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2012 a fost un an bun, în ciuda crizei financiare care a afectat toate structurile i 
entitãțile, aşadar, şi pe noi implicit. Asociația Telefonul Copilului a reuşit sã inițieze o serie de 
proiecte, dar sã şi ducã mai departe altele începute în anii anteriori. Aici m-aş referi la proiecte 
precum: “Traficul de minori pe înțelesul copiilor“ realizat cu sprijinul Ambasadei Olandei, 
“Cuvintele dor, nu-i aşa ?” campanie desfãşuratã împreunã cu Romtelecom. i nu în ultimul 
rând, aş vrea sã mentionez 2 proiecte care au deja ceva “vechime“: “Cupa Telefonul 
Copilului“, o competiție sportivã specialã aflatã la cea de-a 2-a ediție şi care este menitã sã 
promoveze sportul în rândul celor mici dar şi cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului. 
Cea de-a 2-a este campania derulatã impreunã cu Kanal D, “Un apel pierdut, o copilãrie 
pierdutã“ datoritã cãreia, pentru al 2-lea an consecutiv am reuşit sã promovãm serviciile 
asociației şi sã strângem o parte din fondurile necesare derulãrii activitãții noastre.

Nu pot decât sã-mi doresc în continuare sã existe din partea statului o şi mai bunã înțelegere a rolului nostru 
în promovarea drepturilor copiilor şi cât mai multe parteneriate în proiecte frumoase şi de duratã.

Cristina Liberis

Pre edintele Consiliului Director, Asociatia Telefonul Copilului

ş

Ş

ş ,



 

Sãrãcia a dominat lista problemelor semnalate în cele 138.104 de apeluri 
înregistrate la 116 111, in anul 2012. Situațiile grave au determinat intervenția 
instituțiilor abilitate în mii de cazuri, iar sute de copii au ajuns în grija statului din 
cauza sãrãciei.

Pe fondul crizei financiare, pãrinții au recurs la mãuri extreme şi în anul 
2012: fie au ales instituționalizarea temporarã sau chiar abandonul copiilor, fie au 
ales mãsuri alternative la instituționalizare precum: asistența maternalã, centrul 
maternal, centrul de zi, plasamentul familial.

Criza economicã a afectat asadar societatea în profunzimea sa, iar 
problemele sociale au devenit de nestavilit. Este foarte grav şi trist deopotrivã sã 
vedem pãrinți care preferã sã îşi abandoneze copiii din cauza sãrãciei, neavând 
mijloacele necesare sã îi îngrijeascã. Linia telefomica gratuita 116 111 este deschisã 
deopotrivã copiilor şi pãrinților şi suntem aici pentru a-i asculta şi sprijini. Tragem încã un semnal de alarmã, însã: 
abandonul, abuzul, singurãtatea, tristețea cu care se confruntã copiii - acestea sunt probleme care nu au soluție decât 
printr-un efort cumulat şi susținut din partea tuturor actorilor implicați, de la familii la instituțiile statului.

În fiecare zi suntem într-o competiție pentru a schimba în bine viața cât mai multor copii. În fiecare an 
eforturile noastre de a ajunge la câți mai mulți copii, de a-i ajuta sunt rãsplãtite prin numãrul tot mai mare de cazuri 
rezolvate. De 11 ani luptãm din ce în ce mai îndârjiți în aceastã cursã, iar fiecare caz rezolvat reprezintã pentru noi o 
încununare a ceea ce pot însemna eforturile noastre - zâmbete infinite. Faptul cã acei copii care au nevoie de ajutor 
ştiu sã ne sune este motivația pentru a continua sã mergem pe acest drum zi de zi. Mai avem, însã, un plan: vrem sã 
doborâm recordul la cei mai mulți copii fericiți.

Cãtãlina Florea

Director Executiv, Asociatia Telefonul Copilului



    Capitolul I: Despre ASOCIATIA TELEFONUL COPILULUI 
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sociaţia Telefonul Copilului a fost înfiinţatã în anul 2006, pentru a prelua serviciul 0800 8 200 200, 
care, timp de 5 ani, a funcţionat în cadrul unor proiecte finanţate de Uniunea Europeanã, precum 
"Casa de Copii nu e acasã" şi "Drepturile copilului sunt lege". Povestea de succes a activitãţii Asociaţiei 

şi a numãrului gratuit pentru copii se datoreazã în totalitate apelanţilor, care au contactat în numãr mare serviciul 
Telefonul Copilului şi au fãcut ca acesta sã îşi continue existenţa şi dupã încheierea proiectelor care l-au lansat. 

În luna iulie 2008, Asociaţiei Telefonul Copilului, în parteneriat cu Romtelecom, i-a fost acordatã de cãtre 
Autoritatea Naţionalã pentru Comunicaţii, licenţa pentru implementarea numãrului unic european de asistenţã 
pentru copii, 116 111. La data de 1 octombrie 2008 acesta a devenit funcţional la nivelul întregii ţãri în reţeaua 
Romtelecom şi, ulterior, începând cu luna iunie 2009 şi în reţeaua Cosmote. România a fost a treia ţarã din Uniunea 
Europeanã care a pus la dispoziţia copiilor acest numãr unic. 

Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie 
neguvernamentalã din România, care oferã serviciile unei linii de 
asistenţã pentru copii şi pãrinţi la nivel naţional, 7 zile din 7, în intervalul 
orar 08.00 – 00.00. 

Viziunea noastrã: toţi copiii meritã sã fie fericiţi.

Misiunea noastrã: protecţia copiilor împotriva oricãrei încercãri de 
încãlcarea a drepturilor lor, împotriva oricãrei forme de abuz.
  

Servicii oferite la 116 111:
Ÿ   Informare cu privire la promovarea şi respectarea drepturilor copiilor 
Ÿ   Consiliere cu privire la promovarea şi respectarea drepturilor copiilor 
Ÿ   Îndrumare cãtre instituţiile în mãsurã sã acorde asistenţa necesarã 
Ÿ   Urmãrirea modului de soluţionare a cazurilor, respectiv, monitorizarea respectãrii drepturilor copilului în urma 

cazurilor înregistrate şi informarea instituţiilor abilitate cu privire la problemele întâmpinate de copii

Beneficiari
copii  - români sau de altã naţionalitate aflaţi pe teritoriul României
tineri, pãrinţi, publicul larg 

Personal 

La Telefonul Copilului rãspund asistenţi sociali şi psihologi, în majoritate angajaţi, dar şi voluntari, 

pregãtiţi în cadrul sesiunilor periodice cu privire la comunicarea cu beneficiarii, legislaţia în vigoare şi studii de 

caz întâlnite de-a lungul timpului la 116 111.



