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ZAŁĄCZNIK 4. 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY I WSPARCIA  
W ŻAŁOBIE I KRYZYSIE PSYCHICZNYM

Do zadań szkoły należy przygotowanie i upowszechnianie listy instytu-
cji i organizacji zajmujących się wsparciem w sytuacji kryzysu  
i żałoby. W środowisku lokalnym szkoła może znaleźć szybkie i bez-
pośrednie wsparcie informacyjne w placówkach, takich jak:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. • 
zazwyczaj szkoła współpracuje z poradnią rejonową, która na bieżąco 
wspomaga pracę szkoły w różnych obszarach i potrzebach.

Poradnie zdrowia psychicznego oraz inne placówki ochrony zdrowia,  • 
w tym szczególnie pogotowie ratunkowe. Przydatne są sprawdzone kon-
takty z konkretnymi specjalistami (lekarzami, terapeutami).

ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla • 
dzieci i młodzieży, powstające w każdym powiecie, świadczące również 
wizyty domowe i środowiskowe (wykaz ośrodków na stronie: https://
www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-
referencyjnego).

centra i ośrodki interwencji kryzysowej (informacja na temat placówek • 
dostępna na stronie: www.interwencjakryzysowa.pl oraz  http://pokonac-
kryzys.pl/).

Wydziały edukacji w urzędach miast i gmin, wydziały bezpieczeństwa i za-• 
rządzania kryzysowego na poziomie samorządu terytorialnego, kuratorium 
oświaty.

Policja, straż miejska, straż pożarna (policja i straż pożarna posiadają  • 
w centrach zarządzania kryzysowego grupy swoich psychologów). 
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Polecane ogólnodostępne telefony informacyjne, interwencyjne i wsparcia  
w sytuacji kryzysu i żałoby, z których mogą korzystać nauczyciele, rodzice oraz 
dzieci i młodzież.
  

UWAGA! Należy zaWSze SPRaWDzić DoStęPNoŚć teleFoNu 
PRzeD PoDaNieM iNFoRMacji PotRzeBującyM.  

PoGotoWie RatuNkoWe:•  999

teleFoN alaRMoWy:•  112 — warto dzwonić, gdy zagrożone jest czyjeś życie 
lub zdrowie

liNia DziecioM•  — bezpłatny, całodobowy i działający codziennie telefon dla 

dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli: tel. 800 080 222 
http://www.liniadzieciom.pl/

Dziecięcy teleFoN zauFaNia RzeczNika PRaW Dziecka: • tel. 800 12 12 12 
www.brpd.gov.pl

NieBieSka liNia•  — oGólNoPolSkie PoGotoWie Dla oFiaR PRzeMocy  

W RoDziNie: tel. 800 120 002  
www.niebieskalinia.info

PoMaRańczoWa liNia•  — teleFoN zauFaNia Dla oSóB uzależNioNycH oD al-

koHolu i NaRkotykóW oRaz icH RoDziN: tel. 801 14 00 68  
http://pomaranczowalinia.pl/

teleFoN zauFaNia Dla oSóB uzależNioNycH BeHaWioRalNie:•   

tel. 801 889 880 
http://www.psychologia.edu.pl/component/content/article/1-latest-
news/1303-telefon-zaufania-801-889-880.html

kRyzySoWy teleFoN zauFaNia•  — bezpłatny, działający codziennie telefon za-

ufania dla dorosłych w kryzysie psychicznym: tel. 116 123 
http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.
html
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teleFoN Dla RoDzicóW i Nauczycieli W SPRaWacH DotyczącycH BezPie-• 
czeńStWa Dzieci: tel. 800 100 100  
www.800100100.pl

liNia WSPaRcia•  — bezpłatny, całodobowy i działający codziennie telefon dla 

osób w kryzysie psychicznym: tel. 800 70 2222  
www.liniawsparcia.pl 

iNFoRMacja o iNNycH teleFoNacH zauFaNia W PolSce:  • 
www.telefonzaufania.org.pl

teleFoN zauFaNia FuNDacji „NaGle SaMi”•  — bezpłatny telefon wsparcia 

dla osób w żałobie: tel. 800 108 108 
www.naglesami.org.pl

„tuMBo liNia” • — bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży, rodziców i na-

uczycieli w żałobie: tel. 800 111 123 
www.tumbopomaga.pl

t• eleFoN zauFaNia Dla Dzieci i MŁoDzieży FuNDacji „DajeMy DziecioM 
SiŁę” — bezpłatny, całodobowy i działający codziennie telefon dla młodych 

osób przeżywających trudności: tel. 116 111 
www.116111.pl

toWaRzyStWo PRzyjacióŁ Dzieci• : tel.  22 82 608 74, 
500 414 547 
www.tpd.org.pl

aNtyDePReSyjNy teleFoN zauFaNia FuNDacji•  „itaka”:  

tel. 22 484 88 01 
www.stopdepresji.pl

ceNtRuM PoSzukiWań luDzi zaGiNioNycH FuNDacja•  „itaka”:  

tel. 116 000 
www.zaginieni.pl

PoRaDNia•  on-line: www.zawszejestjakieswyjscie.pl


