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1. Przedstawienie celów i założeń programowych. Omówienie 
przebiegu i sposobu realizacji programu.

• Program edukacyjny został zaprojektowany do realizacji 
pierwszorzędowej profilaktyki (zwanej również profilaktyką uniwersalną) 
używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów pierwszych klas 
gimnazjum.

• Celem programu jest zapobieganie używaniu narkotyków                             
i tzw. nowych narkotyków (dopalaczy, środków zastępczych) oraz 
występowaniu innych zachowań problemowych u młodzieży.

• Treści edukacyjne, które zostały zawarte w programie, można określić 
jako „miękkie”, „delikatne”, „bezpieczne”. Nie powinny wzbudzać 
strachu, ani też  sprzeciwu wśród jego realizatorów oraz  rodziców                   
i opiekunów dzieci.    

• Treści profilaktyczne odwołują się do przyczyn sięgania po substancje 
psychoaktywne i innych ryzykownych zachowań, które najczęściej 
występują u młodzieży. 



1. Przedstawienie celów i założeń programowych. Omówienie 
przebiegu i sposobu realizacji programu.

• Program koncentruje się na promocji zdrowego stylu życia u uczniów              
i powstał w oparciu o stosunkowo „młodą” dziedzinę wiedzy, jaką jest 
„Zdrowie publiczne” i jej zasadnicza część „Promocja zdrowia”.

• W programie korzysta się z różnorodnych metod aktywizujących uczniów, 
które stymulują do myślenia i kreatywnego poszukiwania rozwiązań 
sytuacji problemowych oraz stawianych zadań. Formułą programu jest 
dialog z uczniem. 

• Jednym z ważniejszych, szczegółowych celów programu jest kształtowanie 
u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych 
i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia (w pewnych 
sytuacjach również i innych osób).

• Wskazane jest okresowe utrwalanie treści profilaktycznych w trakcie roku 
szkolnego. Do tego celu można zaangażować liderów młodzieżowych, 
którzy wyłonieni zostaną w czasie realizacji programu (osoby wyróżniające 
się aktywnością, prospołeczne, dbające o zdrowie). 



1. Przedstawienie celów i założeń programowych. Omówienie 
przebiegu i sposobu realizacji programu.

• Należy unikać w realizacji programu: 
podawania „gotowych” odpowiedzi, 
zastępowania lub zwalniania uczniów                         
z myślenia, moralizowania i pouczania, 
pośpiechu.  

• Ideą programu jest wychowanie młodego 
człowieka do zdrowia, wskazanie 
prozdrowotnej ścieżki rozwoju                                          
i akcentowanie korzyści z tego płynących 
w różnych sferach życia człowieka.

• W związku z powyższym, znaczącą rolę                    
w prowadzeniu i koordynacji programu 
mogą odegrać osoby, które cechuje  
prozdrowotny styl życia i zainteresowanie 
tematyką zdrowia (liderzy zdrowia, 
mentorzy). 



2. Co to są dopalacze (środki zastępcze, nowe narkotyki, 
paranarkotyki)?  

• Brak jest jednej, pełnej i naukowej definicji „dopalaczy”. 

• „Dopalacze”, w rozumieniu potocznym, można określić jako:
preparaty, które w swoim składzie mogą zawierać substancje 
psychoaktywne, i przez to stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi, pochodzenia roślinnego i (lub) syntetycznego, których obrót 
odbywa się z pominięciem prawa (wskutek unikalnego składu 
chemicznego), syntetyzowane z powszechnie znanych substancji 
i reklamowane przy pomocy potencjalnie atrakcyjnych nazw 
(np. „indiański wojownik”, „zioło marzeń” i wiele innych). 

• Sprzedaż dopalaczy odbywa się z wykorzystaniem różnych 
zabiegów marketingowych: 
– tzw. marketing biżuteryjny, 
– akcesoria, np. fifki, lufki, 
– zamieszczanie zabawnych tekstów na opakowaniach dopalaczy, 
– wprowadzanie na rynek „nowych” marek i nazw dopalaczy.