  Capitolul II: Consultantii 116 111 despre cazurile care i-au impresionat

Cei 3 copii trãiau la limita subzistentei, într-o locuintã dezafectatã, 
pe câmp, lâng  o rampã de gunoi

L

“Cum e sã ai o familie?”

M

ã

a Telefonul Copilului, suntem uneori pu i n fa a unor situa ii care dep sesc orice imagina ie sau putere de 
înțelegere. Acesta este şi cazul a trei frați de vârste fragede: 6, 5 şi, respectiv, 1 an şi 9 luni. Cei 3 copii trãiau la 
limita subzistenței, într-o locuințã dezafectatã, pe câmp, lângã o rampã de gunoi. Nu aveau curent electric, apã 

potabilã sau toaletã, iar în jurul casei era plin de resturi menajere. Copiii 
erau hrãniți mai mult cu resturi, aveau paraziți capilari şi, din cauza lipsei 
unor condiții minime de igienã, prezentau rãni infectate pe tot corpul.

Pãrinții copiilor aveau o relație de concubinaj, însã nici ei nu ştiau 
exact care dintre copii erau ai bãrbatului cãruia îi spuneau „tata” şi care 
proveneau din relațiile pasagere ale mamei. De altfel, mama suferea de 
retard mintal şi era incapabilã sã le ofere copiilor o viațã mai bunã.

Mai mult decât atât, în aceeaşi locuintã improvizatã mai locuia o 
tânãrã în vârstã de 20 ani, cea de-a doua concubinã a tatãlui, cu care acesta 
întreținea relații sexuale de fațã cu copiii. Tânãra provenea dintr-un centru 
de plasament şi fusese diagnosticatã cu HIV.

Toate aceste informații cutremurãtoare au ajuns la urechile uneia dintre educatoarele copiilor. Aceasta a fost, 
probabil, prima persoanã cãreia copiii i-au povestit ce se întâmplã în casa lor şi care şi-a dat seama cã situația este 
departe de a fi una normalã.

Direcția Generalã de Asistențã Socialã şi Protecția Copilului a fost sesizatã şi a intervenit în regim de urgențã, 
iar odatã cu ancheta socialã, am primit şi mai multe detalii despre condițiile inumane în care acei copii au fost nevoiți 
sã îşi petreacã primii ani din viațã. Copiii se aflã acum în asistențã maternalã.

(caz înregistrat la 116 111 de Laura - asistent social, caz editat pentru pãstrarea confidențialitãții)

ãrturia unui copil: “Întotdeauna mi-am dorit sã am o familie fericitã, mama şi tata sã fie impreunã, 
sã mã iubeascã şi sã contribuie la creşterea mea. Dar asta nu s-a întâmplat niciodatã… tata este 
plecat de mult timp de acasã şi nu mai ştiu nimic de el. Mama nu vrea sã îmi dea detalii, îmi spune 

mereu cã era un bețiv si cã ne-a pãrãsit. Adevãrul este cã, din pãcate, acelaşi lucru îl pot spune şi eu despre mama 
mea.

Foarte des uitã sã îmi dea de mâncare şi spune cã nu avem bani, însã toți banii pe care îi are îi cheltuieşte pe 
alcool. Sunt zile în care nu mãnânc nimic, sunt zile în care mãnânc pâine goalã. Mai sunt câțiva vecini cãrora li se face 
milã de mine şi mi mai aduc de mâncare, dar mai rar.  
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Merg mai rar la coal  pentru c  sunt privit  diferit de c tre colegii mei. Am repetat un an i sunt mai mare ca 

ei, iar pe lângã asta nu am caiete, pixuri şi haine. O colegã mi-a spus într-o zi cã sunt o sãracã şi hainele mele sunt 

mereu murdare. Pe lângã toate acestea, ziua trece mai uşor, dar seara mi-e foarte fricã… pentru cã mama pleacã 

aproape în fiecare searã de acasã iar eu rãmân singurã. Mi-e fricã de 

întuneric şi mi-e fricã sã ştiu cã nu mai e nimeni în casã. Nici nu ştiu unde 

pleacã ea noaptea, dar am auzit de la alți copii cã a fost gãsitã prin şanțuri 

cãzutã din cauza bãuturii. Într-o zi poate nici n-o sã mai vinã acasã…”

În urma anchetei sociale, la puțin timp dupã preluarea situației 

relatate mai sus:

“Acum mã aflu într-un centru de plasament. A devenit pentru mine 

cãminul pe care nu l-am avut niciodatã alãturi de pãrinții mei. Aici sunt 

persoane care se îngrijesc sã fiu îmbrãcatã curat, sã merg la şcoalã şi sã mãnânc. 

Totuşi, îmi este dor de mama şi mã gândesc mereu oare ce mai face…”

(caz preluat la 116 111 de Andra – asistent social, caz editat pentru pãstrarea confidențialitãții)

ste trist cã la vârsta de 14 ani am simțit ce înseamnã DUREREA….durerea fizicã ce lasã urme pe corpul, 

pe fața mea şi durerea sufleteascã ce mi-a zdrobit inima. Zi de zi îmi macinã sufletul, iar lacrimile nu îmi 

mai aduc nicio alinare. Persoanele de la care aşteptam susținere şi ajutor mi-au rãnit cele mai sincere 

sentimente, simțind cã nu mã mai poate salva nimeni….

Este trist cã la aceastã vârstã am ajuns la concluzia cã viața mea nu mai valoreazã aproape nimic şi cã totul se 

poate sfârşi într-o secundã. Uneori mã gandesc foarte serios la acest lucru şi ajung sã îmi imaginez diverse scenarii prin 

care viața mea ar lua sfârşit. Poate aşa vor suferi şi ei, poate aşa îşi vor da seama cã au greşit. Sunt un om trist…. 

tristețea mi-a invadat sufletul şi nu mai vrea sã imi dea pace.

