Raport

2015

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) dąży do tego, by
wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich
godności i podmiotowości.
Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy,
by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem.
Realizując naszą misję:
• Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną.
• Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania.
• Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone.
• Informujemy dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda.
• Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

W 2015 roku Fundacja realizowała następujące programy i projekty:
Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
Program realizowany od 2003 roku

Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw
i ich rodzinom lub opiekunom.
Główne działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna dla dzieci-ofiar przemocy oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów pomagających dzieciom-ofiarom przestępstw.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• konsultacje psychologiczno-pedagogiczne i psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci-ofiar
przestępstw oraz ich rodziców i opiekunów;
• interwencje w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci (w szczególności wykorzystywania seksualnego i innych rodzajów przemocy);
• konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych) podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci;
• realizacja Studium opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci (120 godzin zajęć, 20 uczestników);
• szkolenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci (75 godzin zajęć,
330 uczestników);
• szkolenia dla profesjonalistów z całej Polski (750 uczestników);
• prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla rodziców i grupy wsparcia dla matek dzieci wykorzystywanych seksualnie
(19 uczestników);
• prowadzenie grupy psychoedukacyjnej i dwóch grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży (25 uczestników);
• realizacja spotkań grupowych dla dzieci z objawami PTSD i ich
rodziców (program Trauma Focus, 11 osób);
• przeprowadzenie programu usamodzielnienia dla młodzieży
Accordeon Samodzielności;
• prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla dzieci
i rodziców nt. przygotowania małoletnich świadków i ofiar do
udziału w przesłuchaniu (80 uczestników);
• prowadzenie konsultacji dla matek dzieci cudzoziemskich
w ośrodkach dla cudzoziemców;
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• superwizje dla członków Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom,
biegłych psychologów, pracowników domów dziecka, pracowników ośrodków dla cudzoziemców oraz innych profesjonalistów;
• prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci (149 przesłuchań);
• badania sądowo-psychologiczne;
• pomoc socjalna dla podopiecznych placówki (kwota 47 332 PLN);
• koordynacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom;
• udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych;
• prowadzenie programu stażowego.
Program w 2015 roku w liczbach:
• 1619 spotkań indywidualnych (diagnostycznych, terapeutycznych
i konsultacyjnych z psychologiem/terapeutą) z dziećmi;
• 1653 spotkania indywidualne (diagnostyczne, konsultacyjne, terapeutyczne z psychologiem/terapeutą) z dorosłymi;
• 530 konsultacji telefonicznych dla profesjonalistów i klientów;
• 384 konsultacje prawne (osobiste, telefoniczne i e-mailowe);
• 227 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Finansowanie programu w 2015 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy –
Biuro Polityki Społecznej,
• Ministerstwo Sprawiedliwości,
• Komisja Europejska,
• Fundacja Accor,
• Fundacja OAK,
• Telewizja Polska,
• nawiązki sądowe,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 826 88 62, +48 (22) 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) w 2015 roku

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
Projekt realizowany od 2010 roku

spotkania monitorujące dla koordynatorów oraz przedstawicieli
Biura Polityki Społecznej i Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Cele: rozszerzenie dostępu do diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego oraz pomocy
psychologicznej dla dzieci-ofiar przemocy seksualnej.
Główne działania: diagnoza, interwencja i pomoc psychologiczna
w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci. Konsultacje
dla rodziców i profesjonalistów w sytuacjach wykorzystywania
seksualnego dzieci.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom to 27 zlokalizowanych we
wszystkich dzielnicach Warszawy placówek, które świadczą pomoc psychologiczną w przypadkach wykorzystywania seksualnego dziecka. Działania Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom
koordynuje Fundacja Dzieci Niczyje. Terapeutki z Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej przeszkoliły psychologów
i pedagogów z placówek Sieci i prowadzą spotkania superwizyjne
z ich udziałem. W Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej organizowane są również szkolenia, warsztaty i seminaria dla
profesjonalistów z placówek Sieci. Co dwa miesiące odbywają się

Program w 2015 roku w liczbach:
• 5 spotkań monitorujących działalność Warszawskiej Sieci Pomocy
Dzieciom;
• organizacja konferencji „5 lat Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom”
dla 100 uczestników;
• 10 spotkań superwizyjnych, podczas których omówiono 43 przypadki
dzieci wykorzystywanych seksualnie;
• 1141 konsultacji udzielonych profesjonalistom zrzeszonym w WSPD;
• 7 interwencji prawnych w przypadku podejrzenia wykorzystywania
seksualnego;
• 3655 spotkań indywidualnych (diagnostycznych, terapeutycznych
i konsultacyjnych) z dziećmi;
• 2331 spotkań indywidualnych (diagnostycznych, konsultacyjnych,
terapeutycznych) z rodzicami.

