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Katowicka
Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14
fdn@fdn.pl
Walecznych
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel./faks: 22 616 16 69
walecznych@fdn.pl
Mazowiecka
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./faks: 22 826 88 62
mazowiecka@fdn.pl

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to,
aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne
dzieciństwo. Chronimy dzieci przed
krzywdzeniem i pomagamy tym, które
doświadczyły przemocy.
Realizując naszą misję:

• Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich
nie krzywdzić /730 rodziców na spotkaniach i warsztatach

edukacyjnych/

• Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają,
że dziecku dzieje się krzywda /10 tys. profesjonalistów

na szkoleniach i konferencjach/

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14
fdn@fdn.pl
www.fdn.pl

• Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania /54 tys. dzieci skorzystało z kursów e-learning/
• Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom
pomoc psychologiczną i prawną /1600 spotkań diagnostycznych
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prawnych/
		

i terapeutycznych z dziećmi/

• Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło
interes dziecka /15 wystąpień i opinii o projektach aktów

Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy
i dzieciom w trudnych sytuacjach
życiowych

Pomoc psychologiczna
i prawna rodzicom
dzieci krzywdzonych

przeprowadziliśmy 1600 spotkań diagnostycznych
i terapeutycznych z dziećmi
odbyło się 150 przesłuchań dzieci w Przyjaznym
Pokoju Przesłuchań
konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 odebrali 167 000 telefonów
przeprowadziliśmy 44 688 rozmów telefonicznych
z dziećmi potrzebującymi wsparcia
udzieliliśmy 4600 konsultacji online ze strony 116111.pl

przeprowadziliśmy 3700 spotkań indywidualnych
z rodzicami i opiekunami dzieci /konsultacje
psychologiczne, prawne i psychiatryczne/

Edukacja rodziców
200 rodziców uczestniczyło w zorganizowanych

przez nas warsztatach umiejętności rodzicielskich  

300 rodziców wzięło udział w spotkaniach
edukacyjnych

podjęliśmy 95 interwencji w sytuacjach zagrożenia
życia lub zdrowia dziecka
konsultanci Helpline.org.pl przyjęli 3400 zgłoszeń
w sprawach zagrożeń dzieci w internecie

229 rodziców i 232 dzieci uczestniczyło
w naszych Aktywnych
Poniedziałkach

Wsparcie i edukacja profesjonalistów
nt. ochrony dzieci przed przemocą
i pomocy dzieciom krzywdzonym

Systemowe rozwiązania
ochrony dzieci przed
krzywdzeniem
koordynowane przez FDN
W 2012 r.:
Program „Chronimy Dzieci” – ochrona dzieci
przed przemocą w placówkach edukacyjnych
i opiekuńczych: 70 placówek objętych programem

600 profesjonalistów spotkało się z nami

(żłobki, przedszkola, domy dziecka), 715 przeszkolonych
profesjonalistów

1500 profesjonalistów wzięło udział w trzech corocznych

Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych
Dzieci: 14 dzielnic Warszawy zaangażowanych w działania,

na superwizjach i konsultacjach

konferencjach FDN:
• IX Ogólnopolska konferencja
„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
• V Ogólnopolska konferencja
„Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
• VI Ogólnopolska konferencja
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w internecie”

8000 profesjonalistów wzięło udział w szkoleniach FDN

300 przeszkolonych profesjonalistów

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom: superwizje

i wsparcie dla 24 poradni psychologiczno-pedagogicznych
i organizacji pozarządowych
Kodeks postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce: współpraca

z Grupą Hotelową Orbis, 210 przeszkolonych pracowników
hoteli

4235 publikacji medialnych o FDN

2012 r.:
Kampania

„Słowa ranią na całe życie”

Kampania

„Nie przegraj”

Kampania

„W którym świecie żyjesz?”

Kampania „Zła Tradycja”

Kampania na temat prywatności
w Internecie „Dbaj o Fejs”
Kampania „Pomyśl, zanim wrzucisz”

Kampania „Dobry Rodzic” na Litwie, Łotwie,
w Bułgarii, Mołdawii i Ukrainie  

Broszury, ulotki, plakaty nt. ochrony dzieci przed
przemocą – 500 tys. egz.
Wydawnictwa cykliczne
• Kwartalnik „Dziecko krzywdzone.
Teoria, badania, praktyka”: 4 numery
• Magazyn dla młodzieży o fenomenach internetu
„Numa Numa”: 3 numery
• Magazyn dla dzieci „SieWie”: 3 numery

organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

/wzięło w nim udział 1177 placówek edukacyjnych
z całej Polski/
organizacja Dnia Telefonów Zaufania
dla Dzieci

projekty dla najmłodszych internautów

Necio.pl i przeglądarka stron internetowych BeSt.
organizacja pikników „Sieciaki na Wakacjach”  

/wzięło w nich udział 26 000 dzieci /

ponad 54 000 dzieci skorzystało z naszych kursów e-learning

Przychody Fundacji Dzieci Niczyje
przeznaczone na realizację programów
w 2012 r.

139 wniosków zgłoszonych w ramach konkursu

Środki finansowe: 9 563 675 zł
Dary rzeczowe i usługi pro bono: 2 452 279 zł
Łącznie: 12 015 954 zł

grantowego FDN „Bezpieczne dzieciństwo”
65 projektów otrzymało  dofinansowanie

przyznaliśmy 11 nowych certyfikatów Przyjaznym Pokojom
Przesłuchań w całej Polsce
zrealizowaliśmy 20 projektów badawczych, w tym m.in.:
• Ogólnopolskie badanie zjawiska uzależnienia
od internetu wśród młodzieży
• Ogólnopolska diagnoza problemu
przemocy wobec dzieci

Nasze wydatki w 2012 r.
Administracja: 7%
Działalność statutowa: 93%
Pełen raport finansowy za rok 2012 r.,
opinia niezależnego Biegłego Rewidenta
oraz pełna lista partnerów i sponsorów
dostępne są na stronie www.fdn.pl

