ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI
Raport Anual 2008

Declaraţia Excelenţei Sale, Baroana Nicholson de Winterbourne
"Admir progresul rapid pe care l-a făcut Asociația Telefonul Copilului, evidențiat
în special prin implementarea numărului european armonizat 116 111, o măsură
importantă în vederea acordării asistenței și ajutorului necesar copiilor în Europa.
Numărul tot mai mare de copii care apelează „telefonul copilului”
demonstrează că acest serviciu reprezintă o resursă esențială și în continuă dezvoltare
pentru copiii din România, care va îmbunătăți considerabil abilitatea celor mici de a
se face ascultați.
De aceea sunt încântată să văd că Asociația Telefonul Copilului, organizație pe
care cu mândrie o reprezint, a luat un avânt puternic, iar eu voi incuraja mereu
această echipă minunată în eforturile sale de a apăra drepturile copilului în România."

Declaraţia Doamnei Cristina Liberis – Preşedinte al Consiliului Director – Asociaţia
Telefonul Copilului
"Anul 2008 a fost unul de cotitură în existența Asociației Telefonul Copilului:
prin acțiunile sale a reușit să devină cunoscută și pe plan european. A demonstrat
încă o dată că nimic nu este imposibil atunci când este vorba despre drepturile
copilului.
Recunoașterea demersurilor Asociației este dată de obţinerea licenţei
pentru implementarea numărului european 116 111 în România. Acest lucru este
urmarea firească a îndelungatei experiențe a Asociației Telefonul Copilului, prin
înfiinţarea şi gestionarea numărului 0800 8 200 200, număr la care atât copiii, cât şi părinţii au primit
consiliere în diverse probleme timp de 7 ani.
Echipa de profesioniști a Asociației va continua și prin intermediul numărului 116 111 să ofere
sprijin atât copiilor care au nevoie de îngrijire și protecție, copiilor afectați de abuzurile în familie,
cât și părinților care au nevoie de consiliere. Așa după cum ne-am obișnuit deja în peisajul acțiunilor
social umanitare, Asociația Telefonul Copilului este și va rămâne o prezenţă permanentă şi activă în
domeniul protecţiei drepturilor copilului în România.
Cred că Asociația Telefonul Copilului merită în continuare toată atenția noastră, dar și sprijin
pentru a putea duce mai departe ceea ce a început în planul informării și responsabilizării cetățenilor
asupra respectării drepturilor copilului."
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Despre Asociația Telefonul Copilului
Cine suntem noi?
Asociația Telefonul Copilului gestionează serviciul telefonic de informare şi consiliere gratuit
116 111, 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.
Implementat și accesibil cu sprijinul Romtelecom, este singurul serviciu din România care oferă
consiliere profesionistă copiilor şi părinţilor.
Scop: protecția și promovarea drepturilor copilului
Viziune: toţi copiii merită să fie fericiţi
Misiunea noastră: acordarea unui sprijin real şi imediat copiilor

Istoric
Noiembrie 2001 – lansarea serviciului Linia Verde pentru Protecţia Copilului 0800 8 200 200,
promovat în cadrul proiectelor finanţate prin programe PHARE: "Casa de Copii nu e acasă", "Drepturile
copilului sunt lege", “Şi tu poţi fi un părinte mai bun”
Ianuarie 2006 - numărul foarte mare de apeluri, respectiv cazuri semnalate, au confirmat
utilitatea socială a acestui serviciu, ceea ce a condus la permanentizarea liniei telefonice speciale,
gestionată de organizaţia neguvernamentală, independentă, non-profit nou înfiinţată, Asociatia Linia
Verde pentru Protecţia Copilului
Noiembrie 2007 - 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 în Asociaţia Telefonul Copilului.
Octombrie 2008 – 0800 8 200 200 este înlocuit de 116 111, numărul unic european pentru
copii, apelabil gratuit în reţeaua Romtelecom.
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Despre Asociația Telefonul Copilului
Activitate
116 111 este la dispoziţia copiilor şi părinţilor 7 zile din 7, între orele 08.00 - 20.00.
Serviciile oferite sunt următoarele:
✔ 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 asistenţa 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
La Telefonul Copilului răspund consultanți specializați în domeniul protecției drepturilor
copilului. În procesul de consiliere, consultanții utilizează o bază de date juridică, dezvoltată şi
permanent completată cu noi apariţii legislative. Asociaţia apelează, atunci când este nevoie, şi la
consiliere juridică din partea unui avocat specializat în domeniul protecţiei copilului.
În perioada 22 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2008 a fost înregistrat la Telefonul Copilului
un număr total de 1.460.613 apeluri, iar dintre acestea au fost identificate 17.692 de cazuri care au
necesitat intervenţia imediată a instituţiilor abilitate. Toate cazurile sunt înregistrate în baza de date
a Asociației, atât din punct de vedere statistic, cât și detaliat.

