-a pierdut dinţii. Soţul meu a
dus fetiţa de urgenţă la cabinetul stomatologic. Dinţii puteau fi recuperaţi, dacă se respecta un interval de o oră şi jumătate de la
accident şi se păstrau. Un implant în zona respectivă se poate face abia după 18 ani, când se încheie perioada de crestere.
De la accident fetiţa trece printr-o perioadă foarte grea: abia se poate alimenta, bea lichide doar cu paiul, nu se poate juca cu alţi copii,
din cauza că trebuie ferită de orice contact dur.
Am sesizat conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Autoritatea de Sănătate Publică, Parchetul de pe lângă Judecătorie.
In urma sesizărilor întreprinse de familie, Inspectoratul Şcolar a sancţionat învăţătoarea prin avertisment, însă asistenta medicală nu a fost
trasă la răspundere.” (sesizarea mamei transmisă la adresa telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro)
Apelanta a solicitat consiliere juridică din partea avocatului Telefonului Copilului în vederea deschiderii unui proces de neglijenţă
atât învăţătoarei, cât şi asistentei medicale din cadrul unităţii de învăţământ. In urma solicitării, avocatul a încadrat speţa la Art. 314
din Codul de Procedură Penală, “Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji”. Procesul se află pe rol.
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4.”Mă numesc Raluca şi am 14 ani. De ceva timp mama mea are probleme psihice şi este extrem de violentă cu mine. Tatăl meu a plecat în
Italia pentru a munci şi nu mă poate ajuta, iar bunicii materni nu mă înţeleg, considerând că mama mea are dreptate. Îmi este teamă să
mă întorc acasă, acum sunt pe stradă şi nu ştiu unde să mă duc. Aş putea să apelez la bunicii din partea tatălui, însă aceştia locuiesc într-o
altă localitate şi nu dispun de bani pentru a-i anunţa.”
Consultanţii au luat legătura cu persoanele de contact din cadrul DGASPC in vederea facilitării intervenţiei. Bunicii paterni ai fetei
au fost de acord să o ajute şi să o găzduiască până se vor rezolva problemele cu mama sa.
Notă: pentru păstrarea confidenţialităţii persoanelor implicate, datele de identificare ale acestora nu sunt cele reale sau nu sunt
menţionate.
Statistici
In anul 2007 a fost înregistrat un număr de 1090 de cazuri valide si 574 feedback-uri din partea apelanţilor. Cele mai multe cazuri se referă
la semnalarea unor abuzuri asupra copilului (389 de cazuri), urmate de solicitări de consiliere juridică (288).

Statistica profilurilor de caz înregistrate la 0800 8
200 200 în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2007.
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Statistica apelurilor preluate – abuz asupra copilului

Statistica relaţiei abuzator şi copilul abuzat

Statistica apeluri preluate - cazuri adopţie
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Statistica apeluri înregistrate – cazuri asistenţă maternală

Consiliere juridică
Tipuri de probleme

încredinţare m inor
indem nizaţia de c reştere a c opilului
alocaţie de sta t
dreptul la vizită
părăsire de domiciliu
drepturile copilului c u nevoi speciale
pensie alimentară
părăsirea ţă rii cu un minor
c ertificat de naştere
reîncredinţare minor
alocaţie complem entară
alocaţie monoparentală
m enţinerea leg ăturilor personale
venit minim g arantat
decădere din drepturile pă rinteşti
nerespectarea hotărâ rii judec ătoreşti
reprezentare în insta nţă
recunoaşterea paternităţii
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Nr.
cazuri

79
37
34
23
12
10
10
8
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3

Tipuri de probleme

plasament
c onflict de muncă
alocaţie de plasament
negarea paternităţii
proces de vătămare corporală
eliberarea cărţii de identita te
audierea minorului în instanţă
încredinţare în vederea adopţiei
bursă socială
tutela
pensie de urmaş
locuinţă
faptă penală
alocaţia de hrană
informaţii răpire m inor
repatriere
impozitul salariului de asistent personal
informaţii cu privire la drepturile copilului

Nr.
cazuri

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Graficul tipurilor de apelanţi

Graficul distributiei apelantilor pe grupe de sex

Reprezentarea grafică a cazurilor în care apelanţii au solicitat confidenţialitate în raport cu instituţiile cărora le-au fost referite
cazurile.