Tatãl meu, cel care mi-a îndrumat paşii în viațã, cel pe care îl consideram un model, el, cel cãruia ar fi trebuit 

sã îi cer ajutorul atunci când aş fi avut o problemã, tocmai el mi-a distrus definitiv 

viata. Mi-a produs o ranã care nu se va mai vindeca niciodatã. Din cauza lui am 

ajuns sã simt cã viața mea este un dezastru, din cauza lui nu îmi mai doresc uneori sã 

trãiesc. El a dat naştere celor mai întunecate coşmaruri ale mele. Din cauza lui tresar 

de fiecare datã când aud uşa camerei mele cã se deschide. El este “Omul negru” din 

viața mea. Nu suport sã îl mai vãd, nu suport sã îi simt respirația înecatã în aburii 

alcoolului, nu suport sã mã atingã, îmi produce greațã. Urãsc atunci cand mã 

priveşte ca pe o femeie. Sunt fiica lui, singura lui fiicã, ar fi trebuit ca el sã fie cel care 

mã protejeazã, nu cel care mi-a rãpit orice urma de inocențã din trupul meu. Mã 

dezgustã şi sunt furioasã pentru cã m-a fãcut sã mã urãsc, sã îmi urãsc propriul corp, 

sã urãsc sã mã privesc în oglindã. El m-a determinat sã mã simt vinovatã pentru 

faptul cã exist.

ş ã ã ã ã ş

“Este trist cã la vârsta de 14 ani am ajuns la concluzia cã 
viața mea nu mai valoreazã aproape nimic….”

E



Mama mea, cea care mi-a dat via , persoana care ar fi trebuit s  fie cea mai apropiat  de mine, m-a 

abandonat. Nu m-a abandonat fizic - locuiesc cu pãrinții în casã - ci m-a lãsat singurã într-o lume plinã de rãutate. Aşa 

mã simt eu acum: singurã. Nu este nimeni dispus sã mã asculte mãcar, sã îi spun prin ce am trecut şi probabil voi mai 

trece. 

Mama nu mã crede. Am încercat sã îi povestesc şi nu am primit din partea ei decât jigniri şi o palmã peste fațã 

Acea palmã a fost încãrcatã cu o imensã durere sufleteascã, nicidecum cu una fizicã. Sunt acuzatã de propria mamã cã 

vreau sã îi distrug cãsnicia…. dar cum rãmâne cu viața mea distrusã? Eu pe cine pot acuza? Cine ar putea sã plãteascã 

pentru sutele de nopti în care eu adormeam plângând şi tremurând de spaimã? Cui pot cere eu ajutorul, dacã pãrinții 

mei, persoanele care ar fi trebuit sã mã iubeascã, sã mã ocroteascã de rele, sã mã ajute sã devin un om bun în viațã, m-

au rãnit atât de tare încât de multe ori îmi doresc sã nu mai exist?

(caz înregistrat la 116 111 de Cãtãlina - asistent social, editat pentru pãstrarea confidențialitãții)

 poveste: “Numele meu este Andra şi am 14 ani. V-am mai sunat, însã nu am avut niciodatã curajul 
sã vorbesc, sã vã spun despre ce este vorba…. Eu locuiesc cu tatãl meu, soția lui şi bunica. Mama 
mea este plecatã în Italia de 7 ani.. vorbesc rar cu ea la telefon şi mi-e dor de ea.. Soției tatãlui meu 

nu îi pasã de mine, nu vorbeşte cu mine şi mã simt foarte singurã.
Am o mare problemã.. nu ştiu cum sã fac sã mã înțeleg mai bine cu tatãl 

meu.. El este foarte aspru cu mine, uneori mã bate tare şi mi-e teamã sã încerc sã 
îi spun altceva decât ce vrea sã audã.. De fapt, nu mai reuşesc sã îi spun nimic.. 
Pentru el conteazã doar sã învãț bine; într-o noapte a trebuit sã stau pânã la 3 
dimineața sã fac un referat pentru şcoalã, ca sã nu mã batã.

Când vine de la serviciu, în fiecare searã, mã ascultã şi îmi verificã 
temele, iar dacã am greşit ceva, sau uit ceva, îmi aruncã toate caietele pe jos şi 
mã obligã sã fac curat şi sã o iau de la capãt. Iar dacã ceva nu merge prin casã, 
este mereu vina mea şi, iarãşi, mã bate.

Mama mea mai are o fetițã, de 9 ani, la care mai merg uneori în vizitã, 
când mã lasã tata. Pe ea o sunã mama mereu şi familia ei este bunã cu ea.. Aş 
vrea şi eu sã mã sune mama mai mult şi sã mã ia cu ea, dar nu cred cã-i mai pasã 
de mine prea mult.”

Aceasta este povestea Andrei, un copil singur. Din pãcate, la Telefonul 
Copilului auzim frecvent astfel de poveşti triste, ale unor copii trişti, care nu se 
pot bucura de ceea ce le oferã copilãria altor copii de aceeaşi vârstã. Ei îşi doresc 
atenție, mângâiere, alinare, îşi doresc ca pãrinții lor sã fie mereu acolo pentru a-i 
proteja. 
(caz înregistrat la 116 111 de Iuliana - asistent social, editat pentru pãstrarea confidențialitãții)

țã ã ã

Povestea Andrei....
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I. Conştientizare şi prevenire în urma problemelor identificate la 116 111

1. Traficul de minori pe întelesul copiilor

Î
n urma analizei statisticilor înregistrate în baza 
de date a Asociaţiei Telefonul Copilului în anul 
2011, am identificat o creştere ingrijorãtoare a 

numãrului de cazuri de abuz sexual şi de trafic de minori. În 
consecinţã, am reacţionat şi am elaborat proiectul “Traficul 
de minori pe înţelesul copiilor” care a fost aprobat în vederea 
finanţãrii de cãtre Ambasada Olandei. 

Materialele informative pentru copii au inclus 
conţinut elaborat pe înţelesul lor şi au fost structurate pe 2 
categorii de vârstã, respectiv 11 – 14 sub sloganul „Traficul de 
copii nu e o joacã, e un abuz” şi 15 – 18 sub sloganul „Nu-ţi 
accidenta viaţa în traficul de copii”. Pentru cadrele didactice a 
fost elaborat un material informativ aparte. Totodatã, în 
vederea extinderii numãrului beneficiarilor proiectului, 
campania de conştientizare a inclus şi un spot radio difuzat 
gratuit de partenerul media al proiectului Radio Romania, precum şi o paginã web care prezintã mesajul şi 
informaţiile transmise în cadrul proiectului