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
Copiii care apelează Telefonul Copilului 116 111 pot semnala probleme personale şi legate de
familie, comportamente anormale ale profesorilor şi colegilor de şcoală sau, în cazurile cele mai grave,
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Despre Asociația Telefonul Copilului
abuzuri de orice natură (fizic, emoţional, sexual etc). Apelurile înregistrate din partea copiilor fac
parte, de obicei, din categoria celor care semnalează cazuri de abuz.
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 sau soluţiile alternative la
instituţionalizare. Apelurile înregistrate din partea părinților se referă în principal la solicitări de
consiliere juridică.
Celelalte categorii, care fac parte din grupul țintă, apelează telefonul copilului pentru a
semnala cazuri de abuz asupra copiilor, dar și pentru a se informa cu privire la legislația în domeniul
protecției drepturilor copilului.

Tipuri de probleme semnalate
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Despre Asociația Telefonul Copilului

Adunarea Generală a Membrilor Fondatori
În cadrul Adunării Generale, care a avut loc la data de
15 aprilie, au fost prezentate activităţile desfăşurate de
organizaţie în anul 2007 şi a fost aprobat planul de acţiune
pentru anul 2008.
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Obiective, activități, rezultate 2008
I. acordarea licenței și implementarea numărului unic european 116 111
II. menținerea calității serviciilor oferite prin intermediul telefonului copilului
III. participarea copiilor la activitățile organizației
IV. creșterea numărului cazurilor valide înregistrate, implicit a beneficiarilor
serviciilor oferite de telefonul copilului
V. reducerea numărului de apeluri test către serviciul telefonul copilului
VI. îmbunătățirea accesului copiilor și părinților la serviciile oferite de
telefonul copilului prin promovarea numărului de telefon gratuit în cadrul
campaniilor de informare și conștientizare
VII. atragerea de resurse financiare pentru asigurarea sustenabilității
organizației
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Obiective, activități, rezultate 2008
I. Acordarea licenței și implementarea numărului unic european 116 111
Mişcarea “telefonul copilului” la nivel european a determinat Comisia Europeană să decidă
asupra existenţei unui număr unic pentru telefonul copilului.
Astfel, în luna octombrie 2007, 116 111 a devenit număr unic la nivel european pentru
telefonul copilului prin decizia Comisiei Europene (2007/116/EC), modificată prin anexa deciziei
(2007/698/EC); conform deciziei, prin intermediul 116 111, copiii au posibilitatea de a-şi exprima
temerile, de a vorbi despre aspectele care îi afectează în mod direct şi de a contacta pe cineva în
caz de urgenţă.
În România, la data de 29 iunie 2008, Romtelecom în parteneriat cu organizația noastră a
depus documentația necesară la nivelul Autorității Naționale pentru Comunicații pentru a participa la
licitația lansată în vederea acordării licenței.
În urma evaluării, la data de 30 iulie 2008, companiei Romtelecom, în parteneriat cu Asociația
Telefonul Copilului, i-a fost acordată de către Autoritatea Națională pentru Comunicații licența
pentru implementarea și asistența funcționării numărului unic european pentru copii, 116 111.
Obţinerea licenţei de a implementa numărul 116 111 în România este o urmare firească a
îndelungatei experiențe, dar și a implicării în domeniul protecţiei și respectării drepturilor copilului a
Asociației Telefonul Copilului în parteneriat cu Romtelecom, prin înfiinţarea şi gestionarea numărului
0800 8 200 200, număr la care atât copiii, cât şi părinţii au primit consiliere în diverse probleme timp
de 7 ani.
Numărul unic „116 111” a devenit funcțional la nivel
național începând cu 1 octombrie 2008.
116 111 înlocuiește vechiul număr 0800 8 200 200 și
continuă să ofere sprijin tuturor copiilor aflați în dificultate.
Serviciul este non-comercial, poate fi apelat gratuit şapte
zile din şapte, atât de copii și părinți din România, cât și de
vizitatori pe teritoriul țării noastre pentru a reclama
încălcarea drepturilor copilului. Numărul poate fi apelat
gratuit din rețeaua Romtelecom.
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Obiective, activități, rezultate 2008
Cu sprijinul Romtelecom, linia verde 0800 8 200 200 funcționează în paralel cu numărul unic
european de-a lungul a 12 luni, apelurile fiind direcționate în aceasta perioada către 116 111.
România este a treia țară din Europa, dupa Cehia și Ungaria, în care numărul unic european pentru
copii a devenit funcțional, conform Child Helpline International (CHI), organizația internațională care
reunește toate serviciile „telefonul copilului” din Europa.
Pâna la sfârșitul anului 2008, 116 111 a fost alocat și implementat și în Polonia, Germania,
Slovacia, Finlanda, Irlanda, Danemarca.
Prin solicitarea şi obţinerea acestui serviciu, Asociaţia Telefonul Copilului împreună cu
Romtelecom îşi afirmă încă o dată angajamentul ferm de a fi o prezenţă permanentă şi activă în
domeniul protecţiei drepturilor copilului în România şi de a face toate eforturile pentru a întinde
copiilor aflaţi în nevoie o mână de ajutor pentru ca aceştia să se bucure de o copilărie fericită,
neumbrită de suferinţa şi traumele marginalizării sociale, privării de o educaţie adecvată,
discriminării şi abuzului de orice fel.
Odată cu implementarea numărului unic european 116 111, cu sprijinul Romtelecom,
organizația noastră a dobândit o nouă identitate vizuală, asupra căreia au decis și copiii, membrii ai
Consiliului Copiilor “Spune”.

