17 maja – Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

Inicjatorem tego święta jest Child Helpline International – organizacja zrzeszająca telefony
zaufania dla dzieci ze 160 krajów świata. Polskie obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci
są organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Głównym celem tego dnia jest propagowanie idei pomocy dzieciom i młodzieży poprzez
telefony zaufania oraz zapoznanie z ofertą działających telefonów dzieci, nauczycieli oraz
rodziców. Te informacje będą szczególnie istotne w nadchodzącym okresie wakacyjnym.
116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać
lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Od 1 stycznia 2018 roku jest czynny codziennie
od godziny 12.00 do 2.00 w nocy, wiadomość przez stronę www.116 111.pl możesz przesłać
całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów telefonu 116 111 jest całkowicie
bezpłatna.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy
potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej
dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności, takie jak: agresja i przemoc w szkole,
cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne,
kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze,
zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia
przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy
psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym
i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.
Telefon jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00.

116 000 – całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka
Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko,
do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu.
Telefon 116 000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne).
www.zaginieni.pl
800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam
także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie,
że ktoś zachował się nie tak jak powinien, np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00 (połączenie bezpłatne).
Jeśli zadzwonisz w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer –
konsultanci do Ciebie oddzwonią.
800 111 123 – Tumbolinia
Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających śmierć kogoś bliskiego, a także
dla ich rodziców i opiekunów. Linia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 12.00 do 18.00. Można także zostawić swój numer i wiadomość, tak by konsultanci mogli
oddzwonić do potrzebującej osoby.
www.tumbopomaga.pl