Intervenţie imediată
In anul 2007, un număr de 292 de cazuri au necesitat sprijin de urgenţă. Pentru acestea Asociaţia Telefonul Copilului a efectuat demersuri
în regim de urgenţă în vederea intervenţiei imediate a instituţiilor abilitate.
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Distribuţia cazurilor preluate de Asociatia Telefonul Copilului 0800 8 200 200 pe judete
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~ Calendar activităţi 2007 ~

Ianuarie
O nouă bază de date
Incă din anul 2001, cazurile preluate la numarul 0800 8 200 200 au fost înregistrate într-o bază de date, care permitea elaborarea
rapoartelor statistice şi rapoartelor lunare detaliate, transmise în atenţia Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(DGASPC) şi ANDPC. Ca urmare a creşterii complexităţii problematicii semnalate la Telefonul Copilului, s-a impus necesitatea introducerii
unor noi profiluri de caz. Totodată s-a urmărit elaborarea unor statistici amănunţite. Toate acestea au condus la crearea unei noi baze de
date, mai bine structurată şi mai flexibilă.

Februarie
Voluntariat & manual ghid formatori
In anul 2007, Asociaţia şi-a propus recrutarea şi implicarea voluntarilor în activitatea de consiliere. In acest scop, a fost elaborat un
manual ghid al formatorului în vederea pregătirii voluntarilor. Ghidul cuprinde modalităţi de recrutare a voluntarilor, desfăşurarea şi
cuprinsul sesiunilor de training, studiile de caz şi jocurile de rol propuse încadrul sesiunilor.

Martie
Baza de date juridică
Elaborată în anul 2004, baza de date juridică este un instrument de lucru important al consultantului Telefonului
Copilului. In anul 2007 baza de date a fost îmbunătăţită pentru a fi mai uşor de utilizat. Pentru a veni în sprijinul
beneficiarilor în procesul de consiliere, această bază de date conţine legislaţia cu privire la drepturile copilului,
explicaţiile aferente într-o formă accesibilă beneficiarilor, dar şi consilierea acordată de avocatului Asociaţiei la
întrebările apelanţilor legate de probleme juridice speciale.
Campania 2%
Campania 2% din impozitul pe venitul global a constat în transmiterea de newsletter-e în atenţia colaboratorilor şi
partenerilor, precum şi altor persoanelor fizice interesate să sprijine activitatea noastră. Mesajul nostru a fost
vizibil şi pe website-ul Asociaţiei.
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Aprilie
Adunarea Generală a Membrilor Fondatori
In cadrul Adunării Generale, care a avut loc la data de 16 aprilie, au fost prezentate activităţile
desfăşurate de organizaţie în anul 2006 şi a fost aprobat planul de acţiune pentru anul 2007.

Mai
17 Mai - Ziua Internaţională a Copiilor şi Telecomunicaţiilor
Recunoscând importanţa serviciilor telefonul copilului, în anul 2007, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor a desemnat ziua de 17
mai Ziua Internaţională a Copiilor şi Telecomunicaţiilor. In Parcul Tineretului din Bucureşti Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom au
organizat în parteneriat cu Centrul Cultural Nicolae Bălcescu şi Europa FM, un eveniment în cadrul căruia au fost prezentate momente
artistice susţinute de de copii: muzică, dans, balet, muzică populară, teatru, acrobaţii, prezentare de modă, face painting. De asemenea,
au avut loc 3 concursuri: origami, jocuri pe calculator şi desene pe asfalt cu tema „telefonul magic” şi o tombolă. Pentru a oferi
posibilitatea tuturor copiilor de a participa, s-au desfăşurat patru ediţii pentru fiecare concurs, câştigătorii primind diplome şi cadouri.
Totodată, toţi copiii prezenţi la eveniment, atât cei de pe scenă, cât şi cei din audienţă, au primit cadouri dar şi un CD cu povestea
„Telefonul Copilului”. Evenimentul s-a bucurat de participarea a peste 700 de copii.
Parcul Tineretului – 17 Mai
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Iunie
Recrutare, training şi implicarea voluntarilor în activitatea de consiliere
Pentru a urma modelul altor ţări cu tradiţie în desfăşurarea activităţii de consiliere cu voluntari, a fost iniţiată o
campanie de recrutare şi pregătire a potenţialilor voluntari. S-au desfăşurat, astfel trei sesiuni de training, în
cadrul cărora au fost dezbătute temele privind tehnicile şi instrumentele de lucru în activitatea de consiliere
telefonică. Au fost pregătiţi 33 de voluntari, care s-au alăturat echipei Telefonul Copilului.

