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Szanowni Państwo!
Rok 2010 był dla nas rokiem działań, które prezentujemy w tym raporcie, 
ale był też czasem refl eksji i podsumowań. Wprowadził nas w obchody 20-lecia 
FDN. W związku z tym jubileuszem zespół Fundacji przygotował na 2011 rok 
nowe inicjatywy, których celem jest wzmocnienie systemu ochrony dzieci 
przed przemocą.

Alina Margolis-Edelman, zakładając FDN w 1991 roku, nie przypuszczała, że 

Fundacja będzie w przyszłości największą w Polsce organizacją zajmującą się 

problemem krzywdzenia dzieci. Przez 20 lat swojego działania Fundacja stopniowo 

poszerzała zakres swojej aktywności. Dziś zajmuje się problemem krzywdzenia 

dzieci kompleksowo – od przemocy fi zycznej, psychicznej i seksualnej, poprzez 

zagrożenia dzieci w Internecie, profi laktykę krzywdzenia dzieci, aż po ochronę praw 

dzieci — świadków. FDN dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami 

w Polsce i za granicą. Realizuje projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Jest członkiem wielu międzynarodowych gremiów wyznaczających kierunki polityki 

społecznej w obszarze ochrony praw dzieci.

W jubileuszowym roku 20-lecia FDN zaplanowaliśmy realizację projektów 

i wydarzeń, które przyczynią się do rozwoju oferty wsparcia dzieci — ofi ar 

przemocy i wiedzy o problemie krzywdzenia najmłodszych. 

Ważną inicjatywą jest powstanie Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci 

przed Przemocą – płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych z całej Polski, 

które świadczą pomoc dzieciom krzywdzonym oraz prowadzą programy zapobiegania 

problemowi złego traktowania dzieci. Ideą partnerstwa jest zbudowanie silnej koalicji 

w celu podejmowania wspólnych działań, wymiany doświadczeń i lobbingu na rzecz 

poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. W 2011 roku po raz pierwszy zostanie 

wręczona Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji 

Dzieci Niczyje oraz Zeszytów Literackich. Każdego roku odznaczana nią będzie jedna 

osoba – zasłużona w obszarze przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. 

W roku jubileuszu FDN zorganizuje trzy znaczące konferencje. W czerwcu – 

ogólnopolska konferencja na temat profi laktyki krzywdzenia małych dzieci, 

we wrześniu – V międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

w Internecie”, a w październiku w Sali Kongresowej PKiN – VIII ogólnopolska 

konferencja „Pomoc dzieciom – ofi arom przestępstw”. Weźmie w niej udział ponad 

2 tys. polskich profesjonalistów, co czyni ją największym tego typu wydarzeniem 

w kraju. Dwie ostatnie konferencje odbędą się w ramach polskiej prezydencji 

w Radzie UE.

Na tym nie koniec. Wystartuje nowy portal www.fdn.pl. Opublikujemy kompleksowy 

raport „Dzieci się liczą”. Znajdą się w nim dane statystyczne i ustalenia badawcze 

z ostatnich lat nt. zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju polskich dzieci. Wydany 

zostanie również jubileuszowy numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, 

badania, praktyka”, publikowanego od 2002 r.

Zrealizujemy te projekty, by pogłębiać społeczną wiedzę o problemie krzywdzenia 

dzieci, o którym jeszcze 20 lat temu nie wiedzieliśmy w Polsce prawie nic.

Monika Sajkowska
Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje



Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2010 Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2010

Placówki pomocy 
dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom

Kalendarium Fundacji Dzieci Niczyje
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 Program realizowany od 2003 r.
Cele: interdyscyplinarna pomoc dla dzieci — ofi ar 

przemocy i ich rodzin lub opiekunów

Główne działania: pomoc psychologiczna, 

psychiatryczna i prawna dla dzieci — ofi ar przemocy 

oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów 

pomagającym dzieciom — ofi arom przestępstw

Kontakt: ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa, 

tel./faks: +48 22 826 88 62, +48 22 826 14 34, 

mazowiecka@fdn.pl, www.mazowiecka.fdn.pl

PROGRAM W LICZBACH
- 162 przesłuchania dzieci

- 1189 konsultacji psychologicznych 
i pedagogicznych dla rodziców i członków rodzin 

dzieci krzywdzonych

- 987 spotkań terapeutycznych dla dzieci 

i młodzieży

- 191 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, 

młodzieży i rodziców

- 893 konsultacje psychologiczno-pedagogiczne 

dla profesjonalistów

- 288 porad prawnych dla rodziców i profesjonalistów

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

- Fundacja Banku Zachodniego WBK

- TelePolska

- nawiązki sądowe

- środki własne FDN

CENTRUM POMOCY DZIECIOM „MAZOWIECKA” 
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PROGRAM WYDAWNICZY

PROGRAM BADAWCZY

PROGRAM SZKOLENIOWY

CENTRUM DZIECKA I RODZINY

OŚRODEK „POCIECHA”