Finansowanie projektu w 2015 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 826 88 62, +48 (22) 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl

Dobry Rodzic – Dobry Start
Program realizowany od 2007 roku

Cele: ochrona małych dzieci (0–6 lat) przed krzywdzeniem przez
wsparcie i edukację rodziców/opiekunów w wychowywaniu bez
przemocy; promocja dobrego rodzicielstwa.
Główne działania: wsparcie bezpośrednie dla rodziców małych
dzieci (edukacja, pomoc psychologiczna, warsztaty), wsparcie
profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci, wspieranie współpracy interdyscyplinarnej.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• bezpośrednia pomoc dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia małych dzieci (konsultacje, warsztaty, spotkania edukacyjne, Aktywne Poniedziałki, poradnia internetowa, strona internetowa)
oraz dla małych dzieci, które doświadczyły krzywdzenia;
• koordynacja Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci działającego we wszystkich dzielnicach Warszawy;
• szkolenia, seminaria i superwizje dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych, psychologów, policjantów, kuratorów);
• 8. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” – Warszawa;
• organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich („Bez klapsa –
jak z szacunkiem i miłością stawiać dziecku granice”, „Być mamą”,
„Zarządzanie chaosem”, „Grunt to przywiązanie”, „Trening Skutecznego Rodzica wg T. Gordona”, „Grunt to przywiązanie”, „Być
ojcem, być osobą”, „Ojcowskie spotkania”, „Wsparcie na starcie”);
• prowadzenie projektu „Wolontariusz w Rodzinie”;
• przygotowanie, druk i dystrybucja publikacji dla rodziców;
• prowadzenie strony internetowej dobryrodzic.fdn.pl;
• prowadzenie programu stażowego.

Program w 2015 roku w liczbach:
• 1024 konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci;
• 28 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło 217 rodziców;
• 17 Aktywnych Poniedziałków, w których uczestniczyło 57 rodziców
i 59 dzieci;
• 16 grup warsztatów umiejętności rodzicielskich, w których wzięło
udział 137 opiekunów;
• 28 szkoleń i seminariów, w których uczestniczyło 466 profesjonalistów;
• 450 uczestników VIII Ogólnopolskiej konferencji „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”;
• dodruk i dystrybucja ponad 70 000 sztuk materiałów edukacyjnych
dla rodziców i profesjonalistów;
• 109 029 odwiedzin na stronie dobryrodzic.fdn.pl;
• 14 stażystów programu stażowego.

Finansowanie programu w 2015 roku:
• World Childhood Foundation;
• Fundacje VELUX;
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki i Projektów Społecznych;
• Bridgepoint;
• Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnic: Żoliborz, Wesoła, Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Ochota, Włochy, Białołęka, Ursus, Bielany, Praga-Południe, Targówek;
• środki z 1% podatku;
• środki własne.
Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 69, +48 (22) 672 65 86
e-mail: dobryrodzic@fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) w 2015 roku
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Chronimy Dzieci

Program realizowany od 2010 roku
• stworzenie i koordynacja sieci placówek wspierających działaniach w ramach programu Chronimy Dzieci;
• prowadzenie portalu chronimydzieci.pl.

