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www.pta.org/bullying.asp
www.nea.org
www.mentalhealth.samhsa.gov/15plus/aboutbullying.asp
www.epsype.gr Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
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www.antibullyingnetwork.gr Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο

Τηλεφωνικές Γραμμές
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καταγγελίες για παιδική κακοποίηση
1890 Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, email: ccu@ath.forthnet.gr
800 11 32 000 Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος για τα Δικαιώματα του Παιδιού