II. Menținerea calității serviciilor oferite prin intermediul telefonului copilului
Investiția în resursele umane ale organizației este o prioritate permanentă, în acest sens au loc
activități de formare continuă pentru consultanți în ceea ce privește consilierea juridică și legislația,
aferente protecției drepturilor copilului în România, precum și conduita de comunicare cu
beneficiarii. Consultanța juridică este oferită de un expert specializat în protecția drepturilor
copilului, iar sesiunile de pregătire a consultanților s-au desfășurat de-a lungul anului, în cadrul a
câte 4 întâlniri lunare și consiliere on line.
Totodată, cu sprijinul Child Helpline International, organizația noastră și cea similară din
Ungaria - Kek Vonal, au avut ocazia să își împărtășească reciproc experiența în cadrul vizitei care a
avut loc în perioada 05 - 09 mai 2008 la Budapesta.
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Obiective, activități, rezultate 2008
Schimbul de experiență a cuprins o serie de întâlniri în care
s-au discutat aspecte precum: implementarea numărului unic
european 116111, baza de date a organizației, tipuri de cazuri
înregistrate, website-ul dedicat, modalitatea de recrutare a
consultanților, pregătire, motivarea personalului și desfășurarea
activităților cu voluntari. Ne-a fost prezentată întreaga echipă,
formată atât din personalul angajat cât și din voluntari.
Calitatea serviciilor oferite prin intermediul telefonului
copilului a adus recunoaștere organizației noastre și în cadrul
competițiilor: “Premiile Carol Davila” și “Cele mai bune rapoarte
anuale”, unde Asociația Telefonul Copilului a fost nominalizată.

