
                                                                                                                                       

                           
 
 

17 maja 2010 

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci 

                              
Każdego roku 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla 

Dzieci. Inicjatorem święta jest Child Helpline International (CHI) – organizacja 

zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci, działające w wielu krajach świata. W Polsce 

akcję prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje, która realizuje dwa projekty świadczące pomoc 

telefoniczną dzieciom i młodzieży: 0 800 100 100 Helpline.org.pl oraz Telefon Zaufania 

dla Dzieci i Młodzieży 116 111.  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci Fundacja Dzieci Niczyje ogłosiła dwa 

konkursy dla najmłodszych, oba związane z pomocą telefoniczną. 

– Zadaniem uczestników zabawy jest ułożenie rymowanki, wierszyka czy piosenki o osobie, która ma 

kłopoty i dzwoni do telefonu zaufania. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 17 maja, czyli w święto 

telefonów zaufania, które jest obchodzone z myślą o dzieciach – mówi Lucyna Kicińska, koordynator 

Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.  

- Programy 0 800 100 1000 Helpline.org.pl i Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 różnią się 

ofertą pomocową: wybierając numer 0 800 100 100 dzieci i młodzież mogą zgłosić fakt cyberprzmocy, 

uwodzenia przez osoby dorosłe w Internecie, uzależnienia od nowych technologii i innych zagrożeń z 

nimi wiązanych. Do telefonu 116 111 mogą zadzwonić z każdym problemem – kłopotami w szkole, 

kłótnią z przyjaciółmi czy rodzicami, kiedy czują się samotne i chciałyby po prostu porozmawiać. Stąd 

pomysł na dwa konkursy – wyjaśnia Marta Wojtas, koordynator programu Helpline.org.pl. Rymowanki 

i wierszyki zostaną opublikowana na popularnych wśród dzieci i młodzieży portalach internetowych 

Fundacji Dzieci Niczyje: www.helpline.org.pl, www.116111.pl, www.sieciaki.pl, a w przyszłości mogą 

posłużyć jako hasła promujące korzystanie z telefonów zaufania.  

 

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci to także okazja do refleksji na temat roli 

telefonów zaufania dla najmłodszych. Młodzi ludzie, bez wsparcia rodzica czy opiekuna, mają 

niewielkie możliwości uzyskania informacji czy pomocy w trudnych sytuacjach. Dzięki telefonom 

zaufania dziecko może otrzymać bezinteresowną uwagę i troskę dorosłych w najtrudniejszych dla 

siebie chwilach oraz w sytuacjach, gdy przeżywa problemy, o których nie ma odwagi powiedzieć 

głośno. Razem z konsultantami telefonów zaufania, może zastanowić się, jak powiedzieć o 



trudnościach rodzicom czy nauczycielom, kogo w swoim środowisku lokalnym może poprosić o 

niezbędną pomoc.  

 

*** 

 

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 r., a od 2004 r. ma status OPP. FDN jest największą polską 

organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom – ofiarom 

przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom. Organizacja zatrudnia 68 pracowników 

etatowych odpowiedzialnych za prowadzenie dziesięciu programów społecznych. FDN prowadzi dwie placówki 

pomocy dzieciom krzywdzonym i wykorzystywanym seksualnie. W ramach działalności organizacji wydawany jest 

kwartalnik „Dziecko krzywdzone” i inne publikacje tematyczne. Fundacja prowadzi również portale poświęcone 

problematyce krzywdzenia dzieci oraz podejmuje współpracę w duchu CSR z partnerami biznesowymi (m.in. 

Orange, Microsoft, Polkomtel). Fundacja Dzieci Niczyje to lider kampanii społecznych przeciwko krzywdzeniu 

dzieci, działający również poza granicami kraju.  

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 

W 2008 roku Fundacja Dzieci Niczyje wspólnie z firmą Polkomtel SA, operatorem sieci Plus 

uruchomiła pierwszy bezpłatny i ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111. 

Telefon służy dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Z konsultantami można 

skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu 116 111 (połączenie bezpłatne ze wszystkich 

telefonów stacjonarnych i komórkowych) lub zadając pytanie poprzez stronę internetową 

www.116111.pl. 

Telefon 116 111 jest czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 20:00. 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 powstał przy aktywnym udziale i wsparciu Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dofinansowuje działanie 

linii. Głównym Sponsorem i Partnerem Technologicznym Telefonu jest firma Polkomtel SA, operator sieci Plus. 

 

 
Helpline.org.pl - 0 800 100 100 

Od 2007 roku, wspólnie z Fundacją Orange, Fundacja Dzieci Niczyje 

realizuje projekt Helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom i 

młodzieży w sytuacjach zagrożenia związanych z korzystaniem z Internetu lub telefonii komórkowej. Połączenie z 

numerem 0 800 100 100 jest bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych. Pytania 

konsultantom można zadawać także z poziomu strony www.helpline.org.pl i adresu e-mail: 

helpline@helpline.org.pl. 

Telefon 0 800 100 100 jest czynny od poniedziałku do piątku od 11:00 do 17:00. 

Głównym Partnerem Helpline.org.pl jest Fundacja Orange. 

 
 
 
 
 
Dodatkowych informacji udzielają: 
 
Lucyna Kicińska 
Fundacja Dzieci Niczyje, Koordynator Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 
lucyna.kicinska@fdn.pl, tel. 22 616 16 69, tel. kom.: 0 604 282 984 
 

Marta Wojtas  
Fundacja Dzieci Niczyje, Koordynator Helpline.org.pl 0 800 100 100 
marta.wojtas@fdn.pl, tel. 22. 616 02 68, tel. kom.: 0 504 285 118 


