
 

 

Numery telefonów i adresy, które warto znać 

 

Numer 112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz 

potrzebować pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia.  

 116 000 - z niego mogą skorzystać m.in. młode osoby, które myślą o ucieczce z domu, ale także wszystkie osoby, 

które wiedzą coś o losach zaginionych. Linia obsługiwana jest przez całą dobę, a połączenie jest całkowicie 

bezpłatne.  

 116 123 - poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym. Tu mogą zadzwonić wszyscy dorośli, bez 

względu na to, jaki mają problem. Telefon działa od poniedziałku do piątku, od godziny 14:00 do 22:00. Połączenie 

z numerem jest bezpłatne.  

 Helpline; www.helpline.org.pl; 800 100 100. Pomoc w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas 

korzystania  z telefonów komórkowych. Z numerem 800 100 100 można połączyć się bezpłatnie  i działa od 

poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00.  

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 jest telefonem skierowanym do młodzieży 

potrzebującej pomocy. Dzwoniąc pod ten numer, połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc.  

Z numerem 800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie. Telefon działa w godzinach 8:15-20:00.  

 Niebieska linia 801 12 00 02. Tu możesz zadzwonić, jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub znasz kogoś, kto 

doświadcza takiej przemocy w domu. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-22:00 oraz  

w niedziele i święta w godzinach 8:00-16:00.  

 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania - 801 199 990. Tu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli 

Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od nich. Połączenie jest bezpłatne. Telefon jest czynny od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00.  

 0 800 120 226 - POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA  

 0 800 120 148 - TELEFON ZAUFANIA ZATRZYMAJ PRZEMOC   

 POMOC ON-LINE www.narkomania.org.pl www.przyjaciele.org www.interwencjakryzysowa.pl 

www.niebieskalinia.pl  

 ANONIMOWY PRZYJACIEL INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA http://pomoctel.free.ngo.pl e-mail: 

pomoctel@free.ngo.pl pomoctel@op.pl telefon_zaufania@wp.pl  
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