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Warszawa, 16 maja 2012 r.  

DZIECI NIE WIEDZĄ, GDZIE DZWONIĆ PO POMOC 

Tylko co 10. polski nastolatek zna numer bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży*. 

Wiedza na temat pomocy telefonicznej dla dzieci w  trudnych sytuacjach życiowych jest w Polsce 

znacznie mniejsza niż w innych krajach UE mimo, że ogólnopolskie telefony zaufania dla dzieci 

działają i stale rozwijają swoją ofertę. Numer bezpłatnego telefonu zaufania dla najmłodszych 

powinno znać każde dziecko, a informacje o ofercie pomocy telefonicznej powinny być dostępne w 

każdej szkole i placówce opiekuńczej.  Znajomość tych numerów jest szczególnie ważna podczas 

zbliżających się wakacji. Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci, obchodzony 17 maja, jest okazją do 

promowania telefonów zaufania, pod którymi młodzież i dzieci uzyskają pomoc i wsparcie. W 

Polsce obchody DTZD organizuje Fundacja Dzieci Niczyje prowadząca ogólnopolski, bezpłatny 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. 

W Polsce działa wiele telefonów pomocowych dla dzieci; jednak tylko nieliczne mają zasięg ogólnokrajowy 

i są bezpłatne. Aż 80% Polaków uważa, że są one potrzebne i rekomendowałaby je dzieciom*. 

 – Poinformowanie najmłodszych o telefonach zaufania jest głównym celem DTZD. Dzieci czasem boją się 

lub wstydzą opowiedzieć o swoich problemach najbliższym. W takich sytuacjach mogą anonimowo 

porozmawiać z konsultantem. Jego rolą jest nie tylko wsparcie i poprawa samopoczucia dzwoniącego, ale 

także zapewnienie mu bezpieczeństwa. Najmłodsi dzwonią pod numer telefonu zaufania, kiedy czują, że 

ich problemy są zbyt trudne, żeby sami dali sobie z nimi radę – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor 

Fundacji Dzieci Niczyje. – Podczas wakacji, kiedy dziecko zmienia środowisko, a jego kontakt z 

najbliższymi jest ograniczony, znajomość numeru infolinii pomocowej może okazać się niezbędna – dodaje 

Sajkowska.  

Konferencja z okazji Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci odbędzie się 17 maja w gmachu Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych przy ul. Batorego 5, w godz. 11–12.15. Podczas konferencji zostanie 

zaprezentowana oferta i praktyka funkcjonowania ogólnopolskich bezpłatnych linii pomocowych dla dzieci. 

 
 
Kontakt dla mediów: 
Dział PR, Fundacja Dzieci Niczyje 
pr@fdn.pl, tel. 22 616 02 68 
 
 
 
*Badania Millward Brown SMG/KRC dla Fundacji Dzieci Niczyje, marzec 2012 
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*** 
 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje. Służy młodzieży i 
dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o 
sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. 

Helpline.org.pl 800 100 100, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje. Podstawowym celem Helpline.org.pl jest  

niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie. 

Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12, Rzecznik Praw Dziecka. Pod ten numer mogą dzwonić nie tylko dzieci, 

ale także dorośli zaniepokojeni problemami najmłodszych.  

Telefon w sprawie zaginionego dziecka 116 000, Fundacja ITAKA. Telefon dedykowany jest zaginionym dzieciom i 

nastolatkom. Pomoc uzyskają tam zarówno nastoletni uciekinierzy, jak i ich rodzice czy opiekunowie. 

 