2. Co to są dopalacze (środki zastępcze, nowe narkotyki, paranarkotyki)?

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niektórych innych ustaw podaje następujące definicje:

• środek zastępczy – produkt zawierający co najmniej jedną nową 
substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na 
ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka 
odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak 
środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie 
i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów 
odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów;  

• narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych 
lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub 
powstało uzależnienie od nich;  

• nowa substancja psychoaktywna – substancja pochodzenia 
naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na 
ośrodkowy układ nerwowy (…).



2. Co to są dopalacze (środki zastępcze, nowe narkotyki, paranarkotyki)?

• Ustawa w pierwotnym brzmieniu nie zawierała zapisów, które 
uniemożliwiały używanie środków zastępczych zamiast narkotyków, 
ponieważ nie zakazywała ich wytwarzania i obrotu.  

• Art. 44b. 1. nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii brzmi: 
Zakazuje się wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– środków zastępczych;
– nowych substancji psychoaktywnych. 

• Kto łamie powyższy zapis, podlega karze pieniężnej w wysokości 
od 20 000  do 1 000 000 złotych.

• Szacuje się, że każdego roku ponad pół miliona osób w Polsce sięga po 
przynajmniej jedną substancję narkotyczną (w tym również 
dopalacze). 

• Najczęściej eksperymentowanie z narkotykami rozpoczynają uczniowie 
na etapie nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. 



2. Co to są dopalacze (środki zastępcze, nowe narkotyki, 
paranarkotyki)?

• Badanie ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) z 2011 
roku pokazało, że odsetek gimnazjalistów, którzy kiedykolwiek używali dopalaczy 
wynosi 10,5% (w wieku 15–16 lat, uczęszczających do trzeciej klasy gimnazjum), 
natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem sięgnęło po te substancje 2,5%              
z badanych uczniów w tej grupie wiekowej.  

• Eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (papierosami, alkoholem                      
i narkotykami) jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.

• Do istotnych czynników, mających wpływ na wchłanianie substancji psychoaktywnej 
należą:
– wiek,
– płeć,
– ciężar ciała,
– stan zdrowia,
– cechy genetyczne,
– przyjmowanie substancji na czczo lub po posiłku.

• Szybciej wchłaniają się narkotyki/środki zastępcze podane: dożylnie, domięśniowo, 
podskórnie, doodbytniczo, podjęzykowo i wziewnie. Nieco wolniej wchłaniają się 
narkotyki podane doustnie.



2. Co to są dopalacze (środki zastępcze, nowe narkotyki, paranarkotyki)?

• Ryzyko zgonu z powodu stosowania dopalaczy wiąże się z:
– zatrzymaniem krążenia,
– porażeniem ośrodka oddechowego.

• Regularne używanie dopalaczy może prowadzić do uszkodzenia narządów, takich jak wątroba, nerki czy 
mózg. Może być też przyczyną epizodów psychotycznych.  

• Jednoczesne przyjmowanie różnych substancji psychoaktywnych – dopalaczy, alkoholu!, innych 
narkotyków, leków – stwarza realne zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i życia.

• Politoksykomania – używanie łącznie lub w odstępie czasowym substancji legalnych 
i nielegalnych – alkoholu, narkotyków lub leków. To innymi słowy uzależnienie od kilku substancji 
jednocześnie. Najczęściej łączony jest alkohol z inną substancją. Leczenie tego typu zatruć i uzależnień jest 
trudniejsze niż w przypadku uzależnień od jednej substancji psychoaktywnej.  

• Coraz rzadziej mamy też do czynienia z tzw. czystymi narkotykami.

• Skutki używania narkotyków, niezależnie od zażywanego środka, rzutują nie tylko na stan zdrowia, lecz 
również stanowią zagrożenie dla rozwoju osobowości (m.in. bardzo silnie wpływają na sferę emocjonalną 
człowieka) i rozwoju społecznego (problemy z nauką, konflikty rówieśnicze, wykluczenie społeczne, 
konflikty z prawem i wiele innych).   