Chronimy Dzieci to autorski program profilaktyki krzywdzenia
dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i lokalnymi władzami.
Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony
dorosłych (rodziców, pracowników placówek) w placówkach
oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki, organizacje pozarządowe, instytucje). Realizacja programu odbywa się poprzez
wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem
zapisanych w ustanowionej w placówce Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Placówki, które spełniają standardy
ochrony dzieci przed krzywdzeniem, otrzymują certyfikaty
Chronimy Dzieci.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• konsultacje dla profesjonalistów dotyczące wdrażania programu i konstruowania Polityki ochrony dzieci;
• realizacja procesu certyfikowania placówek oświatowych,
opiekuńczych, wychowawczych i innych organizacji, spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
• szkolenia dla profesjonalistów m.in. z zakresu: diagnozy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka, standardów realizacji
Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach,
prawnych aspektów ochrony dzieci oraz przygotowania do
prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców;
• organizacja regionalnych konferencji informacyjnych nt. programu Chronimy Dzieci;

Program w 2015 roku w liczbach:
• 135 szkoleń zorganizowanych dla profesjonalistów pracujących
w placówkach oświatowych;
• 2235 przeszkolonych specjalistów;
• 2263 placówki ubiegające się o certyfikat Chronimy Dzieci;
• 111 certyfikowanych placówek;
• 8 konferencji inaugurujących program w województwach dla 1061 osób;
• 17 organizacji i instytucji zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Chronimy
Dzieci;
• 2 edycje 80-godzinnego Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci
dla organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Chronimy Dzieci
(35 absolwentów);
• Opracowanie 6 prezentacji multimedialnych oraz 6 kursów
e-learningowych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
• Dodruk i dystrybucja 17 750 sztuk materiałów edukacyjnych (broszur,
ulotek, plakatów, scenariuszy zajęć i szkoleń).

Finansowanie programu w 2015 roku:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
• Fundacja Energa,
• Fundacja Orange,
• Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
• Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: chronimydzieci@fdds.pl

Program Dzieci Uchodźców
Program realizowany od 2015 roku

Cele: zapobieganie i przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci cudzoziemskich, których rodziny starają się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce.
Główne działania: wdrażanie standardów ochrony dzieci przed
krzywdzeniem w ośrodkach dla cudzoziemców, zwiększanie wiedzy personelu ośrodków dla cudzoziemców w zakresie ochrony
dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców
cudzoziemskich, dostarczanie dzieciom informacji na temat unikania zagrażających sytuacji oraz możliwości pomocy i wsparcia.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• realizacja spotkań edukacyjnych dla matek i ojców przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców w Dębaku i Lininie;
• spotkania edukacyjne dla dzieci przebywających w ośrodkach
dla cudzoziemców w Dębaku i Lininie;
• szkolenie dla pracowników ośrodków dla cudzoziemców nt.
problemu krzywdzenia dzieci oraz Polityki ochrony dzieci przed
krzywdzeniem;
• tłumaczenie ulotki „10 kroków” na język arabski, angielski, rosyjski i ukraiński;
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• opracowanie modelowej Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ośrodkach dla cudzoziemców;
• opracowanie podręcznika dla realizatorów programu Chronimy
Dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców;
• organizacja dyżuru psychologa i prawnika w sprawach dzieci
dla pracowników ośrodków dla cudzoziemców.
Program w 2015 roku w liczbach:
• 145 uczestników spotkań edukacyjnych dla rodziców i dzieci;
• 30 uczestników szkoleń dla pracowników ośrodków dla cudzoziemców;
• 3000 ulotek „10 kroków” w czterech wersjach językowych.

Finansowanie programu w 2015 roku:
• Urząd ds. Cudzoziemców – Departament Pomocy Socjalnej,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: kodeks@fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) w 2015 roku

Program Pomocy Telefonicznej

(Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100)
Program realizowany od 2007 roku
• udział w piknikach i spotkaniach edukacyjnych dla dzieci i rodziców;
• prowadzenie wykładów i warsztatów dla profesjonalistów na
temat oferty Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
oraz narzędzi edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dziećmi
i młodzieżą.

Cele: pomoc dzieciom i nastolatkom potrzebującym wsparcia,
opieki i ochrony, pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy
dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.
Główne działania: wsparcie telefoniczne i online dzieci i młodzieży
w trudnych sytuacjach; konsultacje telefoniczne i online dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci; działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do szukania pomocy w trudnych
sytuacjach oraz korzystania z oferty telefonicznej pomocy.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu w godzinach
12.00–22.00;
• obsługa bezpłatnej linii 800 100 100 – od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00–18.00;
• prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl oraz anonimowe poradnictwo online dla osób korzystających z zakładki
„Napisz do nas” oraz usługi livechat w serwisie www.116111.pl;
• prowadzenie serwisu internetowego www.800100100.pl oraz
poradnictwo online dla rodziców i profesjonalistów w sprawie
bezpieczeństwa dzieci;
• przygotowanie i przeprowadzenie dwóch programów stażowych;
• organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci;