III. Participarea copiilor la activitățile organizației
Implicarea copiilor în activitățile organizației a fost posibilă cu sprijinul
Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și al organizației Children's
High Level Group.
În perioada 01 – 06 septembrie 2008, copiii reprezentanți ai
Consiliului Copiilor Spune au participat la Școala de vară “Spune”,
în cadrul Taberei “Stejarul” – Dâmbovița. Consultanți ai serviciului
telefonul copilului au prezentat noul serviciu european care li se
adresează și, cu sprijinul lor, și alți copii, colegi și prieteni ai lor,
au fost informați. De asemenea, copiii au fost cei care au decis
asupra noii identități vizuale a telefonului copilului și a primei
campanii de promovare a 116 111, “Descoperă o lume mai bună
pentru tine”. Decizia a fost rezultatul comentariilor și a voturilor
transmise de copii în urma propunerilor pe care le-au primit din
partea noastră.
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Obiective, activități, rezultate 2008
Copiii reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor au desfășurat activițăți de promovare a
numărului unic european 116 111. Copiii au fost informați despre existența acestui serviciu și li s-au
înmânat materialele promoționale ale organizației în cadrul Adunării Generale a Consiliului Național al
Elevilor, care a avut loc la Deva, în perioada 11 – 13 decembrie 2008. Ulterior copiii au dus mesajul
mai departe, în rândul colegilor lor, în unitățile de învățământ de care aparțin.

IV. Creșterea numărului cazurilor valide înregistrate, implicit a beneficiarilor
serviciilor oferite de telefonul copilului
Acest obiectiv se reflectă în statistica oferită de baza de date a organizației, care prezintă o
creștere semnificativă și îngrijorătoare a cazurilor valide înregistrate față de anul 2007, respectiv de
82%.
Numărul total de apeluri în anul 2008, în comparație cu numărul total de apeluri în 2007.
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Obiective, activități, rezultate 2008
Distribuția apelanților pe sexe

Categorii apelanți
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Obiective, activități, rezultate 2008
Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor beneficiari ca urmare a apelurilor înregistrate
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Obiective, activități, rezultate 2008
Profiluri de caz înregistrate
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Obiective, activități, rezultate 2008
Categorii înregistrate la profilul abuz
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Obiective, activități, rezultate 2008
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Obiective, activități, rezultate 2008
V. Reducerea numărului de apeluri test către serviciul telefonul copilului
În anul 2008 a fost înregistrată o reducere majoră a numărului de apeluri test, de 62%, ceea ce
reprezintă o înțelegere cât mai bună din partea publicului țintă asupra serviciilor pentru care pot
apela telefonul copilului. Datorită campaniilor de comunicare derulate de organizația noastră,
publicul țintă, dar și publicul larg au conștientizat totodată cât este de important ca linia telefonică
să nu fie folosită în mod abuziv.

Statistica apelurilor test înregistrate în anul 2008, în comparație cu apelurile test 2007
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Obiective, activități, rezultate 2008
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Obiective, activități, rezultate 2008
VI. Îmbunătățirea accesului copiilor și părinților
la serviciile oferite de telefonul copilului prin promovarea numărului de telefon
gratuit în cadrul campaniilor de informare și conștientizare
Activitățile de promovare au fost dezvoltate în principal pentru vizibilitatea 116 111, începând
cu data la care numărul a fost alocat companiei Romtelecom și organizației noastre.
✔

