CUPRINS

Editorial
Capitolul I - Despre Asociația Telefonul Copilului
Capitolul II - Obiective, activități, rezultate
Capitolul III - Cum am făcut față recesiunii?
Capitolul IV - Child Helpline International
Capitolul V - Comunicare mass - media
Capitolul VI - Raport financiar
Capitolul VII - Sponsori și parteneri

2

Capitolul I: Despre ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI

A

sociația Telefonul Copilului a fost înființată în anul 2006, pentru a prelua serviciul
0800 8 200 200, care, timp de 5 ani, a funcționat în cadrul unor proiecte
finanțate de Uniunea Europeană; "Casa de Copii nu e acasă" și "Drepturile copilului
sunt lege". Povestea de succes a activității Asociației se datorează în totalitate
apelanților, care au contactat în număr mare serviciul Telefonul Copilului și au făcut ca acesta să își
continue existența și după încheierea proiectelor.
În iulie 2008, Asociației Telefonul Copilului, în parteneriat cu Romtelecom, i-a fost acordată
de către Autoritatea Națională pentru Comunicații, licența pentru implementarea numărului unic
European de asistență pentru copii, 116 111. La 1 octombrie 2008 acesta a devenit funcțional la
nivelul național în rețeaua Romtelecom și, începând cu luna iunie 2009 și în rețeaua Cosmote.
România a fost a treia țară din Uniunea Europeană care a pus la dispoziția copiilor 116 111.

Asociația Telefonul Copilului este singura organizație neguvernamentală din
România, care oferă serviciile unei linii de asistență pentru copii
și părinți la nivel național, 7 zile din 7, în intervalul orar 08.00
– 00.00.
Viziunea noastră: toți copiii merită să fie fericiți.
Misiunea noastră: protecția copiilor împotriva oricărei încercări
de încălcarea a drepturilor lor, împotriva oricărei forme de
abuz.

Servicii oferite la 116 111
Informare cu privire la promovarea și respectarea drepturilor copiilor
Consiliere cu privire la promovarea și respectarea drepturilor copiilor
Îndrumare către instituțiile în măsură să acorde asistența necesară
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Urmărirea modului de soluționare a cazurilor și informarea instituțiilor abilitate cu privire la
problemele întâmpinate de copii

Beneficiari
copii - români sau de altă naționalitate aflați pe teritoriul
României
 tineri, părinți, publicul larg


Personal
La Telefonul Copilului răspund asistenți sociali și psihologi, în
majoritate angajați, dar și voluntari, pregătiți în cadrul sesiunilor periodice cu privire la
comunicarea cu beneficiarii, legislația în vigoare și studii de caz întâlnite de-a lungul timpului la
116. 111.

Consultanții 116 111 despre cazurile care i-au impresionat

S

unt Marius și am 8 ani. Nu v-am apelat până acum, pentru
că nu aveam ce să vă cer, cred că am tot ceea ce își poate dori
un copil: am doi părinți care mă iubesc foarte mult și pe care
îi iubesc, însă este ceva ce îmi lipsește....

De curând, părinții mei mi-au spus un lucru foarte important: am
fost adoptat. Desi nu sunt părinții mei naturali, pentru mine sunt cei
mai buni părinți. Întotdeauna mi-au arătat cât de mult mă iubesc și mi-au îndeplinit toate
dorințele.

De când am aflat această veste, mă gândesc întruna la acei doi oameni care mi-au dat viață:
oare semăn cu ei, oare am ochii mamei, sau poate ai tatălui, oare ei se mai gândesc la mine? Care a
fost motivul pentru care nu m-au mai dorit? Poate că erau foarte săraci și nu mă puteau crește, așa
mi-au zis mami și tati, sau poate că nu m-au iubit?Eu nu vreau decât să îi cunosc, atât. Vreau doar
să scap de întrebările acestea care mă frământă.
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Îmi doresc doar ca ei să vadă ce copil sunt și poate vor regreta că nu au ales să fim o familie. (caz
înregistrat la 116 111, editat pentru păstrarea confidențialității)

Când părinții sunt plecați în străinătate, iar copiii
rămân singuri acasă…..