Proiectul a inclus întâlniri directe cu 7.014 copii şi 750 de cadre didactice din 29 de şcoli din mediul urban 
şi rural, din regiunile Transilvania (Şcoala Vinerea (comuna Vinerea), Şcoala Pianu de Sus şi Şcoala Pianu de Jos 
(comuna Pianu de Sus) - judeţul Alba; Şcoala Hoghilag şi Şcoala Valchid (comuna Hoghilag) - judeţul Sibiu; Şcoala 
Mãieruş (comuna Mãieruş) şi  Şcoala Buneşti (comuna Buneşti) - judeţul Braşov; Liceul Mihai Eminescu şi Grupul 
Şcolar Raluca Rîpan (Cluj-Napoca) - judeţul Cluj; Liceul Teoretic Bratca (comuna Bratca) - judeţul Bihor; Colegiul 

Tehnic Eliza Zamfirescu (Satu Mare) - judeţul Satu Mare;  
Şcoala Vânãtori (comuna Vânãtori),  Şcoala Nadeş şi  Şcoala 
Ţigmandru (comuna Nadeş) - judeţul Mures; Liceul Teoretic 
Marin Preda (Odorheiu-Secuiesc) - judeţul Harghita) şi 
Modova ( Şcoala Dobreni şi  Şcoala Negreşti (comuna 
Dobreni) - judeţul Neamţ; Colegiul Tehnic Alexandru Ioan 
Cuza (Suceava) - judeţul Suceava;  Şcoala Negreşti (comuna 
Negreşti) - judeţul Vaslui; Liceul Teoretic Lascãr Rosetti 
(comuna Rãducãneni) - judeţul Iaşi;  Şcoala Slobozia Bradului  
(comuna Slobozia Bradului) - judeţul Vrancea;  Şcoala Valea 
Seacã,  Şcoala Buhoci,  Şcoala Vaduri, Şcoala Luizi Cãlugãra,  
Şcoala Cucova, Şcoala Traian (comuna Valea Seacã) şi  Şcoala 
Valea Seacã (comuna Nicolae Bãlcescu) - judeţul Bacãu ).

,



Dorim sã mulţumim atât în numale copiilor, cât şi în numele nostru Ambasadei Olandei şi tuturor 
partenerilor: Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţionalã împotriva Traficului de 
Persoane – M.A.I., Romtelecom, Cosmote, Radio Romania, Avia Motors. 

Rezultatele proiectului au depãşit cu mult pe cele estimate în cererea de finanţare. Mai mult de 50% 
dintre copii ar accepta sã însoţeascã un necunoscut în schimbul promisiunii unei vieţi mai bune, în schimbul unui 
cadou sau chiar pentru a servi un suc într-o localitate învecinatã domiciliului lor. Majoritatea copiilor are conturi de 
messenger şi a furnizat date cu caracter personal precum nume, prenume, adresa de domiciliu, unitatea de 
învãţãmânt la care sunt înscrişi – acestea sunt câteva dintre datele îngrijorãtoare determinate în cadrul proiectului 
„Traficul de minori pe înţelesul copiilor”, demers care şi-a propus educarea copiilor şi tinerilor cu privire la 
primejdiile cauzate de traficul de persoane.

onsecinţã a creşterii numãrului de situaţii violente, în care copiii 
şi tinerii sunt implicaţi fie ca victime, fie ca agresori, respectiv a 
creşterii numãrului de astfel de cazuri la Telefonul Copilului 116 

111, am desfãşurat împreunã cu Romtelecom campania Cuvintele dor, nu-i aşa? 
ş î ã ã Consiliului Național al 

Elevilor

Principalele cauze identificate de Asociaţia Telefonul Copilului în urma 
consilierii oferitã copiilor sunt reprezentate de stima de sine scãzutã, depresie, 
tulburãri de comportament, discriminare, mediu familial abuziv, toleranţã scãzutã 
la adaptarea cerinţelor şcolare. Copiii contacteazã telefonul copilului 116 111 în momentul în care efectele 
emoţionale ale abuzului în unitãţile de învãţãmânt nu îşi gãsesc rezolvarea în şcoalã sau în familie: scãderea stimei de 
sine, neîncrederea, teama, depresia, dorinţa de rãzbunare. Vital pentru copii este sã îşi redobândeascã încrederea în 
sine şi sã depãşeascã astfel de momentele. Campania şi-a propus sã ofere instrumente de gestionare a situaţiilor de 
violenţã şi a inclus întâlniri deschise cu pãrinţi şi tineri interesaţi sã afle mai multe despre soluţiile constructive de 

abordare a violenţei. 

Atelierul dedicat tinerilor a avut ca invitat special pe Tudor 
Chirilã, care a prezentat acestora experienţe proprii si care i-a invitat pe 
adolescenti sã aleagã prietenia şi sã evite situaţiile conflictuale. La cele 
douã ateliere, reprezentanţi ai Asociaţiei Telefonul Copilului au 
prezentat situaţii inregistrate la 116 111 şi împreunã cu psihologi şi cu 
pãrinţii şi tinerii au dezbãtut fenomenul violenţei verbale şi au gãsit 
împreunã soluţii pentru aplanarea situaţiilor conflictuale întâlnite atât 
în mediul şcolar, cât şi în mediul familial. La finalul proiectului a fost 
lansat un ebook, instrument suport cu studii de caz si recomandãri 
pentru tineri în ceea ce priveşte maniera eficientã de a gestiona o 
situaţie de violenţã verbalã. 

2. Cuvintele dor, nu-i aşa?

c
Copiii au participat i ei activ n proiect datorit  implic rii 

.



II. Creşterea numãrului beneficiarilor serviciilor
oferite de Asociatia Telefonul Copilului   

*donații din partea Asociației Telefonul Copilului îndreptate cãtre copii din comunitãți sãrace, copii 
participanți la diverse festivaluri sau competiții sportive.

,













III.Participarea copiilor la activitãtile organizatiei

1. CUPA TELEFONUL COPILULUI LA MINI-BASCHET

31 mai - 01 iunie 2012

A

  

nul 2012 a adus de 01 iunie mult aşteptata 
competiţie dedicatã copiilor în cea mai 
specialã zi a lor,  o zi în care toatã lumea, cu 

mic, cu mare, sãrbãtoreşte copilãria.

Sub sloganul “Am ales sã fiu sãnãtos prin sport. Tu 
ai ales?” s-a desfãşurat cea de-a doua ediţie a Cupei 
“Telefonul Copilului” organizatã de Asociaţia Telefonul 
Copilului şi Federaţia Românã de Baschet. Competiţia s-a 
desfãşurat în 8 oraşe: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Dej, 
Rãdãuţi, Sighetu Marmaţiei, Galaţi şi Arad. 34 de echipe 
de mini-baschetbalişti s-au întrecut pentru a câştiga 
TROFEUL “Telefonul Copilului”. 

