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Warszawa,  4 sierpnia 2015 r. 

 

FUNDACJA DZIECI NICZYJE PRZYPOMINA: ZAGROŻENIA WAKACYJNE TO NIE TYLKO DOPALACZE! 

Choć w ostatnich tygodniach wiele mówi się o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy, w wakacje 

warto przypominać też o innych zagrożeniach bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ucieczki z domu, 

niebezpieczne kontakty seksualne, inicjacja alkoholowa czy narkotykowa, narażenie na przemoc i 

manipulację - o tym wszystkim w wakacje rozmawiają konsultanci prowadzonych przez Fundację Dzieci 

Niczyje telefonów pomocowych: Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla 

Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.  

- To już siódme wakacje, w trakcie których dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnej i anonimowej pomocy 

konsultantów telefonu zaufania 116 111 – mówi Lucyna Kicińska z Fundacji Dzieci Niczyje. –Telefon działa przez 

cały rok, ale problemy, z którymi dzwonią dzieci w  czasie wakacji, mają swoją specyfikę. Od początku lipca tego 

roku ponad 1500 dzieci kontaktujących się z Telefonem 116 111 potrzebowało informacji dotyczących 

seksualności i dojrzewania, a ponad 400 młodych osób dzwoniło w sprawie kontaktów z substancjami 

psychoaktywnymi. Każdego dnia konsultanci Telefonu 116 111 rozmawiają o  ucieczkach z domów: nastolatki 

opowiadają o planowanym „gigancie” lub proszą o pomoc w powrocie. Największa liczba młodych osób - blisko 

3000 – skontaktowała się w lipcu z konsultantami Telefonu 116 111, aby porozmawiać o kłopotach w relacjach z 

rówieśnikami, również podczas letnich wyjazdów. 

- W trudnych sytuacjach dzieci często wybierają numer 116 111, a nie dzwonią do mamy lub taty, ponieważ 

wstydzą się lub obawiają, że rodzice zbagatelizowaliby ich problemy. Nieraz przyznają, że nie chcą rodziców 

martwić. Zdarza się i tak, że dziecko nie mówi rodzicom o swoich kłopotach, ponieważ obawia się, że zostanie za 

nie ukarane – dodaje Kicińska. 

Rozgrzana do czerwoności jest też druga bezpłatna linia pomocowa FDN – Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w 

sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Dorośli dzwonią, by uzyskać informacje na głośne ostatnio tematy 

dopalaczy czy agresji wśród dzieci. Z psychologami i pedagogami obsługującymi linię 800 100 100 konsultują 

sytuacje nadużywania komputera czy internetu, a z prawnikiem omawiają możliwości działań prawnych w 

sytuacjach groomingu czy przemocy, której ofiarami są dzieci.  

Dzieci i nastolatki mają ograniczone możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kontakt z Telefonem 

116 111 to w wielu sytuacjach tylko pierwszy krok, by rozwiązać problem. Umiejętność rozpoznawania problemów 

dzieci i młodzieży, rozmowa o zagrożeniach czy właściwa reakcja pomocowa ze strony rodziców lub nauczycieli są 

kluczowe do zapewnienia bezpieczeństwa młodym ludziom. Niestety, wielu dorosłych wciąż nie wie, jak 

rozpoznawać zagrożenia i jak rozmawiać o nich z dziećmi. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieli, gdzie mogą 

uzyskać anonimową i bezpłatną pomoc w sprawie bezpieczeństwa dzieci.  

 
*** 

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 jest dostępny codziennie od 12:00 do 
22:00, pomoc online dostępna jest całą dobę na www.116111.pl/napisz. Telefon 
116 111 prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerami strategicznymi linii są: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Partnerem 
technologicznym linii jest Orange Polska. 

 
800 100 100 to numer Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie 
Bezpieczeństwa Dzieci. Linia i pomoc online (pomoc@800100100.pl, 
www.800100100.pl/napisz) są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 
12:00 – 18:00. Telefon 800 100 100 prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem 
strategicznym linii jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a partnerem 
technologicznym – Orange Polska. 

 

 
Kontakt dla mediów: 
Marta Skierkowska, specjalista ds. PR, tel. 507 052 514 
e-mail: pr@fdn.pl 
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