C

opiii, ai căror părinți au decis identificarea unor locuri de
muncă în străinătate, se confruntă cu o maturizare precoce.
Odată cu plecarea părinților, ei sunt cei care au grijă de
gospodărie. Dacă în general copiii sunt lăsați în grija unei
rude, există și numeroase situații în care minorii se regăsesc singuri, în fața
provocării de a gestiona singuri bugetul, de a-și pregăti hrana și de a
continua cursurile școlare.
De curând, Alina, în vârstă de 15 ani, ne-a contactat, din nevoia de
comunicare și am discutat cu ea despre aceste lucruri….

Alina ne-a spus că se simte foarte rău, însă a așteptat mult timp să îi treacă, deoarece nu
dorește să solicite intervenția serviciilor medicale de urgență. Oferindu-i suportul de care avea
nevoie, am asigurat-o de faptul că putem contacta noi 112 în numele ei. Ea ne-a explicat temerile
sale, în cazul intervenției serviciilor medicale – ce se va întâmpla dacă aceștia vor veni și o vor găsi
acasă doar pe ea și pe fratele său în vârstă de 14 ani? Îi vor duce într-un centru de plasament?....
Știm cu toții cât de vulnerabili devenim atunci când ne confruntăm cu o problemă de
sănătate și cât de apreciat este ajutorul sau grija acordată de către ceilalți. Situația Alinei și
maturitatea ei, chiar în situația aceasta critică, ne-a impresionat. Ne putem doar imagina
singurătatea și chiar teama pe care Alina a simțit-o în acea zi, însă ne bucurăm de faptul că în acele
momente ea ne-a contactat și am putut să o ajutăm, prezentându-i situația dintr-un alt punct de
vedere. Astfel, în urma consilierii, Alina a decis să solicite intervenția serviciilor medicale, prin apelul
la 112, evitând în acest mod, agravarea stării sale de sănătate. (caz înregistrat la 116 111, editat
pentru păstrarea confidențialității)
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Capitolul II: Obiective, activități, rezultate
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I. Conştientizare şi prevenire în urma problemelor identificate la 116 111
1. Unde începe cerşetoria, se sfârşeşte copilăria
decembrie 2012 - mai 2013
context: Proiectul a luat naştere pe fondul înmulţirii
numărului de copii pe străzile din România şi a creşterii
numărului de cazuri de cerşetorie ce se înregistrează an de an la
Telefonul Copilului 116 111.


scopul proiectului: identificarea principalelor cauze pentru
care copiii cerşesc, precum şi creşterea gradului de
conştientizare cu privire la efectele negative ale fenomenului
cerşetoriei în rândul copiilor.


întâlniri cu 600 de copii (estimare inițială: 500 de copii) din 7 localități (estimare inițială: 5
localități): Bucureşti (sector 5), Ilfov (Jilava), Vaslui (Murgeni), Alba (Hopârta), Dâmboviţa
(Cojasca), Covasna (Dobârlau), Braşov (Braşov) și cu 110 reprezentanţi
ai instituţiilor şi comunităţilor locale au participat în proiect în vederea
asigurării sustenabilităţii acestuia


analiza realizată în cadrul proiectului:
http://www.telefonulcopilului.ro/arhiva-noutati?id=162


mulțumim finanțatorului (Ambasada Franței) și partenerilor
(Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Institutul pentru Cercetarea
şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române, Romtelecom și Cosmote)
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2. Bullying – de la hărţuirea verbală la hărţuirea fizică în rândul copiilor

