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Warszawa, 20 grudnia 2013 r.  

 

W WIGILIĘ DZIECI NIE MOGĄ BYĆ SAME 

Już po raz szósty także w Wigilię konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 

będą czekać na dzieci potrzebujące wsparcia i rozmowy. W tym szczególnym czasie, setki 

najmłodszych otrzymają od nich bezcenny prezent – troskę i uwagę. 

Wiele młodych ludzi, którym brakuje troski i zainteresowania ze strony najbliższych, czeka na Wigilię 

ze szczególnym utęsknieniem. Borykając się na co dzień z kłopotami i samotnością, przez wiele 

miesięcy marzą o magicznej atmosferze. Wyobrażają sobie rodzinne ciepło i radość ze wspólnie 

spędzanego czasu. Niestety, pierwsza gwiazdka pojawiająca się na niebie nie spełnia życzeń 

wszystkich dzieci.  

 

- W Wigilię odbieramy od dzieci wiele telefonów pełnych rozpaczy – mówi Lucyna Kicińska, 

koordynatorka Telefonu 116 111. – Wyczekiwana magia świąt nie zawitała do ich świata. Czasem 

mówią: „Czuje się, jakby świąt nie było”.   

 

Okres świąteczny to też czas, w którym wiele młodych osób, które skorzystały w ciągu roku z pomocy 

Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, kontaktuje się z konsultantami ponownie. Część z 

nich dzwoni, aby z podziękować za okazane wsparcie, podzielić się swoimi sukcesami i złożyć 

życzenia świąteczne. Część z nich odzywa się do Telefonu 116 111 przed świętami, ponieważ jest to 

dla nich szczególnie trudny czas. Na co dzień radzą sobie z kłopotami, jednak Wigilia to dla nich czas 

refleksji, w którym problemy wracają ze zdwojoną siłą. Ważne, że pamiętają o Telefonie 116 111, do 

którego - nie tylko od święta - mogą zwrócić się o pomoc i wsparcie.  

 

- Wigilijny dyżur w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest wyjątkowy także dla nas – 

mówi Kicińska.. – Wielu dyżurujących konsultantów nie usiądzie ze swoimi rodzinami przy wigilijnym 

stole. Sprawią jednak, że setki dzieci i nastolatków poczują się choć trochę mniej samotne. A 

usłyszane od dziecka na koniec rozmowy słowa „Dzięki Pani miałam z kim przełamać się opłatkiem” 

jest jednym z najpiękniejszych „dziękuję”, jakie możemy usłyszeć.  

    

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 od 

ponad 5 lat. Z jego pomocy skorzystało już blisko 630 tysięcy młodych osób – dzwoniąc pod bezpłatny 

numer 116 111 lub wysyłając wiadomość przez www.116111.pl. Każdy może wspierać działanie 

Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – przekazując jednorazową darowiznę lub wstępując 

do Klubu Przyjaciół Dzieci, społeczności ludzi, którzy nie są obojętni: www.fdn.pl/pomoc/klub To, co 

dla wielu jest mało znaczącym gestem wsparcia, dla dzieci jest czymś wyjątkowym. 

 
 
 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
specjalista ds. PR, tel. 535 001 085 
Mail: pr@fdn.pl 
 

____________________________________________________________________________ 
Numer 116 111 należy do ogólnoeuropejskiej grupy bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym 
stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to pierwsza linia z 
tej grupy uruchomiona w Polsce. Jego obsługą zajmują się specjaliści Fundacji Dzieci Niczyje. Numer został 
przydzielony w 23 krajach UE, a działa w 21. Polska jest piątym krajem członkowskim, w którym pod numerem 
116 111 działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.  
Głównym sponsorem Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w Polsce jest Fundacja Velux. Działanie 
linii jest również dofinasowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach otwartego konkursu ofert na 
prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.  
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