
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, boisz się wychodzić z domu? Stałeś się celem ataku 

w internecie, jest hejt na Ciebie, ktoś wpuścił do sieci Twoje kompromitujące zdjęcie? 

Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać? 

Nie jesteś sam! Zadzwoń pod numer 800 12 12 12. To telefon zaufania Rzecznika Praw 

Dziecka. Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie 

Rzecznika: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ 

Eksperci z Telefonu Zaufania pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, jak się 

zachować, gdzie znaleźć konkretne wsparcie. 

 

Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci 

lub rażące zaniedbania względem nich. 

Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

W dni powszednie w godzinach 9-14 dyżurują także następujący specjaliści:  

Poniedziałek – ekspert z zakresu spraw socjalnych: 

 świadczeń (500 plus, 300 plus, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjne itp.); 

 udzielania pomocy społecznej; 

 spraw socjalnych dzieci wychowywanych w różnych formach opieki zastępczej, w czasie 

sprawowania opieki i po jej ustaniu; 

 działalności domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie; 

 działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci; 

 świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

 warunków pracy małoletnich; 

 spraw mieszkaniowych, lokali zastępczych, socjalnych, eksmisji; 

 działania domów dla matek z małymi dzieci i kobiet w ciąży; 

 funkcjonowania funduszu alimentacyjnego; 

 spraw związanych z niepełnosprawnością nieletnich, rehabilitacją, ochroną zdrowia 

niepełnosprawnych. 

 

Wtorek – ekspert z zakresu ochrony zdrowia: 

 dostępności do świadczeń zdrowotnych; 

 praw pacjenta małoletniego; 

 środków prawnych przysługujących pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym 

/opiekunom w realizacji ich praw. 

Środa – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich 

oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich. 

Czwartek – ekspert z zakresu edukacji i wychowania: 

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach 

i placówkach; 

 przemocy rówieśniczej; 

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/


 spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów; 

 indywidualnego nauczania; 

 dowożenia uczniów niepełnosprawnych, jak również innych spraw związanych 

z organizacją transportu dzieci do szkół; 

 współpracy szkoły z rodzicami; 

 reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów; 

 bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania. 

Piątek – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich 

oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich. 

Więcej informacji o Dziecięcym Telefonie Zaufania przeczytasz na oficjalnej stronie 

internetowej Rzecznika Praw Dziecka (https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-

rzecznika-praw-dziecka/) oraz na stronie Dziecięcego Telefonu Zaufania 

(https://800121212.pl/). 

Dzwoniąc na bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 

lub pisząc na czacie https://czat.brpd.gov.pl/ eksperci Rzecznika Praw Dziecka pomagają 

uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Grafik dyżurów opublikowany 

jest na stronie: https://800121212.pl/ukraina/. 
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