perioada de desfășurare: noiembrie 2013 - iunie 2014



 context: înregistrat în jur de 3.000 de apeluri legate de
bullying în ultimii doi ani, iar peste 15% dintre copiii-victime
s-au gândit să se sinucidă. Fenomenul ”bullying” este asociat
următoarelor forme: bullying fizic - 45.72% bullying verbal 22.86% bullying emoţional - 15.24% bullying relaţional 14.28% bullying online - 1.90%. Printre efectele acestui
fenomen, reclamate de cei care s-au plâns consilierilor, se
numără: depresii şi tulburări de comportament - 33.15%
excludere şi dificultate în relaţionare - 29.78% gânduri
suicidale - 15.17% frică şi anxietate - 12.92% criză de
identitate şi singurătate - câte 4.49%.

http://www.telefonulcopilului.ro/arhiva-noutati?id=167
întâlniri cu 2000 de copii și 200 de cadre didactice din 20 de unități de învățământ din
Bucureşti


analiza realizată în urma apelurilor la 116 111: http://www.telefonulcopilului.ro/stopbullying


mulțumim Petrom, care în cadrul competiţiei de proiecte „Idei din Ţara lui Andrei” ales să
finanțeze primul proiect care dezbate fenomenul bullying.
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II. Creșterea numărului beneficiarilor serviciilor oferite de
Asociația Telefonul Copilului

*numărul apelurilor test înregistrate la Telefonul Copilului a scăzut ceea ce arată că publicul
țintă a înțeles care sunt serviciile pentru care pot apela 116 111 și au conștientizat cât de
important este ca linia telefonică să nu fie utilizată în mod abuziv.

III.Participarea copiilor la activitățile organizației
1. CUPA TELEFONUL COPILULUI LA MINI-BASCHET

A

nul 2013 a adus de 01 iunie mult
aşteptata competiţie dedicatã copiilor
în cea mai specială zi a lor.

Sub sloganul „VICTORIE PENTRU DREPTURILE
COPIILOR NOȘTRI!” s-a desfăşurat cea de-a treia ediţie
a Cupei “Telefonul Copilului” organizată de Asociaţia
Telefonul Copilului şi Federaţia Română de Baschet.
Competiţia s-a desfăşurat în 10 oraşe: Dej, Cluj, Arad,
Sighetu Marmaţiei, Bucureşti, Rădăuţi, Mangalia,
Constanța, Braşov, Botoșani. 44 de echipe de minibaschetbalişti s-au întrecut pentru a câştiga TROFEUL
“Telefonul Copilului”.

Toţi cei 528 de mini-sportivi, cu vârste cuprinse între 6 şi
11 ani, au primit din partea noastră cadouri constând în jucării,
dulciuri şi rechizite personalizate cu imaginea telefonul copilului,
dar şi diplome de participare. Această competiţie s-a desfăşurat
cu sprijinul companiilor: Brenntag, Romtelecom, Cosmote, Mega
Image, Nicoro şi Pointmax, cărora dorim să le mulţumim . De
asemenea, mulţumim cluburilor, arbitrilor şi nu în ultimul rând
antrenorilor.
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2. Proiectul "Consolidarea participării copiilor în societatea europeană prin
intermediul serviciului telefonul copilului 116 111"



perioada: ianuarie 2013 - decembrie 2014

context: proiectul a apărut ca o nevoie de a
oferi copiilor din cele 6 state europene posibilitatea de a
se bucura de dreptul lor fundamental de a participa la
deciziile care îi privesc, respectiv încurajarea copiilor de
a participa activ în dezvoltarea serviciilor oferite lor la
nivelul liniei de asistenţă pentru copii 116 111.


în cele 8 seminarii, 23 de copii au participat la
activitățile interactive și și-au expus ideile pentru
dezvoltarea serviciului Telefonul Copilului 116 111.


