
Jeżeli ktoś naruszył Twoje Prawa, powinieneś to zgłosić. Najlepiej porozmawiaj z rodzicami, 

szkolnym pedagogiem lub wychowawcą. 

Jeżeli nie chcesz, aby ktoś dowiedział się o Twoich problemach, możesz zadzwonić 

i anonimowo porozmawiać z kimś, kto Ci pomoże. 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to telefon skierowany do wszystkich 

dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod ten numer, będziesz mógł/mogła 

porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Numer 0 800 12 12 12 jest bezpłatny, 

jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego. Telefon działa od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:15-20:00*. 

http://brpd.gov.pl/telefon-zaufania 

NIEBEZPIECZNE SYTUACJE   

Numer 112 to numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się 

w niebezpiecznej sytuacji. Zadzwoń pod ten numer, jeśli uważasz, że potrzebna jest 

interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia. 

http://www.112.gov.pl/ 

OFIARY I ŚWIADKOWIE PRZEMOCY 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i 

młodzieży. Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod 

numer 116 111. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym problemie, z którym nie 

potrafisz sobie poradzić i udzielą Ci pomocy. Telefon działa codziennie w godzinach 12:00 – 

22:00*. Pytania możesz też zadawać przez stronę internetową: www.116111.pl 

http://fdds.pl/ 

Niebieska Linia to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które 

przeciwdziała przemocy, dostarcza specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej oraz 

prowadzi ośrodek dla osób dotkniętych przemocą. Jeśli czujesz, że zostałeś pokrzywdzony i 

nie wiesz, gdzie masz szukać pomocy, skontaktuj się z Pogotowiem przez e-mail: 

pogotowie@niebieskalinia.pl lub skorzystaj z całodobowego Ogólnopolskiego Telefonu dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002. 

http://www.niebieskalinia.pl/ 

Telefon 800 100 100 oferuje wsparcie i informacje rodzicom i nauczycielom, których dzieci i 

podopieczni są narażeni na kłopoty związane m.in. z przemocą online, seksualną, w szkole, z 

uzależnieniami czy też w związku z korzystaniem z nowych technologii, np. telefonów 

komórkowych. Pomoc jest bezpłatna i anonimowa; skontaktować się można również przez 

formularz http://800100100.pl/napisz lub pisząc e-mail na pomoc@800100100.pl 

http://800100100.pl/ 
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ZAGROŻENIA I ZGŁOSZENIA NIELEGALNYCH 

TREŚCI W INTERNECIE 

Dyżurnet.pl to punkt kontaktowy, w którym możesz zgłaszać informacje o wszystkich 

nielegalnych i niepokojących Cię treściach znalezionych w Internecie. Jeśli specjaliści z 

dyżurnet.pl uznają, że znalezione przez Ciebie treści są nielegalne – poinformują o tym 

policję lub prokuraturę. Twoje zgłoszenie może być anonimowe, to znaczy, że nikt nie dowie 

się o tym, że to Ty zgłosiłeś nielegalne treści. Nielegalne treści zgłoś za pomocą formularza 

internetowego: https://dyzurnet.pl/formularz.html. Możesz także napisać maila na adres: 

dyzurnet@dyzurnet.pl lub zadzwonić pod całodobowy numer telefonu: 0 801 615 005. Koszt 

jak w przypadku połączenia lokalnego. 

https://dyzurnet.pl/ 

Telefon 800 100 100 oferuje wsparcie i informacje rodzicom i nauczycielom, których dzieci i 

podopieczni są narażeni na kłopoty związane m.in. z przemocą online, seksualną, w szkole, z 

uzależnieniami czy też w związku z korzystaniem z nowych technologii, np. telefonów 

komórkowych. Pomoc jest bezpłatna i anonimowa; skontaktować się można również przez 

formularz http://800100100.pl/napisz lub pisząc e-mail na pomoc@800100100.pl 

http://800100100.pl/ 

DZIECI UCHODŹCÓW LUB IMIGRANTÓW 

Fundacja Refugee.pl kontynuuje działalność prowadzoną uprzednio przez Centrum Pomocy 

Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. Jeśli jesteś uchodźcą i potrzebujesz 

jakiejkolwiek pomocy, wsparcia lub informacji, bądź uważasz, że Twój prawa są łamane, 

zadzwoń pod numer +48 22 121 20 00 lub napisz na info@refugee.pl 

http://refugee.pl/ 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajmuje się ochroną praw człowieka; jeśli uważasz, że 

Twoje prawa są łamane, pomocy udzielą Ci prawnicy z fundacji. Aby zapisać się na dyżur do 

prawnika, zadzwoń pod nr + 48 22 556 44 68 (nr dla obywateli polskich) dostępny 

codziennie w godzinach 10:00-14:00. Jeśli jesteś cudzoziemcem, uzyskasz również pomoc 

dotyczącą Twojego statusu pobytowego; zadzwoń pod nr +48 22 556 44 66, napisz e-mail na 

adres refugees@hfhr.org.pl lub przyjdź bezpośrednio do fundacji. 

http://www.hfhr.pl/ 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) - prowadzi szereg działań 

nakierowanych na zwiększanie świadomości migrantów odnośnie ich praw i obowiązków w 

Polsce, a także mających na celu przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji i wyzyskowi 

migrantów na rynku pracy. Pod numerem telefonu 22 490 20 44 cudzoziemcy w Polsce mogą 

uzyskać informacje dotyczące praw i obowiązków w kraju, w szczególności warunków 

pobytu i pracy w Polsce. Telefon działa od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 17.00. 

Fundacja Ocalenie zapewnia bezpłatną pomoc specjalistyczną dla cudzoziemców, zajmuje 

się poszanowaniem praw człowieka oraz wspiera migrantów poszukujących pomocy w 
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integracji i indywidualnym rozwoju. Jeśli potrzebujesz pomocy w którymś z wymienionych 

obszarów, zadzwoń pod nr +48 22 828 04 50 (biuro czynne od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9:00-19:00). 

http://ocalenie.org.pl/ 

DZIECI NAJUBOŻSZE 

Caritas Polska jest organizacją, która może Ci pomóc, jeśli Twoi rodzice lub opiekunowie 

znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Może sfinansować Twoje obiady w szkole, kupić 

wyprawkę do szkoły bądź dofinansować wycieczkęklasową. Caritas ma ponad czterdzieści 

placówek w całej Polsce. Mapę i telefony kontaktowe do poszczególnych placówek 

znajdziesz tutaj: http://www.caritas.pl/szukam-pomocy/ . Możesz też zadzwonić pod jeden z 

numerów: +48 22 3348500, +48 22 3348585, lub skorzystać z formularza: 

http://www.caritas.pl/kontakt/. 

NARKOTYKI, UZALEŻNIENIA 

MONAR jest stowarzyszeniem, które niesie pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, 

zakażonym wirusem HIV czy bezdomnym. Jeśli Ty lub osoba z Twojego otoczenia ma 

podobny problem, skontaktuj się ze stowarzyszeniem pisząc na adres pomoc@monar.org  

http://www.monar.org/pl/  

Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki – Narkomania, to numer, pod którym uzyskasz 

pomoc oraz wsparcie, jeśli Twój problem (lub osoby z Twojego otoczenia) związany jest z 

narkotykami i uzależnieniem od narkotyków – zadzwoń pod 801 199 990. Telefon jest 

czynny codzienne od 16:00 do 21:00*, opłata wynosi 35gr za całe połączenie. 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047 

Stowarzyszenie KARAN udziela informacji, pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym 

od narkotyków. Jeśli potrzebujesz takiej pomocy, zadzwoń pod nr 800 120 289 od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

http://karan.pl/index/?id=7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8 

POMOC OGÓLNA 

Komitet Ochrony Praw Dziecka udziela wszechstronnej pomocy i pomaga skontaktować się 

z różnymi specjalistami. Skorzystaj z formularza zamieszczonego na stronie: 

http://kopd.pl/kontakt/ekspert-on-line/ . 

 *Godziny działania telefonów mogą ulec zmianie. 
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