01 decembrie 2008

“Descoperă o lume mai bună pentru tine!”
Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom au demarat campania
de informare „Descoperă o lume mai bună pentru tine!" adresată în
primul rând copiilor. Campania s-a desfășurat exclusiv cu sprijin
financiar din partea Romtelecom. De asemenea, personalul Romtelecom
a fost implicat direct în organizarea și implementarea campaniei.
Scopul campaniei de informare a fost acela de a familiariza copiii
cu numărul unic european 116 111, oferit gratuit în reţeaua
Romtelecom, la care aceştia pot suna dacă au nevoie de protecţie.
Campania se adresează şi părinţilor, care sunt încurajaţi să semnaleze
cazurile de abuz sau de încălcare a drepturilor celor mici.
Prima etapă a campaniei s-a derulat în şcoli din întreaga ţară, în magazinele Romtelecom, în
lanţul de hipermarket-uri Kaufland, cu sprijinul Euromedia. Alte componente ale campaniei urmează
să se desfășoare în prima parte a anului 2009.
Pentru a susţine mesajul principal al campaniei, a fost aleasă metafora unui univers plin de
culoare, în care toţi copiii se pot juca, visa, explora fără limite.
„Descoperă o lume mai bună pentru tine" este a doua campanie desfăşurată la nivel național în
ultimii doi ani impreună cu Romtelecom, care susţine serviciul telefonul copilului încă din anul 2001.
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Obiective, activități, rezultate 2008
Alte evenimente în cadrul cărora am promovat numărul de telefon gratuit și serviciile oferite
de organizația noastră:
✔
05 iunie 2008 – “Ziua națională a luptei împotriva violenței asupra copilului” - eveniment
pentru copii organizat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (serviciul
Prevenire și Poliția de Proximitate a Capitalei), în Orășelul Copiilor.
✔
01 – 02 septembrie 2008 – Consfătuirea Națională a Inspectorilor de Limba și Literatura
Română – Constanța
✔
16 octombrie – 10 decembrie 2008 - Consiliul Europei – “Ridică mâna împotriva bătăii” 7500 de exemplare ale publicaţiei Consiliului Europei "Abolirea pedepsei corporale aplicate
copiilor – întrebări şi răspunsuri" au stat la baza dezbaterilor care au avut loc cu profesorii,
copiii şi părinţii, alături de materiale de promovare ale telefonului copilului
✔
27 – 29 octombrie 2008 – Consfătuirea Națională a Inspectorilor de Management
Educațional din cadrul Inspectoratelor Școlare – Oradea
✔
11 – 13 noiembrie 2008 – “Preotul și provocările pastorale contemporane” – Patriarhia
Româna
✔
21 - 23 noiembrie 2008 - Conferința Națională pentru Management Modern în Educație în
domeniul Preuniversitar – Sinaia. Au participat personalul de conducere al unităților de
învățământ și reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.
✔
11 decembrie 2008 – Tratatul de la Lisabona și o Europă mai aproape de cetățeni –
Primul dialog – Generation Europe – Institutul Francez București
Mass media a jucat, de asemenea, un rol foarte important în promovarea serviciului “telefonul
copilului”, așa cum se reflectă în monitorizarea expusă în cadrul capitolului rezervat aparițiilor în
presă.
Totodată, în vederea diseminării informațiilor cu privire la activitatea Asociației, au fost
transmise reprezentanților mass-media comunicate de presă. Rolul acesora a fost și acela de a păstra
transparența activității noastre.
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Obiective, activități, rezultate 2008
Telefonul copilului a fost promovat și în cadrul unor proiecte:
✔

martie 2008 - Proiectul “Inițiativa Copiii Străzii”

În luna martie 2008 Asociația Telefonul Copilului, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC), a lansat Proiectul “Inițiativa Copiii Străzii”, care a urmărit
prevenirea fenomenului "copiii străzii" și identificarea unor soluții pentru cei fără adăpost. Acesta s-a
desfășurat în perioada martie – septembrie 2008.
Sloganul acestei campanii a fost: “Nu da bani copiilor cerșetori / Dăruiește-le protecție! / Dacă
vrei să ajuți un copil care cerșeste, sună la 0800 8 200 200!”
Implicarea Asociației Telefonul Copilului a constat în identificarea cazurilor și beneficiarilor,
prin preluarea apelurilor din partea persoanelor care aveau cunoștință despre copii aflați în situații de
risc pe stradă, sau chiar din partea copiilor exploatați, care doreau să fie ajutați. Cazurile înregistrate
astfel au fost transmise, în regim de urgență, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului (DGASPC) din fiecare județ și sector al Capitalei. Echipele de intervenție ale acestora s-au
deplasat la locul transmis de apelant, unde au efectuat verificările necesare și au intervenit în funcție
de situație: au oferit consiliere familiilor sau, în cazurile cele mai grave, a fost luată o măsură de
protecție pentru copii.
✔
martie – iunie 2008 - Campania de informare cu privire la serviciul “telefonul copilului”
și activități educative în școli
În perioada martie – iunie 2008, Asociația Telefonul Copilului a desfășurat o campanie de
informare în școli.
Scopul acestei iniţiative a fost acela de a-i informa pe copii despre existenţa serviciului care le
este dedicat, de a-i ajuta să comunice mai bine şi să fie mai înţelegători unii cu ceilalţi. Copiii i-au
cunoscut pe consultanţii Telefonului Copilului, s-au împrietenit cu aceştia și au primit materiale
promoţionale Telefonul Copilului. Copiii au beneficiat de activități educative organizate de personalul
organizației noastre, în cadrul cărora au învăţat că violenţa nu este o soluţie la problemele lor şi au
conştientizat ce înseamnă să fii discriminat. La sfârșitul fiecărei întâlniri, copiii au fost aceia care au
găsit concluzia temei jocurilor desfășurate.
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Obiective, activități, rezultate 2008
Copiii din cadrul Școlii Nr. 171 “Petre Ispirescu” au participat și la concursul lansat de Child
Helpline International, prin intermediul Asociației Telefonul Copilului, în cadrul căruia au creat
desene cu tema “Ce mă face fericit!”.
Totodată, la Școala Nr. 171 “Petre Ispirescu” au fost organizate sesiuni de informare despre
Telefonul Copilului în cadrul Consiliului Profesoral și al ședințelor cu părinții.