Voia bunã, implicarea, entuziasmul, spiritul de echipã şi 
determinarea au fost principalele caracteristici ale competiţiei. 
Toţi cei 408 de mini-sportivi, cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, 
au primit din partea noastrã cadouri constând în jucãrii, 
dulciuri şi rechizite personalizate cu imaginea telefonul 
copilului, dar şi diplome de participare. 

Aceastã competiţie s-a desfăşurat cu sprijinul 
companiilor: Brenntag, Romtelecom, Cosmote, Mega Image, 
Nicoro şi Pointmax, cãrora dorim sã le mulţumim atât în 
numele copiilor, cât şi în numele nostru. De asemenea, 
mulţumim cluburilor care au acceptat invitaţia de a participa, 
mulţumim arbitrilor şi nu în ultimul rând mulţumim 
antrenorilor.

, ,



  2. Asociatia Telefonul Copilului la Bookfest 2012

Asociaţia Telefonul Copilului a fost prezentã 
pentru a treia oarã la Salonul Internaţional 
de carte BOOKFEST, care oferã copiilor 

posibilitatea întâlnirii cu lumea fabuloasã a cãrţii, 
creativitãţii şi jocului, într-un spaţiu dedicat în totalitate 
lor, cunoscut deja sub numele de “Clubul Şoriceilor de 
Bibliotecã”

La invitaţia Asociaţiei Uniunii Editorilor din 
România, programul activitãţilor din spaţiul destinat 
copiilor a fost reprezentat în acest an de Asociaţia 
Telefonul Copilulului prin activitãţi socio-educative 
incluse în douã ateliere pentru dezvoltarea imaginaţiei şi 
creaţiei. 

Ate l iere le  sus ţ inute de 
Asociaţia Telefonul Copilului în cadrul 
acestui eveniment, au abordat stimularea 
creativitãţii, imaginaţiei, spontaneitãţii 
celor mici, vizitatori ai evenimentului. 
Copiii prezenţi au fost animaţi în jocuri 
creative şi educative, care în acelaşi timp i-
au îndemnat pe copii sã socializeze cu alţi 
copii.

În acelaşi timp, Asociaţia 
Telefonul Copilului a oferit celor mici 
rechizite personalizate, dar şi ocazia de a 
afla mai multe despre serviciul 116 111, 
care le este dedicat.

. 

,



 IV. Creşterea gradului de vizibilitate a numãrului 116 111 în rândul copiilor 

1. Şcoala Altfel

A

2.  Festivaluri

Î

sociaţia Telefonul Copilului a fost prezentã la prima ediţie a programului “Şcoala Altfel”, desfãşurat în 
toate şcolile din România, al cãrui scop a fost acela de a introduce elevii, timp de o sãptãmânã, în 
activitãţi non-formale alese de ei sau cu sprijinul profesorilor sau al ONG-urilor.

Astfel, activitãţile educative desfãşurate de Asociaţia Telefonul Copilului la Şcoala Centralã au fost primite cu 
bucurie de elevii dornici sã afle ce se întâmplã cu adevãrat la 116 111. Copiii ã ş

ş  ş au primit din partea specialiştilor organizaţiei rechizite 
personalizate. 

n anul2012, copiii au fost protagonişti, dar, în acelaşi timp, şi 
spectatori în cadrul festivalurilor de varã dedicate lor. 

Aşadar, 

ã
ã ã ã

ã

au înv țat prin joc despre discriminare i 
marginalizare i efectele negative ale acestora i 

am aplaudat dorința copiilor de a lua parte la acte 
culturale oferindu-le cadouri dulci copiilor prezenți la Festivalul Teatrelor de 
Buzunar (1057 de copii), Opera Comic  pentru Copii (1820 de copii), Teatrul 
Excelsior (250 de copii), Teatrul Ț nd ric  (3500 de copii), Teatrul Ion 
Creang  (1000 de copii). 



În cadrul Festivalului ”Bucureștii lui Caragiale”, alți 4845 de copii au 
beneficiat de cadouri din partea organizației noastre, iar la Festivalul 
Internațional de Film i Carte pentru Copii, organizat în cadrul Dream Fest Slatina 
am oferit cadouri unui num r de 50 de copii.

Asociația Telefonul Copilului a fost al turi de cei 250 de mici participanți 
la Festivalul Mamaia Copiilor, dar și de cei 600 de copii din cadrul programului 
BiblioVacanța, organizat de Biblioteca Municipal  Carei, județul Satu Mare, 
oferindu-le acestora cadouri și admirându-i în lumea muzicii și a literaturii.

Cei 65 de copii participanţi la Edulier 2012 au primit cadouri din partea 

Asociaţiei Telefonul Copilului, la fel şi 1088 de copii prezenţi în luna iulie în Tab ra 

N vodari şi 900 de copii beneficiari ai Asociaţiei de Prietenie “ILLE ET VILAINE”, Sibiu. 

Alți 1045 de copii, participanți la Proiectul Media Forum TV, organizat de 

Biblioteca Metropolitan  București, au primit de asemenea, cadouri din partea 

Asociației Telefonul Copilului, precum și 350 de preșcolari de la Gr dinița Children's Joy, București.

Şi pentru c  suntem de p rere c  joaca e cea mai minunat  

experienţ  a copil riei, în lunile octombie şi noiembrie ne-am 

jucat cu 5168 de copii din Bucureşti, la locul de joac  din incinta 

B neasa Shopping Center, iar pentru ca cei mici s  ne ţin  minte, 

le-am oferit şi cadouri constând în dulciuri.

Nu am uitat desigur nici de copiii sportivi, astfel c , în 
2012, am susținut și am oferit cadouri unui num r de 160 de copii 
de la Clubul Sportiv Școlar Triumf, București, în cadrul Cupei 
Triumf la Polo, 245 de copii de la Asociația Clubul Sportiv Dimsoft 
București, în cadrul Cupei Dimsof și a Cupei Moș Cr ciun și 50 de 
copii de la Asociația Clubul Sportiv Brenntag, comuna Chiajna, 
județul Ilfov.

ş
ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã ã ã ã

ã ã

ã

ã ã ã

ã
ã

ã



V. Implicarea în actiuni de donatii îndreptate cãtre copii din mediul rural

Caravana cadourilor

Anul 2012 a continuat seria campaniilor de donaţii ale 
Asociaţiei Telefonul Copilului, astfel numãrul copiilor care 
au beneficiat de  rechizite personalizate, precum şi de 

dulciuri şi jucãrii a ajuns la un numãr de 36 606. 