Proiectul reuneşte experienţa şi bunele
practici dezvoltate de organizaţii din 6 state
europene care gestionează serviciul Telefonul
Copilului 116 111: Asociaţia Telefonul Copilului
(România), Animus Association Foundation
(Bulgaria), Nobody's Children Foundation (Polonia),
Safety Line Association (Cehia), Slovak Committee
for UNICEF (Slovacia) şi ChildLine (Marea Britanie).
Iniţiativa este finanţată de Comisia Europeană
prin intermediul programului de finanţare
“Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie”.

IV. Creşterea gradului de vizibilitate a numãrului 116 111 în rândul
copiilor
1. Concursul “Aventuri din vacanța mare”

L

a începutul anului școlar 2013-2014,
ne-am gândit la posibilitatea de a
antrena copiii și de a le stimula
creativitatea și imaginația. Această idee a fost
concretizată prin lansarea unui concurs, care îi viza pe
elevii din toată țara.
Elevii ne-au trimis sute de lucrări minunate în
care ne-au povestit sau exprimat aventurile din
vacanța mare sub formă de compunere, eseu, poezie
sau desen. Juriului i-a fost foarte greu să aleagă
câștigătorii.

Mulțumiri tuturor celor care au dat viață
concursului “Aventuri din vacanța mare”, organizat de
Asociatia Telefonul Copilului: copii, cadre didactice, juriu,
voluntari si angajati ai organizatiei noastre. Multumiri
Brenntag Romania si Cosmote pentru ajutorul acordat,
reusind astfel sa aducem bucuria pe chipurile tot mai
multor copii datorita cadourilor primite! Avem speranta
ca vom relua curand aceasta initiativa!
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2. Şcoala Altfel

A

sociaţia Telefonul Copilului a fost
prezentă la “Şcoala Altfel”,
program desfăşurat în toate
şcolile din România, al cărui scop
a fost acela de a introduce elevii, timp de o
săptămână, în activităţi non-formale alese de ei
sau cu sprijinul profesorilor sau al ONG-urilor.
În anul 2013, “Şcoala Altfel” s-a
desfășurat sub sloganul "Să știi mai multe, să fii
mai bun!".

Astfel, activităţile educative desfăşurate
de Asociaţia Telefonul Copilului la Şcoala Nr. 89
au fost primite cu bucurie de elevii dornici să
afle ce se întâmplă cu adevărat la 116 111.
Copiii au învățat prin joc despre discriminare şi
marginalizare şi efectele negative ale acestora şi
au primit din partea specialiştilor organizaţiei
rechizite personalizate.
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V. Implicarea în acțiuni de donații îndreptate către
copii din mediul rural
Caravana cadourilor

A

nul 2013 a continuat seria
campaniilor de donaţii ale
Asociaţiei Telefonul Copilului,
astfel numărul copiilor care au
beneficiat de rechizite personalizate, precum şi de
dulciuri şi jucării a ajuns la un numãr de 5 000.
Ca în fiecare an şi în anul 2013 Caravana
Cadourilor a ajuns cu precădere la copiii din
mediul rural, din cele mai sărace comunități.

Consultanții Asociației Telefonul Copilului au
fost aproape de copiii care se confruntă cu probleme
grave, de la sărăcia familiei până la abuzuri şi nevoia
de comunicare şi au avut ocazia de a le face cunoscut
numărul 116 111, precum şi de a le oferi cadouri.
Mulțumim MEGA IMAGE pentru că împreună
reușim an de an să facem tot mai mulți copii fericiți!
Mulțumim BRENNTAG România pentru că
toate cadourile copiilor au ajuns la destinație!
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VI. Menținerea calității serviciilor

I

nternetul reprezintă o resursă importantă de
informare şi pentru că tot mai mulți copii îl
utilizează, ne-am extins activitatea şi în mediul
online, pentru a putea comunica eficient cu cât mai mulţi
copii, într-un limbaj şi prin mijloace familiare lor sau
pentru a putea oferi consiliere juridică părinţilor care nu
ne-au putut contacta telefonic.
Pe adresa de e-mail a Asociaţiei,
telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro, au fost primite 349
de cazuri care au solicitat şi au beneficiat de consiliere
psihologicã şi juridicã.

