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w zwi^zku z rozpocz^tym nowym rokiem szkolnym chciatbym ser: 

podzi^kowac za wszystkie Wasze dzialania shiz^ce temu, by wobec wojennego dramatu, 

ktory rozgrywa si? tuz obok Polski, przygotowac szkoly na przyj^cis rzeszy dzieci 

uciekaj^cych z Ukrainy przed przemoc^. Jestem pefen podziwu dla wytrwalosci Pahstwa oraz 

wszystkich nauczycieli i pedagogow, ktorzy muszq przekazywac wiedz^ milionom 

podopiecznych oraz jednoczesnie pomagac polskim i ukrainskim uczniom \/ radzeniu sobie 

z trudnymi emocjami i problemami wywolanymi przez okrucienstwo wojny. 

W tym trudnym momencie czuj? si? w obowi^ku przypomniec Pahstwu, ze od 2021 

roku dziala calodobowo darmowy Dzieci?cy Telefon Zaufania RzecznikE Praw Dziecka 

800 12 12 12 oraz specjalny czat intemetowy na stronie: czat.brpd.gov.pl. Je:;! to miejsce dla 

wszystkich mlodych ludzi, w ktorym mog^ zostac wysluchani i otrzymac peine wsparcie 

specjalistow. Juz tysi^ce dzieci i mtodziezy skorzystaly z pomocy dy^urujgcych tarn 

psychologow i pedagogow. Specjalisci prowadzq rozmowy wspieraj^ce, u icierunkowuj^ce 

dzieci na radzenie sobie z trudnosciami. Umozliwiaj^ takze wl^czanie si^ rodi;in lub szkoly w 

proces koniecznych zmian. Przy telefonie i czacie dyzuruj^ takze specjalisci poshigujqcy si? 

j?zykiem ukrainskim i rosyjskim - grafik ich dyzurow mozecie Panstwo znalei c pod adresem: 

https://brpd.gov.pl/2022/08/31/uwaga-nowy-grafik-pomocy-psychologicznej-i-prawnej-po-

ukrainsku/. Z kolei w poniedzialki w godzinach od 18:00 do 20:00 dy:;uruje prawnik 

specjalizuj^cy si? w prawach uchodzcow i cudzoziemcow. 

Ogromna w tym rola nas, jako osob doroslych, aby uswiadomic dzieciom i mlodziezy 

mozliwosc uzyskania takiego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Zwracam si? do Panstwa 

z uprzejm^ prosb^ o poinformowanie wszystkich uczniow i ich rodzicow o mozliwosci 

uzyskania wsparcia poprzez kontakt z Dzieci?cym Telefonem Zaufania R:;ecznika Praw 

Dziecka 800 12 12 12, jak rowniez poprzez bezpieczny czat intemetowy czjat.brpd.gov.pl. 
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na stronie: 

przez naszych 

Informacje te warto przekazac za posrednictwem dziennika elektronicznegc, a takze poprzez 

umieszczenie na szkolnych tablicach informacyjnych naszych plakatow z rumerem telefonu 

(pliki z plakatem w roznych formatach do pobranis, 

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

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy takze poprowadzenie 

specjalistow z Dzieci^cego Telefonu Zaufania specjalnych lekcji online poswi^conych 

dziaialnosci telefonu i czatu oraz prawom dziecka. Prosimy o wczesnicjsze umowienie 

takiego spotkania - przeslanie zgloszenia mailem na adres: lekcje@brpd.gov.i)l 

Jestem pewien, ze te inicjatywy w realny sposob przyczyni si^ do poprawy dobrostanu 

psychicznego dzieci i mlodziezy. W imieniu wlasnym oraz moich wspolpracdwnikow z Biura 

Rzecznika Praw Dziecka zycz^ Pahstwu duzo zadowolenia z pracy, cierpliwcsci, wytrwalosci 

i wielu edukacyjnych sukcesow. 
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