
Telefony zaufania dla uczniów 

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 

Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 

(połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację 

o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią. 

 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

 Od 1 stycznia 2018 roku jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 2.00 w nocy, 

wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez 

konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna. 

 

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy                 w 

Rodzinie 

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. 

Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury „Niebieskiej Karty”, 

np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne). 

 

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia” 

Zadzwoń, jesli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam 

opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. 

Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę. www.niebieskalinia.org 

http://www.116111.pl/
http://www.niebieskalinia.org/


 

22 668 70 00 – Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 

 

800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka 

i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie 

antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji 

bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki             

w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (połączenie bezpłatne                  

z telefonów stacjonarnych i komórkowych). 

 

800 12 12 12 Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

 

800 111 123 –  Pomoc telefoniczna  dla dzieci i nastolatków przeżywających śmierć 

kogoś bliskiego, a także dla ich rodziców i opiekunów -Tumbolinia 

 

 Linia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00. Można także 

zostawić swój numer i wiadomość, tak był konsultaci mogli oddzwonić do potrzebującej 

osoby. www.tumbopomaga.pl/ 

 

 

800 100 100 - Telefon alarmowy prowadzony przez helpline.org.pl, którego celem 

jest pomoc młodym Internautom w  sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas 

korzystania z telefonów komórkowych. Telefon jest obsługiwany: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:00   

 

http://www.tumbopomaga.pl/
http://www.helpline.org.pl/


800 70 22 22 Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 

Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, email i czat. Dyżurujący 

konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej 

placówki pomocowej w ich regionie. liniawsparcia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.liniawsparcia.pl/
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