2. Co to są dopalacze (środki zastępcze, nowe narkotyki, paranarkotyki)?

• Po 2007 roku wzrosło używanie przez młode osoby przetworów 
konopi i prawdopodobnie będzie wykazywać tendencję wzrostową 
w przyszłości. 

• Specyficzne zachowania i zaburzenia, jakie stwierdzono u osób 
używających marihuany, to (Jędrzejko, 2010): 
– brak zainteresowania nauką, wyższa absencja szkolna, unikanie 
udziału w życiu rodzinnym, stawianie oporu wychowawczego 
wobec rodziców i nasilanie się zachowań, które są niezgodne z ich 
oczekiwaniami,
– wszyscy badani chłopcy i niemal wszystkie dziewczęta wraz 
z używaniem marihuany eksperymentują z tytoniem 
i alkoholem, a co trzecia badana osoba sięgnęła w ciągu roku po 
inny narkotyk,
– będąc pod wpływem marihuany, co trzecia dziewczyna miała 
mniej kontrolowany kontakt seksualny,
– co piąty chłopiec używający marihuany, sprzedawał lub 
odsprzedawał narkotyk w celach zarobkowych,
– ponad ¾ badanych osób posuwa się do kłamstwa w celu 
zdobycia środków na marihuanę.   



2. Co to są dopalacze (środki zastępcze, nowe narkotyki, 
paranarkotyki)?

• Obecnie  marihuana cechuje się większą zawartością czynnika 
aktywnego – THC. Nowe jej odmiany mogą być nawet 10 razy 
silniejsze od tych, które były dostępne 15–20 lat temu. 
Szacuje się, że podaż odmian modyfikowanych marihuany dotyczy 
10–15% oferty rynkowej (Biliński P. i wsp.).

• Dodatkowo zawartość substancji rakotwórczych w skrętach 
z marihuany jest wyższa niż w papierosach (Biliński P. i wsp.). Dym 
z marihuany wywołuje stany zapalne nosa i gardła, uporczywy kaszel, 
zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. Dłuższe używanie marihuany 
skutkuje tzw. zespołem motywacyjnym, który charakteryzuje się 
zanikaniem potrzeby osiągania celów życiowych (Biliński P. i wsp.). 

• Używanie narkotyków (marihuany, dopalaczy i in.) stanowi poważne 
zagrożenie dla ruchu drogowego. Ocenia się, że około 5% kierowców                
w Europie prowadzi raz w roku pojazd pod wpływem substancji 
psychoaktywnej, innej niż alkohol. 



2. Co to są dopalacze (środki zastępcze, nowe narkotyki, 
paranarkotyki)?

• Określenie „profilaktyka używania 
dopalaczy” jest myląca ze względu na 
złożoność i wieloaspektowość uwarunkowań 
stosowania tych substancji. 

• Adekwatniejsze do rangi problemu są 
następujące nazwy: 

- profilaktyka używania substancji 
psychoaktywnych,

- profilaktyka problemów związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych,

- profilaktyka  zachowań problemowych  
młodzieży.



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.

Używaniu substancji 
psychoaktywnych zapobiegać 
będzie:

• silna więź z rodzicami  
To najważniejszy element 
profilaktyki uzależnień!!!

• dobre relacje i wsparcie ze strony 
rodziców,

• jasne zasady i oczekiwania 
rodziców wobec dzieci,

• zaangażowanie w sprawy dziecka 
(szkolne i nierzadko pomijane -
sprawy pozaszkolne),  



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.

• kształtowanie 
umiejętności 
życiowych, np. 
podejmowania decyzji, 
krytycznego myślenia, 
komunikacji, 
odmawiania, 
odpowiedzialności.



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.
• Warto wspomnieć                                         

o prozdrowotnym stylu życia całej 
rodziny, który kształtuje stosunek 
młodego człowieka do zdrowia.

• Rodzice stanowią wzór do 
naśladowania, są tzw. osobami 
znaczącymi.