Acest obiectiv este foarte important pentru organizația
noastră deoarece evidențiază profesionalismul personalului. Și anul
acesta consultanții Telefonul Copilului au beneficiat de pregătirea
adecvată.
Totodată, ne-am bucurat și de sprijinul voluntarilor, care în urma
stagiului de pregătire au reușit să ofere servicii de consiliere,
informare și îndrumare de calitate.
Menţinerea calitãţii serviciilor se datoreazã şi continuitãţii
sprijinului oferit de Romtelecom şi Cosmote prin asigurarea traficului
gratuit şi nelimitat în reţelele proprii cãtre 116 111.
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VII. Know-how oferit de Asociația Telefonul Copilului în
proiecte finanțate din fonduri structurale

CALL CENTER SPO - POSDRU/65/4.1/S/33616

A

sociația Telefonul Copilului, partener
în cadrul proiectului Call Center SPO
- POSDRU/65/4.1/S/33616, a
oferit asistență tehnică în vederea
implementării serviciului telefonic de informare și
consiliere, gestionat de ANOFM în sprijinul
beneficiarilor săi.

Asociația Telefonul Copilului a elaborat metodologia de
lucru în cadrul call center-ului, baza de date a serviciului, a
efectuat sesiuni de informare pentru angajații din structurile
teritoriale ale ANOFM și a făcut recomandări în ceea ce
privește infrastructura tehnică necesară desfășurării
activității de call center. Proiectul s-a finalizat în anul 2013,
obiectivele proiectului fiind îndeplinite.
20

Capitolul III: Cum am făcut față recesiunii

P

artenerii noștri tradiționali au înțeles că, într-o perioadă afectată de accentuarea
crizei economice, nevoia pentru serviciile oferite copiilor şi părinților de organizația
noastră este tot mai mare. Astfel, am beneficiat de continuitate și nu numai în
susținerea oferită de: Romtelecom și Cosmote.
Totodată, prietenii noștri au continuat să fie alături de organizație şi în anul 2013,
implicându-se în toate proiectele şi campaniile realizate. Dorim să aducem mulţumiri speciale:
Răzvan Ludu, Alina Vărlănuță, Cristi Ludu, Florentina Ciocănea, Dana Pascu.

1. „Gânduri bune purtate de copii”
Evenimentul caritabil ,,Gânduri bune purtate de copii" a fost
organizat în scopul strângerii de fonduri pentru copiii care au nevoie
de serviciile oferite de Telefonul Copilului 116 111.
Evenimentul a avut loc în data de 5 martie 2013 la Hotel
Marriott din București și a fost organizat de Asociația Telefonul
Copilului și Choices - brand autohton de produse vestimentare
business și cocktail realizate șur-mesur, cu sprijinul firmei de
avocatură Bulboacă & Asociații.
Inițiativă organizatorilor acestui eveniment caritabil a izvorât
din dorință de a da aripi copiilor aflați în dificultate, de a le
îmbunătăți calitatea vieții și de a le aduce zambete pe chip.

Mulţumim Cornel Ilie, solistul
trupei VUNK, pentru că a dat viață
evenimentului atât prin prezența sa, cât
și prin imboldul pe care l-a dat
invitaților în a susține cauza copiilor.
Mulţumim companiei Bulboacă și
Asociații pentru implicarea în cauza
copiilor .
Mulţumim în numele nostru și al
copiilor tuturor partenerilor: Marriott
Hotel, Mega Image, Momentos, Gift
Design, Beaty Center.

2. “Mesaje de iubire” pentru Asociatia Telefonul Copilului

M

ulţumim Cosmote România pentru că a donat organizaţiei noastre suma de 5.000
de euro din veniturile obținute din mesajele scrise trimise de clienții săi în noaptea
de Anul Nou.