Ca în fiecare an şi în anul 2012 Caravana Cadourilor a ajuns cu 
precãdere la copiii din mediul rural, din cele mai sãrace comunitãţi.

ş ş
ş

ã ã ã ş
ã

ş

Sfârşitul de an şcolar 2011-2012 i-a gãsit pe 
consultanţii 116 111 în curtea şcolii alãturi de 1307 
copii din 6 localitãţi din mediul rural: Pãcureţi 
(comuna Pãcureţi, judetul Prahova), Bascov, 

ş

Consultanții Asociației Telefonul Copilului au fost aproape de 
copiii care se confruntă cu probleme grave, de la sărăcia familiei până la 
abuzuri i nevoia de comunicare i au avut ocazia de a le face cunoscut 
numărul 116 111, precum i de a le oferi cadouri.

Astfel, ne-am întâlnit cu 180 de copii din 
comuna C scioarele (C l ra i), 199 de copii din 
satele Titu-Târg, H gioaica, Fusea, Plopu, comuna 
Titu-Târg (Dâmboviţa) i 24 de copii din comuna 
Trestieni(Giurgiu). Preşcolarii au primit cadouri 
constând în jucãrii şi dulciuri, iar şcolarii au primit 
rechizite şi dulciuri.

Valea 
Ursului, Mica, Schiau, Glambocu (comuna Bascov, 
judetul Arge ).

,



În prima zi de şcoalã a anului şcolar 20121-2013 un voluntar al 
Asociaţiei Telefonul Copilului a întâmpinat cei 250 de elevi din Ruginoasa 
(Neamţ) cu cadouri, reuşind astfel sã aducã zâmbete pe feţele 
acestora.

Consultanţii 116 
111 l-au însoţit pe Moş 
Nicolae pentru a oferi 
cadouri  dulci celor 658 
de preşcolari şi şcolari ai 
Gradiniţei şi Şcolii 1 
Decembrie din judeţul 
Ilfov. 

To t  p e  M o ş  
Nicolae l-au aşteptat şi 
cei 650 de copii din 
comuna Cãteasca, elevi ai şcolilor din localitãţile rurale: Gruiu, 
Cãteasca, Siliştea, Cãtanele, Recea, Cireşu, Coşeri.

Preşcolarii au primit cu bucurie cadouri constând în jucãrii 
şi dulciuri, iar şcolarii dulciuri şi rechizite. Copiii ne-au rasplãtit cu 
colinde şi poezii specifice sãrbãtorilor de iarna.

Toţi copiii pe care i-am întâlnit în Caravana Cadourilor în 
anul 2012 ne-au primit cu bucurie şi, în acelaşi timp, ne-au 
mãrturisit cã nu au primit niciodatã un cadou. 

Toate activitãţile noastre de donaţii s-au desfãşurat cu 
sprijinul companiilor: Brenntag, Mega Image, Nicoro, Cosmote, 
Avia Motors cãrora dorim sã le mulţumim atât în numele 
copiilor, cât şi în numele nostru.



VI. Mentinerea calitãtii serviciilor

A
  

cest obiectiv este foarte important pentru organizaţia noastrã deoarece evidenţiazã profesionalismul 
personalului. Şi anul acesta consultanţii Telefonul Copilului au beneficiat de pregãtirea adecvatã.

Totodatã, ne-am bucurat şi de sprijinul voluntarilor, care în urma stagiului de pregãtire au reuşit sã ofere 
servicii de consiliere, informare şi 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.

Pentru cã Internetul reprezintã o resursã importantã 
de informare şi pentru cã tot mai mulţi copii îl utilizeazã, 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 
juridicã pãrinţilor care nu ne-au putut contacta telefonic. De 
asemenea, comunicarea online îşi dovedeşte eficienţa în ceea 
ce priveşte consilierea copiilor care nu îşi pot verbaliza 
sentimentele, frustrãrile sau temerile şi care simt cã şi le pot 
exprima mai bine în scris.

Am dezvoltat în octombrie 2012 un parteneriat 
împreuna cu TPU.ro, astfel încât sã fim cât mai aproape de 
comunitatea de tineri prezentã pe platforma online de 
comunicare. Copiii sunt invitaţi sã acceseze, în mod 
confidenţial,  serviciile de consiliere psihologicã şi juridicã 
oferite la Telefonul Copilului 116 111.

P e  a d r e s a  d e  e - m a i l  a  A s o c i a ţ i e i ,  
telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro, au fost primite 230 
de cazuri care au solicitat şi au beneficiat de consiliere 
psihologicã şi juridicã. 

, ,



VII. Know-how oferit de Asociatia Telefonul Copilului 

în proiecte finantate din fonduri structurale 

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

A

2. Managementul situatiilor de crizã la nivelul unitãtii şcolare - POSDRU/85/1.1/S/64345

sociaţia Telefonul Copilului, partener în cadrul proiectului Call Center SPO - 
POSDRU/65/4.1/S/33616, oferã asistenţã tehnicã în vederea implementãrii serviciului telefonic de 
informare şi consiliere, care urmeazã sã fie gestionat de ANOFM, în sprijinul beneficiarilor sãi. 

Asociaţia Telefonul Copilului a elaborat metodologia de lucru în cadrul call center-ului, baza de date a 
serviciului, a efectuat sesiuni de informare pentru angajaţii din structurile teritoriale ale ANOFM şi a facut 
recomandãri în ceea ce priveşte infrastructura tehnicã necesarã desfãşurãrii activitãţii de call center. Proiectul a 
continuat în anul 2012, iar în urma sesiunilor de formare pentru personalul call center-ului a început pilotarea 
activitãţii, astfel încât în anul 2013 serviciul sã fie disponibil publicului larg. Tot în anul 2012 au fost finalizate şi  
sesiunile de informare ale reprezentanţilor structurilor teritoriale ale ANOFM.

Asociaţia Telefonul Copilului este partenerul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în 
cadrul proiectului Managementul situaţiilor de crizã la nivelul unitãţii şcolare - POSDRU/85/1.1/S/64345. 

În anul 2012, expertii organizaţiei au asigurat asistenta pe platforma online de comunicare a proiectului si au 
informat atât partenerii proiectului, cât si formabilii despre modul de lucru si comunicare pe platformã.

Experţii organizaţiei au participat şi la elaborarea metodologiei de lucru pentru formarea personalului din 
învãţãmântul preuniversitar în ceea ce priveşte gestionarea situaţiilor de crizã la nivelul unitãţilor şcolare. 