Vizite DGASPC – Buzău, Brăila, Galaţi
Activitatea desfăşurată de Asociaţia Telefonul Copilului este în strânsă legătură cu cea a
Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), care intervin pentru a rezolva cazurile grave
de abuz, preluate şi sesizate ulterior de Telefonul Copilului. In vederea eficientizării colaborării, ne-am propus
efectuarea unor vizite la sediul DGASPC unde am identificat soluţii împreună cu reprezentanţii acestora. Vizitele au
debutat cu întâlniri la nivelul DGASPC Buzău, Brăila şi Galaţi.
“Campania de Educare cu privire la Drepturile Copilului”
In luna iunie s-a încheiat Proiectul Phare «Campania de Educare cu privire la Drepturile Copilului» (12.12.2005 –
30.06.2007), în cadrul căruia Asociaţia Telefonul Copilului a fost membră a Comitetului Consultativ şi a oferit serviciile
centrului său de informare şi consiliere 0800 8 200 200, în vederea atingerii obiectivelor proiectului. Astfel, numărul
gratuit 0800 8 200 200 a fost pus la dispoziţia părinţilor aflaţi în situaţii extreme, ale căror comportamente abuzive îi determină uneori pe
copiii acestora să prefere viaţa în stradă, îndemnându-i să ceară ajutor pentru a putea fi şi ei părinţi mai buni.

Iulie
Finalizarea Campaniei Naţionale de Promovare a Telefonului Copilului în şcoli, licee şi centre de
plasament, octombrie 2006 – iulie 2007
Campania Naţională de Promovare a Telefonului Copilului 0800 8 200 200 în Scoli, Licee şi Centre de
Plasament, desfăşurată în perioada octombrie 2006 – iulie 2007 de Asociaţia Telefonul Copilului, a avut
ca rezultat creşterea semnificativă a numărului de apeluri prin care atât adulţi, cât şi copii, semnalau
cazuri de abuz asupra copiilor. Astfel, în această perioadă, a fost înregistrat un număr de aproape 22
000 de apeluri. Dintre acestea, 756 de cazuri au necesitat intervenţia imediată a instituţiilor abilitate.
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Cele mai numeroase cazuri de abuz semnalate sunt cele legate de molestare fizică şi abuz emoţional,
urmate de cazuri de neglijare, violenţă verbală, discriminare, exploatarea copilului prin muncă, abuz
sexual, privare de libertate, trafic de copii. Cei mai mulţi copii care reclamă astfel de cazuri sunt băieţi,
iar din rândul adulţilor sună mai ales femeile. Cele mai multe cazuri au fost primite din sectorul 5 al
Capitalei, urmat de sectorul 3 Bucureşti, judeţul Prahova, sectorul 2 Bucureşti, judeţul Timiş şi judeţul
Constanţa. În ceea ce priveşte mediul cel mai frecvent în care au avut loc abuzurile semnalate, potrivit
apelurilor înregistrate acesta este familia, urmată de şcoală, familia extinsă, spaţiul public, centrul de
plasament şi casa de tip familial.
În ceea ce priveste categoria de vârsta a apelantilor, 47% dintre acestia au fost copii, rezultat care releva
faptul ca mesajul campaniei a ajuns la publicul tinta. Prin lansarea campaniei din toamna trecuta,
Asociatia si-a propus o mai buna promovare a Telefonului Copilului în special în rândul copiilor, principalii beneficiari ai serviciului lansat
împreuna cu Romtelecom. Odata cu initierea campaniei, au fost lansate, cu sprijinul Asociatiei Children's High Level Group, si website-ul
www.telefonulcopilului.ro, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro, precum si forumul destinat copiilor, toate aceste
modalitati de comunicare fiind instrumente de sesizare a încalcarii drepturilor copiilor. Consilierea prin telefon a fost astfel extinsa prin
consiliere prin Internet, mijloc de comunicare utilizat din ce în ce mai frecvent de copii. Pe aceasta cale au fost semnalate cazuri de abuz
asupra copilului în scoala, cazuri de copii ai strazii, probleme generate de conflictul între generatii, solicitari de consiliere juridica.

August
Vizite DGASPC – Olt, Dolj
Vizitele la nivelul DGASPC au continuat în judeţele Olt şi Dolj.

Septembrie
Vizite DGASPC – Argeş, Braşov, Prahova
In luna septembrie au urmat întâlniri cu reprezentanţii DGASPC Argeş, Braşov şi Prahova.

Octombrie
Vizite DGASPC - Vrancea, Bacău, Botoşani, Suceava
Ultimele întâlniri în anul 2007 la nivelul DGASPC au avut loc în judeţele Vrancea, Bacău, Botoşani şi Suceava, urmând ca acestea să
continue şi în anul 2008.