Program w 2015 roku w liczbach:
• 133 860 odebranych połączeń od dzieci i młodzieży;
• 13 429 odebranych połączeń od dorosłych;
• 7 605 konsultacji online dla dzieci (pomoc online i czat);
• 217 konsultacji online dla dorosłych;
• 116 interwencji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia osób kontaktujących się z zespołem;
• udział i prezentacja działań podczas 30 konferencji i szkoleń dla profesjonalistów w kraju i za granicą.

Finansowanie programu w 2015 roku:
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
• Orange,
• Fundacja ENERGA,
• Onet.pl,
• RB,
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
• Komisja Europejska,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68
www.116111.pl, www.800100100.pl

Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”
Program realizowany od 2010 roku

W latach 2010–2012 Fundacja Dzieci Niczyje przy finansowaniu Fundacji VELUX zrealizowała program grantowy „Bezpieczne
dzieciństwo” skierowany do organizacji pozarządowych, które swoją działalnością non profit wspierają lokalne społeczności w ochronie dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Program
„Bezpieczne dzieciństwo” pomógł zrealizować projekty z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, profilaktyki
krzywdzenia małych dzieci oraz pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia. Program jest kontynuowany w latach
2013–2017.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• nabór wniosków do III edycji konkursu grantowego 2015/2016
oraz rozstrzygnięcie konkursu;
• organizacja spotkań dla grantobiorców;
• koordynacja konferencji regionalnych;
• przygotowanie raportu z programu grantowego za lata 2010–
2015.

Program w 2015 roku w liczbach:
• 258 wniosków zgłoszonych do trzeciej edycji konkursu „Bezpieczne
dzieciństwo” 2015/2016,
• przyznano dotacje na realizację 56 projektów.

Finansowanie programu w 2015 roku:
• Fundacje VELUX,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: konkurs.grantowy@fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) w 2015 roku
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Dziecko w Sieci

Program realizowany od 2004 roku
Cele: profilaktyka zagrożeń dla najmłodszych internautów, pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w sieci, diagnoza skali
i specyfiki zagrożeń dla dzieci w internecie.
Główne działania: projekty edukacyjne, kampanie medialne, pomoc telefoniczna i online, badania i analizy.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• organizacja ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu;
• organizacja 9. Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w internecie” ;
• organizacja seminariów eksperckich „Zagrożenia związane
z publikowaniem przez rodziców treści dotyczących ich dzieci w internecie”, „Mowa nienawiści a bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży online” – na temat nadużywania internetu wśród
dzieci i młodzieży, szkolenia dla młodzieży;
• przygotowanie i dystrybucja scenariuszy zajęć na temat bezpiecznego korzystania z nowych technologii w ramach projektu „Internet bez nienawiści” – „Zamiast hejtu”, „Przytul hejtera”
oraz „Internet bez hejtu”;
• przygotowanie, produkcja i dystrybucja 7. i 8. numeru magazynu dla młodzieży „Numa Numa” oraz magazynu dla dzieci –
„Się Wie”;
• finał konkursu „Operacja dehejtyzacja”;
• realizacja kampanii społecznych „Myślę, więc nie ślę”, „Dodaj
znajomego”, „Przytul hejtera”, „Mama, tata, tablet” oraz „Pomyśl, zanim kupisz”;
• organizacja serii pikników „Sieciaki na wakacjach” oraz koordynacja akcji „Sieciaki w twoim mieście”;
• przygotowanie i udostępnienie filmu edukacyjnego dla młodzieży „Na zawsze”;
• przygotowanie i udostępnienie filmu edukacyjnego dla dorosłych „Seksting”;
• organizacja spotkań konsultacyjnych z młodzieżą – Youth Panel;