Experţii Asociaţiei Telefonul Copilului au fãcut parte şi din echipa de formare a reprezentanţilor unitãţilor de 
învãţãmânt care s-au desfãsurat în anul 2012.  

,

, ,



artenerii noştri tradiţionali au înţeles cã, într-o perioadã afectatã de accentuarea crizei economice, 
nevoia pentru serviciile oferite copiilor şi pãrinţilor de organizaţia noastrã este tot mai mare. Astfel, 
am beneficiat de continuitate şi nu numai în susţinerea oferitã de: Romtelecom şi Cosmote. 

Totodatã, prietenii noştri au continuat sã fie alãturi de organizaţie şi în anul 2012, implicându-se în toate 
proiectele şi campaniile realizate. Dorim sã aducem mulţumiri speciale: Rãzvan Ludu, Alina Vãrlãnuţã, Cristi Ludu, 
Florentina Ciocãnea, Dana Pascu. 

Capitolul IV: Cum am fãcut fatã recesiunii  

1. Campania PIERDUT - editia a IV-a

A

P

nul 2011 a adus Asociaţiei Telefonul Copilului o 
creştere de 276,44% a numãrului apelurilor 
înregistrate la 116 111, comparativ cu anul 2010. A 

apãrut, astfel, nevoia de a prelua tot mai multe apeluri la linia de 
asistenţã destinatã copiilor 116 111, ceea ce a determinat Asociaţia 
Telefonul Copilului sã lanseze cea de-a IV-a ediţie a campaniei 
PIERDUT.

Acest demers şi-a propus sã sprijine organizaţia în adunarea 
fondurilor necesare pentru a întãri capacitatea logisticã şi umanã a 
acesteia de a trata cât mai multe cazuri.  

Astfel, Asociaţia Telefonul Copilului împreunã cu 
Kanal D şi Europa FM au realizat campania sub sloganul „Un apel 
pierdut, o copilãrie pierdutã”, prin care au atras atenția 
publicului asupra problemelor cu care se confruntã tot mai mulți 
copii în România şi au luptat împreunã împotriva încãlcãrii 
drepturilor copiilor şi pãrinților deopotrivã.

 Campania s-a desfãşurat în perioada  12 octombrie 
2012 - 28 februarie 2013. 

,



Telespectatorii postului Kanal D şi radioascultãtorii staţiei radio 
Europa FM au fost informaţi în cadrul emisiunilor despre campanie şi 
despre posibilitatea de a sprijini Asociaţia Telefonul Copilului printr-un 
SMS la 8848 în valoare de 2 euro.

Începând din 11 noiembrie 2011 şi pânã la 31 decembrie 2011, 11 
vedete ale postului Kanal D şi ale Europa FM au fost ambasadorii 
copiilor care au nevoie de ajutor, transmiţând publicului, prin vocea lor, 
nevoile celor mici. Astfel, vedete Kanal D au transmis milioanelor de 
români care îi urmãresc rugãmintea de a se alãtura demersului lor pentru 
a veni în sprijinul serviciului oferit de Asociaţia Telefonul Copilului, astfel 
încât copiii singuri, respinşi, abandonaţi, exploataţi sau abuzaţi sã 

gãseascã ajutor 
de specialitate 
apelând la 116 
111.

 

UN APEL PIERDUT, O COPILÃRIE PIERDUTÃ a 
fost un maraton radio-tv, realizat într-un concept unic, în 
care un post de televiziune, Kanal D şi un post radio, 
Europa FM şi-au unit eforturile pentru a susţine cauza 
„telefonul copilului”.

Prin intermediul unei acţiuni ample desfãşurate la 
data de 30 noiembrie 2012, de Sfântul Andrei, în Afi Palace 
Cotroceni, la locul de joacã pentru copii Zorky's Planet, s-a 
desfãşurat un maraton al gândurilor bune îndreptate cãtre 
toţi copiii care solicitã ajutor la 116 111.

Maratonul şi-a propus sã rãspundã nevoilor copiilor 
printr-un nou demers de sprijin faţã de singura linie de 
asistenţã pentru copii şi pãrinţi la nivel naţional, 116 111, 
gestionatã de Asociaţia Telefonul Copilului.



Maratonul a inclus atât conştientizarea publicului cu privire 
la problemele copiilor semnalate la 116 111, cât şi adunarea de 
fonduri pentru întãrirea capacitãţii organizaţiei de a prelua cât mai 
multe apeluri de încãlcare a drepturilor copilului. 

În doar o singurã zi, maratonul nu a adunat doar 10.112 
SMS-uri la numãrul 8848, ci şi 247 de apeluri la telefonul copilului - 
atât pentru sesizarea unor cazuri de încãlcare a drepturilor 
copilului, cât şi mesaje de susţinere a maratonului.

ulţumim Cosmote România pentru cã a donat organizaţiei noastre suma de 5.000 de euro din 
veniturile obţinute din mesajele scrise trimise de clienţii sãi în noaptea de Anul Nou. 

Donaţia a fost folositã pentru dezvoltarea serviciilor oferite de Telefonul Copilului prin intermediul call 
center-ului, cu ajutorul asistenţilor sociali şi al psihologilor.

Mulţumim Kanal D şi Europa FM pentru sprijinul acordat în 
realizarea campaniei, pentru cã au dedicat Asociaţiei Telefonul 
Copilului  emisiuni in data de 30 noiembrie şi nu numai şi pentru cã 
s-au implicat în a asigura fiecãrui copil dreptul de a fi ascultat. 

Mulţumim Cristina Vasiu pentru interpretarea 
imnului creat special pentru campania UN APEL PIERDUT, O 
COPILÃRIE PIERDUTÃ.

Mulţumim Afi Palace Cotroceni şi Zorky’s Planet 
pentru gãzduirea maratonului desfãşurat în sprijinul 
beneficiarilor serviciilor Asociaţiei Telefonul Copilului.

Mulţumim tuturor partenerilor: Libertatea, Libertatea 
pentru femei, Avia Motors, Spectacular, Crazy Deal, 121.ro, 
avocatnet.ro, copiisimamici.ro, sfatulparintilor.ro. 

Campania a fost promovatã şi în mijloacele de 
transport în comun ale RATB, cãrora dorim sã le mulţumim pentru implicare.