VII. Atragerea de resurse financiare pentru asigurarea sustenabilității organizației
În vederea îndeplinirii acestui obiectiv au fost organizate activități de fundraising, în principal
în rândul companiilor private pentru obținerea de sponsorizări în bani sau în natură.
Romtelecom a continuat să sprijine activitățile noastre, fiind un susținător fidel al obiectivelor
pe care ni le-am propus, încă de la înființarea acestui serviciu în anul 2001. Contribuția Romtelecom
nu se opreste numai la acoperirea costurilor aferente traficului de apeluri. Compania oferă
organizației noastre resurse financiare pentru desfășurarea activității, pune la dispoziție locația
aferentă Telefonului Copilului, sprijină atât financiar, cât și prin intermediul produselor proprii
activitățile de promovare a numărului de telefon gratuit.
Children's High Level Group, organizație patronată de Baroana Nicholson of Winterbourne, a
susținut financiar și în anul 2008 activitatea noastră, ajutând astfel la îndeplinirea obiectivelor
propuse.
Compania Aem Timisoara a donat și în acest an fonduri necesare susținerii administrative a
organizației, rămânând astfel fidelă misiunii noastre.
Totodată, a fost derulată campania de promovare a 2% din impozitul pe venitul anual, care a
constat în transmiterea online a unui newsletter în atenția colaboratorilor și partenerilor, precum și a
altor persoane fizice interesate să sprijine activitatea noastră. Campania a fost vizibilă și pe websiteul asociației www.telefonulcopilului.ro.
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Obiective, activități, rezultate 2008
În luna octombrie, odată cu lansarea numărului european 116 111, Asociația Telefonul
Copilului și-a propus crearea unei noi imagini a website-ului propriu, www.telefonulcopilului.ro.
Astfel, am depus solicitarea de finantare în cadrul „Proiect 1000”, lansat de către studioul de creaţie
„X3 studios” pentru diverse proiecte de comunicare socială. În urma evaluării proiectelor, organizația
noastră a fost declarată câstigătoare, iar „X3 studios” a oferit 38 de ore de design pro-bono. Astfel,
website-ul www.telefonulcopilului.ro va fi lansat într-o nouă prezentare grafică și de conținut în luna
ianuarie 2009.
www.telefonulcopilului.ro

Compania Cosmote a organizat o campanie de strângere de fonduri și în beneficiul Asociației
Telefonul Copilului. Obiectivul campaniei l-a reprezentat redirecționarea sumelor provenite din
mesajele trimise de clienții Cosmote, în noaptea de Anul Nou, către programele destinate copiilor,
desfășurate de Asociația Telefonul Copilului. În acest sens numele organizației noastre a fost
menționat în spotul tv care a fost difuzat de-a lungul lunii decembrie 2008.
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Mai aproape de copii
Sprijin pentru desfășurarea activităților “Afterschool” - Școala Nr.171 “Petre Ispirescu”
În preajma Sărbătorii de Paște, Asociația Telefonul Copilului a donat
Școlii Generale nr. 171 "Petre Ispirescu" materiale necesare desfășurării
activităților "after school", conform nevoilor exprimate de conducerea școlii.
Astfel, am cumpărat 64 de cărți cu povești, cărți de colorat, enciclopedii, 4
jocuri puzzle, 2 jocuri educative și seturi de creioane colorate. De ele au
beneficiat toți copiii din școală, care au accesat atât serviciile after school,
cât și biblioteca școlii.
Totodată, în cadrul acestei acțiuni, copiii au primit materiale
promoționale ale Asociației.