• Uczenie się odbywa się poprzez 
naśladowanie osób znaczących, co 
dzieje się najczęściej poza 
świadomością człowieka.

• Prawdziwe jest zatem 
powiedzenie: „Niedaleko pada 
jabłko od jabłoni…”



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.

Możliwe, że wyda się to 
banalne, lecz 
fundamentalne znaczenie 
dla zachowania zdrowia 
człowieka ma zapewnienie 
mu podstawowych potrzeb:

• żywności, schronienia 
(mieszkania), ubrania, 

• bezpieczeństwa 
(nienaruszalności), 
stabilizacji, ochrony przed 
strachem.



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.
Do potrzeb wyższego rzędu 
u człowieka należy:
• poczucie akceptacji                                     

i przynależności, utrzymywania 
bliskich relacji,

• poczucie wspólnoty, 
przezwyciężenia osamotnienia, 
eliminacji obcości, uczestniczenia 
w życiu grupy, 

• szacunku i uznania, 
samoakceptacji, rozwoju 
osobistego, osiągania pełni 
możliwości, samorealizacji.



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.

W kontekście zdrowia społecznego, warto 
zwrócić uwagę na to, że tożsamość u młodego 
człowieka kształtuje się w wyniku realizacji 
następujących potrzeb: 

• przynależności (więzi, szacunku, bycia 
kochanym, rozumianym, docenianym), z jednej 
strony 

• i niezależności (autonomii, samostanowienia, 
decydowania o sobie), z drugiej.



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.

W wychowaniu młodego człowieka należy 
unikać:

• emocjonalnego odrzucenia, zbyt intensywnej 
krytyki,

• kształtowania nieadekwatnej samooceny,
• wrogości, poniżania (niedopuszczalna jest 

przemoc fizyczna i psychiczna), 
• kapryśnego, niekonsekwentnego 

postępowania, 
• niejednoznacznych komunikatów,
• moralizowania, czy wręcz zrzędzenia,
• nieadekwatnych do wieku oczekiwań 

i wymagań,
• niekonsekwentnego systemu kar i nagród.



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.

Używaniu substancji 
psychoaktywnych zapobiegać 
będzie:

• przestrzeganie jasno określonych 
reguł, konsekwencja,

• wiarygodność rodzica,
• nadzór (z poszanowaniem 

intymności młodego człowieka)               
i ustalone granice postępowania, 

• dobry kontakt z dzieckiem 
(wspólne spędzanie czasu).



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.

Należy niwelować i rozwiązywać 
następujące problemy u dziecka:

• trudności z nauką,
• odrzucenie przez nauczycieli lub 

rówieśników,
• ubogie słownictwo i kłopoty                       

z wypowiadaniem się,
• poszukiwanie stymulacji, deficyt 

uwagi, impulsywność, 
nadpobudliwość psychoruchową, 
obniżoną motywację do 
działania.



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.
• Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych nie 

polega na usuwaniu samych zagrożeń, ich całkowite 
wyeliminowanie z życia jest praktycznie niemożliwe.

• Innymi słowy, w ujęciu rynkowym, większe znaczenie 
będzie odgrywał popyt na substancje psychoaktywne,               
w odróżnieniu od podaży.  

• Niezwykle ważne jest, by młodzi ludzie byli odporni na 
zagrożenia, jakie niesie ze sobą współczesny świat 
(kontekst kulturowy). W krajach rozwiniętych będzie to 
m.in. używanie narkotyków, wypełniające emocjonalną 
pustkę i niedostatek więzi.  

• Nie pomniejsza to jednak konieczności ograniczenia 
dostępności narkotyków. 



3. Wzmocnienie kompetencji wychowawczych 
rodziców dzieci.

Sięganiu po substancje 
psychoaktywne przeciwdziałać 
będzie:

• rozwijanie „mocnych stron” i 
zasobów, 

• rozwijanie uzdolnień, talentów, 
• przeciwdziałanie nudzie, 

organizacja czasu wolnego 
(atrakcyjnych alternatyw),

• wzmacnianie poczucia własnej 
wartości u dziecka,

• klarowny system wartości.