PROGRAM PRASKI

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111

KAMPANIA „DZIECKO W SIECI”

KAMPANIA „DOBRY RODZIC – DOBRY START” 

WARSZAWSKI POMNIK SYMBOL PRAW DZIECKA „COSMOGOLEM”

WARSZAWSKA SIEĆ POMOCY DZIECIOM

PROJEKT „CHRONIMY DZIECI”

KAMPANIA „ZŁY DOTYK”

KAMPANIA „ZOBACZ-USŁYSZ-POWIEDZ”

KAMPANIA „DZIECKO — ŚWIADEK SZCZEGÓLNEJ TROSKI”

KAMPANIA „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”

CENTRUM POMOCY DZIECIOM „MAZOWIECKA”

PROGRAM „DZIECKO W SIECI”

HELPLINE.ORG.PL

„SIECIAKI” 

PROGRAM „DOBRY RODZIC – DOBRY START”

PROGRAM „DZIECIŃSTWO BEZ KRZYWDZENIA”

PROGRAM NA RZECZ DZIECI – OFIAR HANDLU I DZIECI CUDZOZIEMSKICH BEZ OPIEKI

PROGRAM „DZIECKO — ŚWIADEK SZCZEGÓLNEJ TROSKI”

PRASKIE CENTRUM DZIECKA I RODZINY

KWARTALNIK DZIECKO KRZYWDZONE

Działania zrealizowane w 2010 r.:
» Udzielanie konsultacji psychologiczno- 

-pedagogicznych, psychiatrycznych, porad 

prawnych, prowadzenie terapii indywidu-

alnej dla dzieci — ofi ar przestępstw oraz 

dla ich rodziców i opiekunów
» Interwencja w sytuacjach kryzysowych 

w przypadkach przestępstw wobec dzieci 

(w szczególności wykorzystywania 

seksualnego i innych rodzajów przemocy)
» Konsultacje dla profesjonalistów (pedagodzy, psycholodzy, kura-

torzy, służba zdrowia, pracownicy socjalni) podejrzewających lub 
stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci 

» Prowadzenie Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym 
seksualnie oraz Studium opiniowania sądowo-psychologicznego 
w sprawach z udziałem dzieci

» Zakończenie Studium diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej 
w przypadkach wykorzystywania seksualnego dla Warszawskiej Sieci 

Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie – 2 grupy po 20 osób 
» Prowadzenie „Klubu Biegłego Psychologa”, Przyjaznego Pokoju 

Przesłuchań Dzieci, programów „Opiekun dziecka — ofi ary 
przestępstwa” oraz „Osoba towarzysząca w sądzie”

» Pomoc socjalna dla podopiecznych placówki
» Uruchomienie Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom 

Wykorzystywanym Seksualnie

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator: Rafał Klepacz
Psycholodzy: Alicja Budzyńska, Beata Pawlak-Jordan, Magdalena Zawadzka
Pedagodzy: Beata Ciejka, Mirosława Gorgol-Bujalska
Psychiatrzy: Irena Kornatowska, Joanna Krzyżanowska-Zbucka
Prawnicy: Justyna Podlewska, Marcin Skiba 
Asystent programowy: Katarzyna Pawłowska
Sekretariat: Ewa Dawidczyk, Monika Zabel, Barbara Ruman

 Program realizowany od 2010 r.
Cele: rozszerzenie dostępu do diagnozy i interwencji 

w przypadkach podejrzenia wykorzystywania 

seksualnego oraz pomocy psychologicznej dla dzieci – 

ofi ar przemocy seksualnej

Główne działania: diagnoza, interwencja i pomoc 

psychologiczna w przypadkach wykorzystywania 

seksualnego dzieci, konsultacje dla rodziców

i profesjonalistów w sytuacjach krzywdzenia dzieci

Lista warszawskich placówek WSPD: www.wspd.fdn.pl

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

- środki własne FDN

WARSZAWSKA SIEĆ POMOCY DZIECIOM 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wy-

korzystywanym Seksualnie to 22 placówki 

zlokalizowane we wszystkich dzielnicach 

Warszawy, które świadczą pomoc psycho-

logiczną w przypadkach wykorzystywania 

seksualnego dziecka. Działania Warszaw-

skiej Sieci koordynuje FDN. Terapeutki 

z CPD „Mazowiecka” przeszkoliły psychologów i pedagogów z placó-

wek Sieci i prowadzą spotkania superwizyjne z ich udziałem. Na Mazo-

wieckiej organizowane są również szkolenia, warsztaty i seminarium 

dla profesjonalistów z placówek Sieci. Raz na dwa miesiące odbywają 

się spotkania monitorujące koordynatorów oraz przedstawicieli Biura 

Polityki Społecznej i Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Alina Margolis-Edelman 
zakłada FDN 

jako realizację polskiej misji 
organizacji Medecins du Monde 

(Lekarze Świata)