“Un zâmbet dulce pentru copii”
Asociația Telefonul Copilului a oferit începând cu luna iunie, unui număr de 769 de copii,
pachete conţinând dulciuri şi jucării. Donaţia este şi meritul lanţului de magazine Mega Image care a
asigurat sponsorizarea.
Ne-am bucurat alături de cei 150 de copii de la Şcoala Generală nr. 171 "Petre Ispirescu", care
au primit cadourile cu entuziasm. Am oferit totodată cadouri celor 150 de copii participanţi la
Festivalul de Teatru "La Teatrale cu Matale", eveniment organizat pentru şi cu participarea copiilor
defavorizaţi şi a copiilor cu nevoi speciale din Bucureşti sector 6 (Centrul de Plasament Domniţa
Bălaşa, Centrul de zi Pandora, Şcoala Generală nr. 172, 142, 156, Liceul Petru Maior, Liceul Marin
Preda). Pentru aceştia dulciurile au constituit și un premiu binemeritat pentru prestaţia lor
actoricească deosebită.
La Grădiniţa nr. 145 "Regina Maria" ne-au întâmpinat 90 de copii dornici să deguste bunătăţile
de ciocolată, dar și 30 de preşcolari de la Grădiniţa nr. 283.
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Mai aproape de copii
Toţi cei 60 de copii de la Şcoala Generală Dragăneasca, din judetul Giurgiu, majoritatea
premianţi, au încheiat anul şcolar nu doar cu o coroniţă de flori pe cap, dar şi cu o jucărie colorată şi
un cadou dulce, pe care le-am înmânat după ce am asistat la serbarea de sfârşit de an şcolar. Copiii
au cântat, au recitat poezii şi au dansat. Acțiunea de donații a continuat la Centrul Cultural Nicolae
Bălcescu, unde 60 de copii au primit daruri dulci.

De această campanie au beneficiat și 176 de copii asistaţi ai centrelor de plasament: Sf. Ana şi
Sf. Maria din sectorul 5, Sf. Andrei din sectorul 6, pentru 33 de copii din familii monoparentale
asistaţi ai Fundaţiei ACSIS şi pentru 20 de copii, elevi ai Şcolii 141.
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Child Helpline International
Child Helpline International este organizația internațională care reunește servicii « telefonul
copilului » din toată lumea. Aceasta activează în peste 160 de țări pentru a oferi sprijin și suport
copiilor care au nevoie de protecție. Asociaţia Telefonul Copilului este afiliată organizaţiei Child
Helpline International încă din anul 2006, ca membră cu drepturi depline a acesteia.
Child Helpline International – Conferința Internațională a Serviciilor Telefonul Copilului,
ediția a IV-a, 16 – 19 Noiembrie 2008, Amman, Iordania

Conform situațiilor prezentate de fiecare țară europeană participantă privind implementarea
numărului unic 116 111, s-au identificat diferențe semnificative atât în privința alocării numărului,
cât și a disponibilității serviciului telefonul copilului din rețelele de telefonie.
Ca urmare a discuțiilor purtate între membrii organizațiilor participante la conferința, CHI va
face unele recomăndari Comisiei Europene privind sprijinirea implementării numărului unic 116 111.
Tot în cadrul Conferinței Internaționale de la Amman s-au oferit diplome de participare tuturor
reprezentanților organizațiilor prezente, iar Asociația Telefonul Copilului a primit diploma de membru
cu drepturi depline pentru anul 2008.
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Diploma de membru cu drepturi depline pentru anul 2008
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Child Helpline International
Agenda consultărilor:
✔ identificarea modalităţilor de îndeplinire a obiectivelor numărului unic european 116 111,
precum şi stadiul de implementare în fiecare stat european participant
✔ 116 111 – număr global pentru telefonul copilului
✔ metode noi de comunicare, sprijin, monitorizare şi evaluare a serviciului telefonul copilului
✔ confidenţialitatea vs dezvăluirea identităţii apelanţilor
✔ traficul de copii – o problemă globală
✔ implicarea copiilor în activităţile liniei telefonice de asistență pentru copii
✔ metode de motivare a voluntarilor
✔ apeluri test înregistrate la telefonul copilului
✔ internet sigur pentru copii
În cadrul sesiunii regionale pentru Europa, subiectul principal al discuției l-a reprezentat
numărul unic armonizat european 116 111. Fiecare țară participantă a menționat care au fost
realizările și impedimentele implementării deciziei Comisiei Europene. Conform situațiilor prezentate
de fiecare țară europeană participantă privind implementarea numărului unic 116 111, s-au
identificat diferențe semnificative atât în privința alocării numărului, cât și a disponibilității
serviciului telefonul copilului din rețelele de telefonie.
Ca urmare a discuțiilor purtate între membrii organizațiilor participante la conferință, CHI va
face unele recomandări Comisiei Europene privind sprijinirea implementării numarului unic 116 111.
Tot în cadrul Conferinței Internaționale de la Amman s-au oferit diplome de participare tuturor
reprezentanților organizațiilor prezente, iar Asociația Telefonul Copilului a primit diploma de membru
cu drepturi depline pentru anul 2008.
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Apariții mass-media