4. Jakie zachowania u dziecka powinny 
zaniepokoić?

Przede  wszystkim powinny 
zaniepokoić zachowania problemowe 
u młodej osoby.

Zachowania problemowe 
młodzieży to m.in.:

• używanie substancji psychoaktywnych 
(papierosów, alkoholu, narkotyków),

• nieuzasadnione przyjmowanie leków,
• szkodliwe używanie multimediów,
• drobne kradzieże, kłamstwa, 
• zaniedbywanie obowiązków szkolnych, 

wagary, porzucenie szkoły, 



4. Jakie zachowania u dziecka powinny 
zaniepokoić?

• ucieczki z domu, 
• przedwczesna aktywność seksualna,
• zachowania agresywne, znęcanie się 

nad rówieśnikami,
• czyny chuligańskie, wandalizm,
• drobne przestępstwa, wyłudzanie                 

i przemoc, wykroczenia,
• „dziwna” dieta, niski poziom 

aktywności fizycznej,
• samookaleczanie.



4. Jakie zachowania u dziecka powinny 
zaniepokoić?

Zachowania problemowe:
• najczęściej współwystępują ze sobą (ta sama 

osoba może przejawiać różne zachowania 
problemowe), 

• palenie tytoniu inicjuje kontakty z innymi 
substancjami psychoaktywnymi (reguła 
torowania),  

• mogą się nawzajem zastępować (w sytuacji 
utrudnień).

W związku z powyższym, zaniepokoić                      
i skłonić do podjęcia odpowiednich działań 
powinno już eksperymentowanie z paleniem 
papierosów i spożywaniem alkoholu. 



4. Jakie zachowania u dziecka powinny 
zaniepokoić?

Na używanie narkotyków lub tzw. 
nowych narkotyków mogą wskazywać 
następujące objawy: 

• unikanie rozmów, kontaktu, oddalanie 
się od rodziny,

• nadmierna ospałość lub pobudzenie,
• sypianie o różnych porach,
• unikanie zapoznawania rodziców ze 

znajomymi,
• kwestionowanie szkodliwości 

narkotyków,



4. Jakie zachowania u dziecka powinny 
zaniepokoić?
• nadmierny apetyt lub brak apetytu,
• przekrwienie oczu, zwężone lub 

rozszerzone źrenice,
• przewlekły katar,
• dziwny zapach (z ust,                                      

w pomieszczeniu),
• przedmioty, takie jak: fifki, lufki, 

folia aluminiowa, a także pastylki, 
proszek,

• znikanie pieniędzy i wartościowych 
przedmiotów z domu,

• posiadanie pieniędzy niewiadomego 
pochodzenia.



4. Jakie zachowania u dziecka powinny 
zaniepokoić?

Jeżeli okaże się, że dziecko używało 
środków odurzających, należy przede 
wszystkim działać, nie odsuwać od 
siebie problemu, szukać pomocy.

W pierwszej kolejności należy:
• porozmawiać z dzieckiem, gdy już 

nie będzie pod wpływem środka 
odurzającego,

• poinformować, że zawiodło Twoje 
zaufanie i złamało reguły,

• ustalić nowe zasady postępowania,



4. Jakie zachowania u dziecka powinny 
zaniepokoić?
• pozwolić dziecku odczuć 

konsekwencje (np. nie 
usprawiedliwiać nieobecności 
i niepowodzeń szkolnych),

• nie ufać zapewnieniom, że 
podejrzana substancja 
(narkotyk) należy do innej 
osoby,

• wykazywać brak aprobaty dla 
przekonania, że „wszyscy 
biorą”.



4. Jakie zachowania u dziecka powinny 
zaniepokoić?
• Faktem jest, że po narkotyki, czy 

też „nowe narkotyki” sięga 
zdecydowana mniejszość. 

• Normą społeczną jest 
niestosowanie substancji 
psychoaktywnych, nie tylko 
narkotyków, lecz również alkoholu 
i papierosów.   