2. “Mesaje de iubire” pentru Asociatia Telefonul Copilului

M
,
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    Capitolul V: Recunoaştere

       La nivel national…

Record mondial omologat de World Records Academy

sociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom au adus României un record mondial prin 
realizarea “Fotografiei cu cele mai multe zâmbete de copii”. Aceastã performanţã a fost 
omologatã de World Records Academy. În „Fotografia cu cele mai multe zâmbete” apar 

peste 580 de copii care, în luna octombrie a anului trecut, au venit sã sãrbãtoreascã alãturi de Asociaţia 
Telefonul Copilului şi Romtelecom, cei zece ani de parteneriat în operarea liniei gratuite 116 111 destinatã 
protecţiei drepturilor copiilor în România. Mulţumim World Records Academy pentru recunoaştere!

,



    

ncepând  anul 2010, vicepreşedintia pentru regiunea Europa în cadrul Child Helpline International

deţinutã de dna. Cãtãlina Florea, Director Executiv al Asociaţiei Telefonul Copilului, a reprezentat 

implicarea activã în evaluarea activitãţii organizaţiilor similare din Estonia, precum şi declanşarea 

procedurilor necesare în vederea înfiinţãrii serviciului telefonul copilului şi în Republica Moldova.  

           
Asociatia Telefonul Copilului - premii 2012

Ş

La nivel international...

Î

i n anul 2012, Asociaţia Telefonul Copilului a fost rãsplãtitã  premi   la 

secţiunile „Proiecte şi campanii de CSR” şi „Programe” a Galei Societã ii 

Civile, ediţia a X-a. Mulţumim organizatorilor, Millennium 

Communications, mulţumim juriului, mulţumim Romtelecom, mulţumim Cosmote, 

mulţumim tuturor celorlalţi susţinãtori ai organizaţiei care sprijinã existenţa 

singurului serviciu telefonic gratuit la nivel naţional adresat copiilor şi pãrinţilor.

Asociaţia Telefonul Copilului s-a bucurat din partea juriului a douã evenimente foarte importante: “GALA 
OAMENI PENTRU OAMENI” (proiectul „Un apel pierdut, o copilãrie pierdutã”) şi „GALA PR AWARDS” (SILVER 
AWARD FOR EXCELLENCE pentru campania „Întrecerea de zâmbete”). Mulţumim KANAL D pentru o implicare 
fãrã precedent în campania "Un apel pierdut, o copilãrie pierdutã”! Mulţumim Romtelecom şi GMP PR pentru 
implicarea în proiectul  „Întrecerea de zâmbete”!

î cu 2 i III

ţ

   

din  

,

,



hild Helpline International (CHI) este organizaţia umbrel  a serviciilor telefonul copilului din 
întreaga lume. 

Asociaţia Telefonul Copilului este membrã cu 
drepturi depline încã din anul 2006 şi a participat la toate 
conferinţele internaţionale şi regionale din ultimii 7 ani. 

Astfel, în 2012 a fost prezentã în cadrul celei de-a 
VI-a Conferinţe Internaţionale, desfãşuratã la Durban,  gãzduitã 
de “Childline South Africa”, organizaţia similarã Asociaţiei 
Telefonul Copilului din Africa de Sud.

În cadrul sesiunilor a fost facilitat schimbul de experienţã între 

toate organizaţiile membre. 

De asemenea, discuţiile s-au concentrat şi asupra utilizãrii de 

cãtre organizaţiile telefonul copilului de noi tehnologii de comunicare, 

astfel încât copiii sã beneficieze de o paletã tot mai largã de mijloace de 

acces la 116 111.  
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Capitolul VI: Child Helpline International
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Capitolul VII: Comunicare 

Comunicare mass-media

Î

Comunicare online

n anul 2012, Asocia ia Telefonul Copilului a beneficiat de o intensã 
promovare în mass-media datoritã rezultatelor înregistrate în cei 11 
ani de existenţã. Numeroasele campanii şi proiecte derulate în 

beneficiul copiilor au trezit interesul reprezentanţilor mass-media pentru 
promovarea serviciilor oferite de Asociaţia Telefonul Copilului.

Astfel, în anul 2012, Asociaţia Telefonul Copilului  s-a bucurat de 
apariţia în: 

- 417 de articole în presa scrisã
- 66 de emisiuni / reportaje / interviuri tv
- 33 de emisiuni / reportaje / interviuri radio

În  cadru l  emi s iun i lo r,  

reportajelor, interviurilor şi materialelor publicate au fost prezentate 

specificul Asociaţiei Telefonul Copilului, persoanele care pot apela la 

numãrul de telefon 116 111, precum şi 

exemplificãri de cazuri şi situaţii 

preluate la Telefonul Copilului.

Campaniile derulate de 

Asociaţia Telefonul Copilului în anul 

2012 au fost însoţite de 12 spoturi tv şi radio, iar numãrul difuzãrilor a depãşit 

3500 pe aproape toate posturile naţionale. 

ctivitãţile organizaţiei noastre au fost publicate permanent pe 

website-ul propriu www.telefonulcopilului.ro.

Facebook Fan Page s-a bucurat şi anul acesta de vizualizãri şi 

comentarii din partea celor 4508 de fani. Aceştia au primit informaţii legate 

de activitãţile organizaţiei.

Şi contul Asociaţiei din reţeaua socialã Twitter a semnalat noutãţile legate de activitãţile şi cazurile preluate la 

116 111.
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Capitolul VIII: Raport financiar



Capitolul IX: Sponsori şi parteneri

Activitatea Asociaţiei  Telefonul Copilului este susţinutã de sponsorii noştri, care fac posibilã existenţa şi 
funcţionarea liniei de asistenţã pentru copii 116 111. Astfel, datoritã acestora, copiii pot apela un 
serviciu gratuit oricând se aflã în dificultate. Dorim sã mulţumim atât în numele lor, cât şi al Asociaţiei 

Telefonul Copilului, tuturor celor care au ales sã se implice şi sã îi sprijine pe copii.



Parteneri

Î
n anul 2012, împreunã am rezolvat cazurile a 4247 de copii. Mulţumim partenerilor noştri şi sperãm ca în 
anul 2013 sã ajutãm şi mai mulţi copii. Acesta este obiectivul principal al Asociaţiei Telefonul Copilului.  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protec iei Sociale
Directia Generalã Protec ia Copilului

Ministerul Educa iei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului
Inspectoratul General al Poli iei Române

Consiliul National al Elevilor
Directiile Generale de Asisten ã Socialã şi Protec ia Copilului

Inspectoratele Şcolare Jude ene
Oficiul Român pentru Adop ii

Directia Generalã de Poli ie a Municipiului Bucureşti

t
t

t
t

t t
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t
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Împreunã pentru tot mai multi copii,
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