Publicaţii și internet
In anul 2008 au fost înregistrate 92 de apariții în mass-media. În presa scrisă, au apărut 57 de
articole care au prezentat activitatea Asociației Telefonul Copilului:
Gândul - 2008 10 18
9AM - 2008 10 17
Ziua OnLine - 2008 10 16
Gardianul - 2008 10 16
Azi - 2008 10 09
Hunedoara online - 2008 10 08
Stiri Locale Maramureș - 2008
10 06
Presa online - 2008 10 06
Curierul de Vâlcea - 2008 10 04
Servus Hunedoara - 2008 10 03
Hunedoreanul - 2008 10 03
Gazeta de Transilvania - 2008
10 03
Gazeta Văii Jiului - 2008 10 03
Curierul zilei - 2008 10 03
Antena3 - 2008 10 03
Telegraf - 2008 10 02
StiriROL - 2008 10 02
România liberă în viitor - 2008
10 02
România Liberă - 2008 10 02
Realitatea - 2008 10 02

News today - 2008 10 02
Net ziare - 2008 10 02
Monitorul de Cluj - 2008 10 02
Kappa - 2008 10 02
Curentul - 2008 10 02
Consumator online - 2008 10
02
Azi - 2008 10 02
Adevărul de Vaslui - 2008 10 02
Realitatea românească - 2008
10 01
Europa FM - 2008 10 01
Euractiv - 2008 10 01
Einformații - 2008 10 01
AMOS News - 2008 10 01
Time out - 2008 09 25
Șansa Buzoiană - 2008 09 04
Child abuse and neglect
in eastern Europe - 2008 08 26
Obiectiv - 2008 08 08
Curierul de Vălcea - 2008 08
07
Gazeta de Sud - 2008 08 05
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Telegraf - 2008 07 31
Smart FM - 2008 07 31
Obiectiv - 2008 07 31
Monitorul Expres - 2008 07 31
Jurnalul Național - 2008 07 31
Evenimentul de Botoșani 2008 07 31
Evenimentul Regional
al Moldovei - 2008 07 31
Euractiv - 2008 07 31
Cancan - 2008 07 31
Adevărul de Vaslui - 2008 07
31
TVR1 - 2008 07 30
Observatorul de Călărași 2008 07 30
Adevărul - 2008 07 30
Euractiv - 2008 07 14
Responsabilitate Socială- 2008
06 24
Evenimentul Zilei - 2008 05 18
Gândul - 2008 05 17
Gândul - 2008 03 12

Apariții mass-media
Apariţii TV şi Radio
În anul 2008, activitatea Asociației Telefonul Copilului a fost promovată atât pe banda
informativă a canalelor Realitatea tv si Otv, cât și în cadrul emisiunilor de știri radio și tv (35 de
apariții radio și tv):
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Raport financiar
Buget 2008
Venituri totale: 426.287 ron
Cheltuieli totale: 425.602 ron
Rezultatul net a exercițiului: 685 ron
Raportul cenzorului
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Sponsori şi Parteneri
Sponsori
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Sponsori şi Parteneri
Parteneri

Date de contact ale Asociației:
E-mail: telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro
Website: www.telefonulcopilului.ro
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