• Równie niepokojące, co 
przyjmowanie narkotyków, 
powinno być palenie papierosów                            
i spożywanie alkoholu przed 18 
rokiem życia.



5. Udzielanie wsparcia i pomocy.

Udzielanie wsparcia i pomocy.
Jeżeli dziecko ma już problem z używaniem substancji 
psychoaktywnych, nie ukrywaj tego i zwróć się po pomoc do 
specjalistów. 

Gdzie można uzyskać pomoc? 
• Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”

ul. Małkowskiego 9/2, 70-305 Szczecin
tel./fax 91 43 34 610, e-mail: admin@monarszczecin.strefa.pl

• Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci        
Uzależnionych „Powrót Z U” w Szczecinie
ul. Klonowica 1a, 70-503 Szczecin
tel. 91 48 88 355, 519 14 29 06 (w godz. 13.00–18.00)

• u psychologa lub terapeuty



5. Udzielanie wsparcia i pomocy.

Materiał opracowano na podstawie informacji ze stron internetowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 

• 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki –
Narkomania. Dzwoniąc na infolinię, można uzyskać: wsparcie w trudnych 
sytuacjach, pomoc w znalezieniu odpowiedniej formy pomocy, informacje na 
temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy”.
Infolinia adresowana jest nie tylko do osób używających narkotyków i 
„dopalaczy”, ale także do ich bliskich i rodzin. 
Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii. Czynny jest codziennie w godzinach 16:00–21:00;

• Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl . 
W poradni internetowej można uzyskać anonimową pomoc on-line lekarza 
psychiatry, psychologa i prawnika. Dwa razy w tygodniu można skorzystać 
z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia prowadzona jest na zlecenie 
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.



5. Udzielanie wsparcia i pomocy.

• 800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego 
Inspektora Sanitarnego.
Dzwoniąc na infolinię GIS, możemy uzyskać informacje na temat 
negatywnych skutków zażywania dopalaczy i możliwości leczenia. Infolinia 
jest także przeznaczona dla rodziców, którzy poszukują informacji nt. 
„dopalaczy”. Na infolinię GIS można przekazywać informacje, które ułatwią 
odpowiednim służbom dotarcie do osób handlujących środkami zstępczymi;

• 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Ma on na celu udzielanie pomocy młodym osobom potrzebującym wsparcia, 
opieki i ochrony. Daje dzwoniącemu możliwość wyrażenia trosk i rozmowy 
o sprawach dla niego ważnych. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci 
Niczyje. Linia telefoniczna jest dostępna codziennie w godzinach 12:00–
22:00. Pomoc online udzielana jest na stronie www.116111.pl/napisz. 
Warto wspomnieć, że tylko w 2014 r. przeprowadzono 3205 rozmów 
dotyczących kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.



5. Udzielanie wsparcia i pomocy.

• 800 100 100 – telefon dla rodziców                                     
i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
W ramach infolinii udzielana jest pomoc dla rodziców                              
i nauczycieli w zakresie: agresji i przemocy w szkole, 
cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi 
technologiami, wykorzystywania seksualnego, używania 
substancji psychoaktywnych, uzależnień, depresji, myśli 
samobójczych, zaburzeń odżywiania. Infolinia jest 
prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje. 
Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 
12:00–18:00. Pomoc online dostępna jest pod adresem 
pomoc@800100100.pl lub www.800100100.pl/napisz. 
Warto dodać, że, w 2015 r., dotychczas, 61 telefonów na 
numer 800 100 100 dotyczyło kontaktów dzieci                                           
z substancjami psychoaktywnymi.



5. Udzielanie wsparcia i pomocy.

• 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Numer przeznaczony jest zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą 
zgłosić problemy dzieci. Telefon jest 
czynny od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 8.15 do 20.00. 
Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od 
pracy każdy może przedstawić swój 
problem i zostawić numer telefonu do 
kontaktu;

• 112 – jednolity numer alarmowy 
obowiązujący na terenie całej Unii 
Europejskiej.




