
PRAWA DZIECKA 

Gdzie szukać pomocy? 

1. Rzecznik Praw Dziecka  

ul. Chocimska 6 , 00-791 Warszawa  

telefon: (22) 583 66 00 

fax: (22) 583 66 96  

e-mail: rpd@brpd.gov.pl  

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

800 12 12 12 

2. Komitet Ochrony Praw Dziecka 

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, 

tel. (22) 626 94 19 

3. Fundacja Dzieci Niczyje 

ul. Katowicka 31 

03-932 Warszawa 

tel./fax: 22 616 02 68, 22 616 03 14 

e-mail: fdn@fdn.pl 

4. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

ul. Zgody 11, 00-018 Warszawa, 

tel. (22) 556 44 40 

fax. 22 556 44 50 

5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia” 

Korotyńskiego 13 

02-121 Warszawa, 

tel. 22 824 25 01, fax. 22 823 96 64 

6. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  

tel. 116 111 

Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod 

numer 116 111. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym trudnym problemie 

i udzielą Ci pomocy. Telefon działa 7 dni w tygodniu całodobowo*. Możesz 

także zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość. 

mailto:rpd@brpd.gov.pl
https://116111.pl/


7. Pracownicy Fundacji ITAKA - całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci 

i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli 

tel. 800 080 222 

8. Dyżurnet.pl 

tel. 801 615 005 

Możesz tu zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących 

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. Nielegalne treści możesz 

zgłosić poprzez stronę www.dyzurnet.pl, e-mailowo: dyzurnet@dyzurnet.pl  

9. Pomoc dla cudzoziemców i uchodźców 

tel. +48 22 828 04 50 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie (CPC) to miejsce, w którym 

każdego roku tysiące 

osób z kilkudziesięciu krajów świata mogą liczyć na bezpłatną pomoc i 

przyjazną przestrzeń ocalenie.org.pl/cpc. 

10. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

tel. +48 880 145 372 

Podopiecznymi SIP są osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej; 

Stowarzyszenie reprezentuje je w postępowaniach przed sądami i organami 

władzy publicznej. Są wśród nich osoby dyskryminowane lub zagrożone 

wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemcy. Udzielana jest im pomoc 

prawna i wsparcie integracyjne. Poradnictwo prawne i integracyjne dla 

migrantów wymaga wcześniejszych zapisów telefonicznych pod numerem +48 

880 145 372 od poniedziałku do piątku między 15:00 a 16:00*. Stowarzyszenie 

nie udziela porad telefonicznie ani e-mailowo. 
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