GÂNDURI PRIVIND ZIUA INTERNAȚIONALA A COPILULUI ȘI TELEFONUL COPILULUI
Ziua copilului este sărbătorită în România la data de 1 iunie. Această zi minunată a fost menționată
pentru prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la
care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această
conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”, printre care și România.
Acum, când vorbim despre această zi deosebită, totul capătă o dimensiune pură, frumoasă, transparentă
și veselă, deoarece aceste cuvinte definesc copilăria. Noi, ca și adulți, avem datoria morală și legală de a-i susține
necondiționat, de a ne asigura că dezvoltarea lor este una benefică pe toate planurile și în concordanță cu vârsta
lor cronologică, implicit mentală.
Ca și serviciu care asigură intervenția în cazurile de abuz, neglijare și exploatare asupra copilului,
tragem un semnal de alarmă, sinonim cu o rugăminte caldă, prin care solicităm ca drepturile copilului să fie
respectate și puse în plan primordial de către fiecare cetățean. Noi ca și instituție milităm pentru respectarea
drepturilor și oferirea de servicii adecvate fiecărui copil în parte. În acest sens, vă readucem în atenție linia
telefonică “Telefonul Copilului”, serviciu care poate fi apelat prin intermediul numărului de telefon 0.800.82.00.10.
La acest număr de telefon în permanență o persoană vă răspunde și va comunica eficient cu apelantul, în așa fel
încât să beneficieze de o consiliere, intervenție sau informare adecvată.
În speranța că obiectivul nostru este atins și sunteți în asentimentul nostru cu privire la faptul că Ziua
Internațională a Copilului este una magică, le dorim tuturor copiilor să dăinuiască în veselie, culoare, entuziasm și
inocență, precum și încurajarea de a solicita sprijinul serviciului mai sus menționat, atunci când se află într-o
cumpănă sau o situație care ar putea să le pericliteze viața și siguranța. Părintilor, le urăm să dea dovadă de
dragoste, putere, empatie și atenție deplină copiilor, dar de asemenea să nu uite gustul copilăriei, caracterizat de
momente năzbâtioase si gălăgioase, formându-se astfel un curcubeu total între cele două generații.
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