Donaţia a fost folosită pentru dezvoltarea serviciilor oferite de Telefonul Copilului prin
intermediul call center-ului, cu ajutorul asistenților sociali și al psihologilor.
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Capitolul IV: Child Helpline International

C

hild Helpline International (CHI) este
organizația umbrelă a ser viciilor
telefonul copilului din întreaga lume.
Parlamentul European a ascultat vocile
tuturor copiilor care au contactat serviciul ”telefonul
copilului” : în ultimii 10 ani, serviciile ”telefonul copilului”
din Europa au înregistrat în total aproape 58 de milioane de
apeluri, iar bilanțul acestora realizat de Child Helpline
Internațional a uimit întreaga audiența, care a decis unirea
eforturilor pentru ca împreună să putem face mai mult
pentru copiii pe care îi ascultăm zi de zi la celălalt capăt al
firului.

Asociația Telefonul Copilului este membră cu
drepturi depline încă din anul 2006 și a participat la
toate conferințele internaționale și regionale din ultimii 8
ani. Astfel, în 2013 a fost prezentă în cadrul celei de-a Va Conferințe Regionale, desfășurată la Bruxelles, găzduită
de “AWEL”, organizația similară Asociației Telefonul
Copilului din Belgia. În
cadrul sesiunilor a fost
facilitat schimbul de
experiență între toate organizațiile membre.

Capitolul V: Comunicare
Comunicare mass-media
n anul 2013, Asociaţia Telefonul Copilului a beneficiat de o intensă promovare în massmedia datorită rezultatelor înregistrate în cei 12 ani de existență. Numeroasele campanii
și proiecte derulate în beneficiul copiilor au trezit interesul reprezentanților mass-media
pentru promovarea serviciilor oferite de Asociația Telefonul Copilului.

Î

Astfel, în anul 2013, Asociația Telefonul Copilului s-a bucurat de apariția în:
- 450 de articole în presa scrisă
- 70 de emisiuni / reportaje / interviuri tv
- 38 de emisiuni / reportaje / interviuri radio

În cadrul emisiunilor, reportajelor, interviurilor și materialelor publicate au fost prezentate
specificul Asociației Telefonul Copilului, persoanele care pot apela la numărul de telefon 116 111,
precum și exemplificări de cazuri și situații preluate la Telefonul Copilului.

Comunicare online

A

ctivitățile organizației noastre au fost publicate
permanent pe www.telefonulcopilului.ro.

Facebook Fan Page s-a bucurat și anul acesta de vizualizări și
comentarii din partea celor 6154 de fani. Aceștia au primit informații
legate de activitățile organizației.
Și contul Asociației din rețeaua socială Twitter a semnalat
noutățile legate de activitățile și cazurile preluate la 116 111.

Capitolul VI: Raport financiar

Capitolul VII: Sponsori şi parteneri

A

ctivitatea Asociației Telefonul Copilului este susținută de sponsorii noștri, care fac posibilă existența și
funcționarea liniei de asistență pentru copii 116 111. Astfel, datorită acestora, copiii pot apela un
serviciu gratuit oricând se află în dificultate. Dorim să mulțumim atât în numele lor, cât și al Asociației
Telefonul Copilului, tuturor celor care au ales să se implice și să îi sprijine pe copii.

Parteneri
n anul 2013, împreună am rezolvat cazurile a 5039 de copii. Mulțumim partenerilor
noștri și sperăm ca în anul 2014 să ajutăm și mai mulți copii. Acesta este obiectivul
principal al Asociației Telefonul Copilului.

Î

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Direcția Generală Protecția Copilului
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Inspectoratul General al Poliției Române
Consiliul Național al Elevilor
Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Inspectoratele Școlare Județene
Oficiul Român pentru Adopții
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
Avocatul Poporului
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

Împreună pentru tot mai mulți copii