Alina Margolis-Edelman 
zakłada FDN 
jako realizację polskiej misji 
organizacji Medecins du Monde 
(Lekarze Świata)
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Program Praski
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Praskie Centrum Dziecka i Rodziny roz-

poczęło swoją działalność we wrześniu 

2008 roku. Patronką placówki jest Alina 

Margolis-Edelman, założycielka Fundacji 

Dzieci Niczyje. W Centrum realizowane 

są działania profi laktyczne i pomocowe 

adresowane do dzieci i ich rodziców, 

prowadzone w ramach Programu Praskiego oraz programu „Dobry 

Rodzic – Dobry Start”. Więcej informacji o prowadzonych działa-

niach w opisach programów w niniejszym raporcie. 

„Chronimy Dzieci” to pilotażowy, autor-

ski program profi laktyki krzywdzenia 

dzieci realizowany przez Fundację Dzieci 

Niczyje oraz Urząd Dzielnicy Warszawa 

Praga-Południe. Program skierowany jest 

do placówek edukacyjnych i opiekuń-

czo-wychowawczych – przedszkoli, szkół oraz placówek organizacji 

pozarządowych działających na terenie Pragi-Południe. Główną 

ideą programu jest przyznawanie placówkom certyfi katów, będą-

cych potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem. 
W 2010 roku do projektu „Chronimy Dzieci” przystąpiło 29 placó-
wek z terenu dzielnicy Praga-Południe. 

Działania zrealizowane w 2010 r.:
» szkolenia dla profesjonalistów w zakresie 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

» spotkania edukacyjne dla dzieci w wieku 6–9 lat, z zakresu 
zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu

» spotkania edukacyjne dla rodziców 
» przygotowanie scenariusza zajęć profi laktycznych dla dzieci 

i rodziców oraz podręcznika dla realizatorów programu
» publikacja broszur dla rodziców i profesjonalistów „Jak chronić 

dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym” oraz „Jak pomagać 
dzieciom wykorzystywanym seksualnie”

» organizacja spotkań monitorujących dla realizatorów programu

Działania zrealizowane w 2010 r.:
» Spotkania konsultacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne i prawne 

dla dzieci i rodziców

» Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie (placówka 
Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie)

» Spotkania praskich profesjonalistów w ramach Praskiego Klubu 
Profesjonalistów Pomagających Dzieciom

» Superwizja praskich profesjonalistów oraz pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej Warszawa Praga-Południe

» Realizacja pilotażowego programu „Chronimy Dzieci” — certy-
fi kacja placówek edukacyjnych i opiekuńczych w warszawskiej 
dzielnicy Praga-Południe, spełniających standardy ochrony dzieci 
przed przemocą

» Organizacja warsztatu dla profesjonalistów z zakresu technik 
i narzędzi terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie 

» Publikacja polskiej wersji szwedzkiej publikacji „Wybrane narzę-
dzia i techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie”

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator programu: Joanna Marszał-Kotas
Psycholog: Renata Kałucka
Terapeuta: Katarzyna Fenik
Prawnik: Olga Trocha
Asystent programowy: Marta Szatańska, Katarzyna Seidel

 Program realizowany od 2008 r. 
Cele: pomoc dzieciom krzywdzonym oraz ich 

rodzinom, profi laktyka krzywdzenia małych dzieci

Główne działania: wsparcie bezpośrednie poprzez 

pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną 

dla dzieci — ofi ar przemocy i ich rodzin, wsparcie 

profesjonalistów 

Kontakt: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,  

tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86, 

walecznych@fdn.pl, www.praskiecentrum.fdn.pl

 Program realizowany od 2008 r. 
Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzyw-