Noiembrie

Schimbarea denumirii Asociaţiei - Pentru a face mai accesibilă titulatura organizaţiei pentru copii şi pentru a evidenţia activitatea sa
principală, Adunarea Generală a Membrilor Fondatori s-a întrunit în şedinţă extraordinară pentru a decide asupra modificării denumirii
organizaţiei. Astfel, la data de 19.11. 2007, Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului a devenit Asociaţia Telefonul Copilului, prin
hotărâre judecătorească.
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Modificarea statutului Asociaţiei – la aceeaşi data în statutul Asociaţiei au fost adăugate noi activităţi - informarea, consilierea şi
îndrumarea copiilor şi tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie speciala, precum şi acţiuni directe pentru sprijinirea şi ameliorarea
situaţiei copiilor şi tinerilor defavorizaţi, cât şi a familiilor acestora;
Lansarea Campaniei de Crăciun
Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom, în parteneriat cu Europa
FM şi Centrul Cultural „Nicolae Bălcescu”, au lansat la data de 21
noiembrie Campania Socială “La Romtelecom e Crăciunul Copiilor!”
care şi-a propus să facă din sărbătorile de iarnă un moment de bucurie
pentru copiii fără posibilităţi materiale, în special pentru cei din
centrele de plasament. Campania a avut trei componente: strângere de
donaţii, invitarea unui grup de copii la spectacolul „Tolba lui Moş
Crăciun” de la Teatrul Ion Creangă şi “O petrecere pentru toţi copiii”,
care a avut loc la City Mall odată cu lansarea unui CD cu poveşti de
Crăciun.
Al III-lea Congres Mondial despre Drepturile Copilului şi Adolescenţilor
Sub semnul recunoaşterii eficienţei serviciului telefonul copilului în România, Asociaţia Telefonul Copilului a fost invitată să prezinte
activitatea sa la al III-lea Congres Mondial despre Drepturile Copiilor şi Adolescenţilor, desfăşurat la Barcelona, în perioada 14-19 noiembrie
2007
(http://www.iiicongresomundialdeinfancia.org/MATERIAL/programadefdef.pdf).
Această reuniune a avut drept scop promovarea şi respectarea drepturilor copilului şi adolescenţilor în toate mediile: familie, şcoală,
comunitate. O noutate a fost invitarea şi ascultarea copiilor cu privire la problemele cu care se confruntă, opinia lor fiind importantă.
Motto-ul acestui Congres a fost: „O lume apropiată de copii".

