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Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
Najważniejsze numery telefonów.

Ruszył Wakacyjny Telefon Zaufania
dla młodzieży!

Telefon Zaufania dla Dzieci i
Młodzieży 116 111

Proponowane artykuły

Masz problem? Daj sobie pomóc. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy
telefonicznej i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli!

116 111 – pod tym numerem anonimowo i bezpłatnie każdy młody człowiek może
uzyskać pomoc i wsparcie. Eksperci pomagają też rodzicom i nauczycielom pod
numerem 800 100 100.

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra
Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie przez specjalistów 
ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:

uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie
konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach
12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).
rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa
dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online
dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

116 111 i  800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc,
prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

Przypominamy, że od 1 lipca działa też Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – 507 832 741! Swoje
problemy mogą tam zgłosić również dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi. Telefon jest czynny
codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.
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