• prowadzenie wykładów i warsztatów adresowanych do profesjonalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
dzieci w internecie;
• realizacja badań na temat problemu sekstingu wśród młodzieży;
• realizacja badań na temat używania urządzeń mobilnych przez
małe dzieci;
• dystrybucja pakietów „Sieciaki na wakacjach w twoim mieście”
i „Dzień Bezpiecznego Internetu” oraz materiałów edukacyjnych;
• 7 stażystów w programie stażowym przy projekcie Sieciaki.pl.
Program w 2015 roku w liczbach:
• ponad 4300 profesjonalistów uczestników w konferencjach i szkoleniach;
• ponad 36 000 nowych użytkowników serwisu Sieciaki.pl;
• ponad 1 200 000 odwiedzin serwisu Sieciaki.pl;
• ponad 195 000 odwiedzin serwisu Necio.pl;
• ponad 10 000 pobrań przeglądarki bezpiecznych stron internetowych dla dzieci BeSt;
• ponad 27 000 uczestników kursów e-learningowych.

Finansowanie programu w 2015 roku:
• Komisja Europejska,
• Fundacja Orange,
• BIK Net,
• Facebook,
• KRRiT,
• ITU,
• Overmax,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: dzieckowsieci@fdds.pl

Dzieciństwo bez krzywdzenia
Program realizowany od 2005 roku
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Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym w krajach wschodnioeuropejskich poprzez podnoszenie kompetencji
profesjonalistów, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej. Od września 2014 roku program
koncentruje się na profilaktyce wykorzystywania seksualnego
dzieci i młodzieży.
Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia i superwizje
prowadzone przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz publikacje skierowane do profesjonalistów, rodziców i dzieci, udział
w konferencjach i wizytach studyjnych. Program realizowany jest
w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii, Litwy,
Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Prowadzenie anglojęzycznego portalu
www.canee.net.

• koordynacja badań realizowanych w krajach partnerskich na
temat postaw wobec komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci, badań rodziców małych dzieci na temat edukacji
o zagrożeniach wykorzystywaniem seksualnym, badań powiązań między wykorzystywaniem seksualnym w dzieciństwie
a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi w życiu dorosłym;
• desk research na temat programów profilaktycznych w zakresie
wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce.

Działania zrealizowane w 2015 roku:
• organizacja i koordynacja spotkań projektowych;
• szkolenia, warsztaty, seminaria oraz superwizje dla profesjonalistów;
• organizacja kampanii „GADKI”;
• prowadzenie anglojęzycznego portalu www.canee.net;

Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: europawschodnia@fdds.pl

Finansowanie programu w 2015 roku:
• Fundacja OAK,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) w 2015 roku

Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci
Program realizowany od 2004 roku

Cele: zapobieganie problemowi komercyjnego wykorzystywania
dzieci poprzez zwiększanie świadomości społeczeństwa i wiedzy
profesjonalistów.
Główne działania: szkolenia dla profesjonalistów, informowanie o problemie przez publikacje i stronę internetową, diagnoza
funkcjonowania systemu ochrony dzieci-ofiar handlu i dzieci
z grup ryzyka, działania lobbingowe mające na celu wdrożenie
modelowych rozwiązań i inicjowanie publicznej dyskusji na temat sytuacji dzieci zagrożonych komercyjnym wykorzystywaniem.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• szkolenia dla profesjonalistów nt. problemu komercyjnego
wykorzystywania dzieci (pracownicy branży turystycznej, policjanci, straż graniczna, pedagodzy);
• zajęcia i wykłady dla studentów wydziałów turystyki;
• uczestnictwo w seminariach, konferencjach i spotkaniach dotyczących przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu
dzieci, w tym handlowi dziećmi, oraz nt. problemu dzieci cudzoziemskich bez opieki i uchodźców;
• udział w pracach grupy roboczej zespołu do spraw zwalczania
i zapobiegania handlowi ludźmi MSW oraz grupy eksperckiej
ds. działań prewencyjnych MSW;
• współpraca z organizacją ECPAT International;

• udział w koalicji organizacji pozarządowych zajmujących się
społeczna odpowiedzialnością biznesu CSW Watch Coalition;
• udział w sieci organizacji pozarządowych działających przeciwko handlowi ludźmi;
• prowadzenie stron internetowych: stopwykorzystywaniu.fdn.pl,
kodeks.fdn.pl, www.canee.net, stopseksturystyce.fdn.pl.
Program w 2015 roku w liczbach:
• 378 uczestników szkoleń dotyczących problematyki handlu dziećmi
i komercyjnego wykorzystywania dzieci.

