
TELEFONY ZAUFANIA – Gdzie możesz szukać pomocy? 

Niebezpieczne sytuacje 

●Numer 112, 997, 998, 999 to numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy 

znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji. Zadzwoń pod ten numer, jeśli uważasz, że 

potrzebna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia. 

Ofiary i świadkowie przemocy 

●Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0 800 12 12 12 

to telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz 

pod ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się 

pomóc. 

●Fundacja „Dzieci Niczyje” 116 111 

Fundacja uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Jeżeli czujesz 

się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod numer 116 111.Spe-

cjaliści porozmawiają z Tobą o każdym problemie, z którym nie potrafisz sobie poradzić 

i udzielą Ci pomocy. 

●Niebieska linia 0 801 12 00 02  

To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie a także osoby, które 

usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami. 

Zagrożenia w Internecie, zgłoszenia nielegalnych treści w Internecie 

●Dyżurnet.pl  

To punkt kontaktowy, w którym możesz zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych 

i niepokojących Cię treściach znalezionych w Internecie. Jeśli specjaliści z 

dyżurnet.pl uznają, że znalezione przez Ciebie treści są nielegalne – poinformują o tym 

policję lub prokuraturę. Twoje zgłoszenie może być anonimowe, to znaczy, że nikt nie 

dowie się o tym, że to Ty zgłosiłeś nielegalne treści. 

●Fundacja Kidprotect.pl 

Jeżeli podczas korzystania z Internetu zetknąłeś się z pedofilem lub podejrzewasz, że 

mógł to być pedofil – koniecznie zgłoś tę informację na stronie internetowej: 

 www.hotline.stoppedofilom.pl. Możesz zrobić to anonimowo. Specjaliści ustalą, czy 

faktycznie mogło dojść do przestępstwa. Jeśli tak – niezwłocznie przekażą sprawę 

policji. 

●Helpline 



 www.helpline.org.pl; 0 800 100 100.Helpline pomaga młodym internautom w sy-

tuacjach, gdy spotykają się z zagrożeniami w Internecie oraz podczas korzystania z 

telefonów komórkowych. Na stronie internetowej znajdują się porady na temat za-

pobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje o tym, jak radzić sobie, gdy 

taka sytuacja już Cię spotka. 

  

 