Decembrie

Conferinţa Regională a Serviciilor Telefonul Copilului din Europa - 3-5 decembrie
O altă activitate a anului 2007 cu care ne mândrim reprezintă găzduirea la Bucureşti, în perioada 3-5 decembrie 2007, a celei de-a doua
Conferinţe Regionale a Serviciilor Telefonul Copilului din Europa. Child Helpline International (CHI) a ales să organizeze această ediţie
împreună cu Asociaţia Telefonul Copilului, membră cu drepturi depline a acestei organizaţii internaţionale. Reprezentanţi ai serviciilor
„telefonul copilului" din aproape 40 de ţări, organizaţii membre ale CHI, au participat la cea de-a doua ediţie a Conferinţei Regionale a
Serviciilor Telefonul Copilului din Europa, care a avut drept priorităţi schimbul de experienţă între serviciile „telefonul copilului" din ţările
europene şi discuţii despre implicaţiile tehnice şi legale ale implementării numărului unic la nivel european 116 111. Decizia privind
atribuirea numărului unic la nivel european aparţine Comisiei Europene, prin intermediul proiectului aprobat de aceasta - „Către o
strategie europeană cu privire la drepturile copilului”
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Comisia Europeană a rezervat acest număr pentru a veni în sprijinul oricărui copil care doreşte să fie ascultat şi care are nevoie de
îndrumare. Acesta va permite tuturor copiilor să discute despre problemele cu care se confruntă. Asociaţia Telefonul Copilului a prezentat
istoricul, activitatea, modalitatea de lucru, evenimentele organizate şi realizările „Telefonului Copilului” în România. Totodată, membrii
CHI au fost invitaţi la sediul Asociaţiei pentru a cunoaşte îndeaproape echipa, modul şi principalele instrumente de lucru. La invitaţia
Asociaţiei, Consiliul Copiilor „Spune!” şi-a prezentat Raportul privind Respectarea Drepturilor Copiilor în România, alături de prezentări ale
EURONET - „The European Forum on the rights of the child”, Kindertelefoon Olanda şi Projuventute Elveţia.
Conferinţa a fost un succes deoarece a atins probleme şi preocupări comune tuturor organizaţiilor participante şi a oferit şansa României şi
organizaţiei Telefonul Copilului de a se face cunoscute în Europa.
Spectacol caritabil “Albă ca Zăpada şi cei 7 pitici”
Asociaţia Telefonul Copilului în colaborare cu Teatrul „Ion Creangă” a oferit invitaţii copiilor la spectacolul caritabil “Albă ca Zăpada şi cei
7 pitici”, care a avut loc pe data de 1 decembrie 2007. Din fondurile strânse cu această ocazie, au fost dăruite copiilor proveniţi din
centrele de plasament şi din familiile dezavantajate cadouri de Crăciun.
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„La Romtelecom e Crăciunul Copiilor”
In perioada 21 noiembrie – 21 decembrie, Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom, în parteneriat cu
Europa FM, Centrul Cultural „Nicolae Bălcescu” şi City Mall, au desfăşurat o amplă campanie de colectare de
donaţii în magazinele companiei Romtelecom din Bucureşti, Timişoara, Cluj, Constanţa, Braşov, Iaşi şi
Craiova. Donaţiile din Bucureşti au fost ulterior distribuite unor familii monoparentale, copiilor din Adapostul
de Zi şi de Noapte sector 5, în data de 18 decembrie, copiilor din Centrul de Plasament “Orhideea” nr.8,
celor din Centrul Primire şi Evaluare în Regim de Urgenta „Arlechino” şi Centrul de Zi pentru Copiii Străzii
“Speranţa” din sectorul 6, la data de 19 decembrie. În ţară, donaţiile colectate în magazine au ajuns la
centrele locale de plasament.
Pe data de 14 decembrie, 120 de copii din centre de plasament şi familii monoparentale în dificultate au fost invitaţi la spectacolul „Tolba
lui Moş Crăciun” prezentat de Teatrul Ion Creangă.
Campania s-a încheiat la data de 21 decembrie cu un eveniment dedicat tuturor copiilor, cei mici bucurându-se de numeroase momente
artistice, jocuri pe Internet, concursuri şi multe cadouri. Evenimentul a fost moderat de actorul Gabriel Coveşeanu care le-a oferit premii
atât copiilor care au susţinut momentele artistice, cât şi celor veniţi pentru a se bucura de spectacol. Cum de Crăciun nu puteau să
lipsească poveştile, Romtelecom a lansat un CD cu poveşti de Crăciun interpretate de actriţa Daniela Nane.
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Activităţi/materiale de promovare
Outdoor (100 panouri)
4 emisiuni TV
9 emisiuni de ştiri TV
10 emisiuni de ştiri radio
Postere, pliante, mesh
32 articole de presă dedicate (articolele de presă pot fi vizualizate pe website-ul
www.telefonulcopilului.ro)
Cartela pre-paid, plicul Romtelecom
2 conferinţe de presă
5 comunicate de presă
2000 felicitări personalizate
400 invitaţii personalizate
Staţii TV: TVR 1/2, TVR Internaţional, Pro tv, Prima tv, Naţional tv, OTV, Realitatea
tv, Kanal D, Acasă tv.
Promovare non-stop pe banda informativă a canalului Realitatea TV; SRTV - pagina
de teletext 706
Staţii radio: Radio România Actualităţi, Radio 21, Radio Europa fm, Radio rfi
România, Radio Itsy Bitsy
Alte apariţii
Manuale şcolare de educaţie civică
Spitale, Maternităţi, Primarii, DGASPC, Secţiile de poliţie din Bucureşti
Şcoli, licee, centre de plasament din toată ţara
Oficiile Romtelecom
Aeroport Henri Coandă
Lanţul de hypermarket-uri Kaufland / City Mall
Presa naţională: 18 articole dedicate / Presa regională: 14 articole dedicate
Buget 2007
Venituri totale: 390.153 RON
Cheltuieli totale: 366.818 RON
Rezultatul exercitiului: 23.335 RON
21

Parteneri:
In vederea soluţionării cazurilor înregistrate, Asociaţia Telefonul Copilului colaborează cu următoarele instituţii:
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Inspectoratul General de Poliţie
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Oficiul Român pentru Adopţii
Patriarhia Română
Inspectoratele Şcolare
Agenţia Naţională 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 –