Finansowanie projektu w 2015 roku:
• Grupa Hotelowa Orbis,
• Silicon Valley Community Foundation,
• SABRE,
• EuropeAid,
• ECPAT International,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: kodeks@fddspl

Dział Badawczy
Cele: poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka
krzywdzonego, diagnozy i ekspertyzy na rzecz programów FDN.
Główne działania: badania sytuacji dzieci w Polsce, w szczególności w obszarze problemu krzywdzenia. Ewaluacja działań prowadzonych przez FDN.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• koordynacja wszystkich badań realizowanych w ramach innych
programów;
• „Ojcowie mundurowi” – badania jakościowe i ilościowe na temat
roli ojców w grupie zawodowej ojców mundurowych w Polsce;
• „Zjawisko przemocy w ośrodkach dla cudzoziemców” – badanie
ilościowe (badanie wśród pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców na temat zjawiska przemocy oraz wykorzystywania
dzieci i młodzieży mieszkającej w ośrodkach dla cudzoziemców
oraz ogólnej wiedzy o problemie i postaw wobec niego);
• „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz potrzeby istniejące w tym zakresie w szkołach i placówkach oświaty” – badanie ilościowe;
• „Badanie opinii placówek realizujących program Chronimy Dzieci” – badanie ilościowe;
• „Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Specyfika problemów zgłaszanych przez dzieci” – badanie jakościowe i ilościowe (analiza wiadomości przesyłanych przez dzieci
i młodzież do telefonu zaufania w Polsce);
• “Online Help for Children at Risk. Analysis of problems reported by
children. Comparative report” – badanie jakościowe i ilościowe

(analiza porównawcza wiadomości przesyłanych przez dzieci
i młodzież do telefonu zaufania w Polsce, Czechach, na Słowacji
i na Węgrzech);
• „Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci” – badanie
ilościowe;
• konsultacja materiałów edukacyjnych FDN;
• ewaluacja szkoleń i kampanii społecznych realizowanych przez
FDN.
Finansowanie programu w 2015 roku:
• Komisja Europejska,
• Millward Brown,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (Fundusze EOG),
• Fundacja OAK,
• World Childhood Foundation,
• Fundusz Wyszehradzki,
• QSR International,
• Bridgepoint,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 69
e-mail: badania@fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) w 2015 roku
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Dział prawny
Cele: pomoc prawna podopiecznym Fundacji i obsługa prawna
funkcjonowania FDN; poprawa sytuacji dzieci uczestniczących
w procedurach prawnych poprzez edukację i podnoszenie świadomości profesjonalistów.
Główne działania: konsultacje – osobiste, telefoniczne i e-mailowe
– dla klientów FDN, obsługa prawna programów i podejmowanie
interwencji prawnych. W ramach projektu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci w celu podnoszenia standardów miejsc, w których
przesłuchiwane są dzieci; prowadzenie szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, biegłych sądowych, a także psychologów i pedagogów z zakresu przygotowania dziecka
do przesłuchania oraz prowadzenia przesłuchania, działania
wydawnicze adresowane do profesjonalistów, rodziców oraz
dzieci-świadków.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• bezpośrednia pomoc dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci-ofiar przestępstw oraz spraw z udziałem dzieci;
• obsługa prawna programów Fundacji Dzieci Niczyje;
• działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa dotyczącego
ochrony dziecka;
• szkolenia profesjonalistów;
• warsztaty prawne dla rodziców dzieci-ofiar przestępstw;
• udział w pracach Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie przy MPiPS;
• udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych;
• projekt „Opiekun Dziecka-Ofiary Przestępstwa”;
• koordynacja działań FDN w ramach Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem;
• koordynacja spotkań Rady Ekspertów FDN;
• publikacja artykułów na temat udziału dziecka w procedurach
prawnych;
• uczestnictwo w seminariach i konferencjach dotyczących
udziału dziecka w procedurach prawnych;

• certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci;
• organizacja 12. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom –
ofiarom przestępstw”;
• prowadzenie podstrony internetowej dotyczącej ochrony dzieci uczestniczących w procedurach karnych;
• przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii „Przesłuchanie
dziecka to sztuka”;
• film edukacyjny dla dzieci dotyczący składania zeznań w procesie karnym.
2015 rok w liczbach:
• 523 profesjonalistów z całej Polski uczestników 12. Ogólnopolskiej
konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”;
• 384 konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów prawnych oraz
profesjonalistów;
• 137 telefonicznych/e-mailowych konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych oraz profesjonalistów;
• 35 miejsc w procesie certyfikacji Przyjaznych Pokoi Przesłuchań
Dzieci;
• 180 profesjonalistów z całej Polski uczestniczyło w szkoleniach
dotyczących profesjonalizacji metod przygotowania i przesłuchania
dziecka w procesie karnym;
• 6 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Finansowanie programu w 2015 roku:
• Fundacja im. Stefana Batorego,
• Ministerstwo Sprawiedliwości,
• World Childhood Foundation,
• Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
• środki z 1% podatku,
• środki własne.
Kontakt:
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: cpd@fdds.pl

Dział edukacji i szkoleń
Cele: koordynacja działań edukacyjnych FDN.
Główne działania: organizacja i obsługa szkoleń i konferencji
FDN, organizacja szkoleń wewnętrznych, prowadzenie platform
edukacyjnych: edukacja.fdn.pl, edu.fdn.pl.
Działania zrealizowane w 2015 roku:
• prowadzenie platform edukacyjnych: edukacja.fdn.pl, edu.fdn.pl;
• współorganizacja, obsługa uczestników, rekrutacja szkoleń i konferencji;
• wsparcie programów w zakresie organizacji i obsługi szkoleń,
konferencji oraz innych wydarzeń edukacyjnych;
• standaryzacja procesu szkoleniowego;
• współpraca z trenerami;
• wsparcie programów w zakresie publikacji (opracowanie i aktualizacja);
• prowadzenie programu stażowego;
• koordynacja projektu Wolontariat biznesowy Orange;
• promocja materiałów i wydarzeń edukacyjnych;
• dystrybucja materiałów edukacyjnych;
• monitoring i raportowanie wydarzeń edukacyjnych;
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• organizacja wewnętrznych szkoleń i konferencji dla pracowników
Fundacji.
2015 rok w liczbach:
• ponad 33 000 unikalnych użytkowników oraz 540 000 odwiedzin
platformy edukacyjnej edukacja.fdn.pl,
• 6235 zgłoszenia na wydarzenia edukacyjne,
• 7676 nowych użytkowników edukacja.fdn.pl,
• ponad 2600 unikalnych użytkowników oraz 47 000 odwiedzin
platformy e-learningowej edu.fdn.pl,
• ponad 79 000 unikalnych użytkowników oraz 145 000 odwiedzin
platformy e-learningowej fdn.pl/kursy,
• ponad 27 000 uczestników kursów e-learningowych,
• 4 edycje staży, 10 stażystów,
• 145 szkoleń i konferencji obsługiwanych za pośrednictwem platformy edukacyjnej edukacja.fdn.pl.

Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 69, (22) 616 09 90
e-mail: dzial.edukacji@fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) w 2015 roku

Kwartalnik „Dziecko krzywdzone”

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest periodykiem
wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników,
polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów
problemu krzywdzenia dzieci. „Dziecko krzywdzone” współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnie-

niami krzywdzenia dzieci – „Child Abuse & Neglect” oraz „Child
Maltreatment”.
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).
W 2015 roku wydano trzy numery pisma: vol. 14 nr 1, 2, 3.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: redakcja@fdds.pl

Dział Public Relations
Cele: budowanie wizerunku FDN, wspieranie programów FDN
w działaniach medialnych oraz adresowanych do całego społeczeństwa.
Główne działania: kontakty z mediami, tworzenie materiałów
wizerunkowych, organizacja wydarzeń specjalnych związanych
z działalnością FDN, koordynacja kampanii medialnych, branding.

• organizacja stoiska FDN na tragach, festiwalach, konferencjach
i innych wydarzeniach;
• koordynacja kampanii GADKI.

Działania zrealizowane w 2015 roku:
• wsparcie komunikacyjne i promocyjne kampanii 1%;
• współorganizacja piątej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman;
• organizacja konferencji i spotkań prasowych;

Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: pr@fdds.pl

2015 rok w liczbach:
• 13 980 publikacji medialnych nt. FDN.
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