dzonym i ich rodzinom z prawobrzeżnych dzielnic 

Warszawy, budowanie systemu współpracy interdy-

scyplinarnej wśród profesjonalistów

Główne działania: pomoc psychologiczna i prawna 

(konsultacje, diagnoza, terapia, grupy wsparcia) dla 

dzieci i członków ich rodzin, w których występuje 

przemoc lub jej podejrzenie, interwencja kryzysowa 

w przypadku krzywdzenia dzieci, edukacja profesjona-

listów, wsparcie oraz superwizja dla profesjonalistów

Kontakt: Praskie Centrum Dziecka i Rodziny,   

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,  

tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86, 

walecznych@fdn.pl, www.programpraski.fdn.pl

PROGRAM W LICZBACH
- 431 profesjonalistów uczestniczyło w szkoleniach

- 9 spotkań Praskiego Klubu Profesjonalistów

- 17 superwizji dla profesjonalistów

- 80 konsultacji dla profesjonalistów 

- 685 spotkań diagnostycznych terapeutycznych 

i prawnych z dziećmi i ich opiekunami

- 129 h szkoleń dla profesjonalistów

- 29 placówek ubiegających się o certyfi kat 

„Chronimy Dzieci”

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Fundacje Veluxa

- Urząd Dzielnicy Praga Południe

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

- Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie – 

– Partnerstwo Transgraniczne 

PRASKIE CENTRUM DZIECKA I RODZINY IM. ALINY MARGOLIS-EDELMAN PROGRAM CHRONIMY DZIECI

PROGRAM PRASKI
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 Program realizowany od października 2010 r.
Cele: zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy 

wobec dzieci poprzez wprowadzenie polityki ochrony 

dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych 

Główne działania: szkolenia dla profesjonalistów, spo-

tkania edukacyjne dla rodziców, dostarczenie placów-

kom narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, 

rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem, dostarczenie dzieciom wiedzy na 

temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania 

pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

Kontakt: Biuro Programu ,,Chronimy Dzieci”

Praskie Centrum Dziecka i Rodziny 

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa 

tel./faks +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86,

chronimydzieci@fdn.pl, www.chronimydzieci.fdn.pl 

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Urząd Dzielnicy Praga-Południe

- Rządowy program ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań ,,Razem Bezpieczniej” 
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Dobry Rodzic – Dobry Start 
— profi laktyka krzywdzenia małych dzieci
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Profi laktyka krzywdzenia 
małych dzieci

Ochrona dzieci uczestniczących 
w procedurach prawnych

Działania zrealizowane w 2010 r.:
» Pomoc bezpośrednia dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia małych 

dzieci (konsultacje, warsztaty, spotkania edukacyjne, Aktywne 

Poniedziałki, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, poradnia interne-

towa, strona internetowa)
» Lokalny System Profi laktyki Krzywdzenia Małych Dzieci działający 

w 8 dzielnicach Warszawy: Pradze-Południe, Pradze-Północ, 

Bródnie, Białołęce, Wawrze, Wesołej, Rembertowie i Żoliborzu
» Szkolenia i superwizje dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, 

pielęgniarek i położnych, psychologów, policjantów, kuratorów)
» III Ogólnopolska Konferencja „Profi laktyka Krzywdzenia Małych 

Dzieci”, w której uczestniczyło 380 osób

» Szkolenia dla 5 gmin wiejskich w ramach projektu „Niewidzialne Dzieci”
współprowadzonego z Fundacją Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego 

» Wydanie poradnika „Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem”? 
» Wydanie ulotki dla lekarzy „Rola lekarzy w profi laktyce krzywdze-

nia małych dzieci” (    )

» Wydanie ulotki dla policjantów „Rola policjantów w profi laktyce 
krzywdzenia małych dzieci”

» Wydanie magazynu dla lekarzy „Ostrożnie, dziecko!”
» Wydanie broszur i ulotek dla rodziców: „Bezpieczny Maluch”, 

„Zabawa to podstawa”

» Działanie Rady Ekspertów ds. Profi laktyki Krzywdzenia Małych Dzieci
» Działanie Koalicji na rzecz Profi laktyki Krzywdzenia Małych Dzieci 

liczącej 210 członków
» Inauguracja projektu „Wolontariusz w Rodzinie”
» Przeprowadzenie Konkursu Grantowego „Bezpieczne Dzieciń-

stwo” w linii Profi laktyka Krzywdzenia Małych Dzieci

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator: Renata Szredzińska
Psycholodzy: Marlena Trąbińska-Haduch, Aneta Kwaśny, Katarzyna Krawczyk, 
Magdalena Kosicka
Specjalista: Karolina Lewandowska
Asystent programowy: Karolina Mazurczak
Psychiatra: Irena Kornatowska
Prawnicy: Olga Trocha, Justyna Podlewska
Konsultanci współpracujący: Joanna Fejfer-Szpytko (psycholog), 
Joanna Kowalska (prawnik)

 Program realizowany od 2007 r.
Cele: ochrona małych dzieci (0–3 lata) przed krzyw-

dzeniem poprzez wsparcie i edukację rodziców/

opiekunów w wychowywaniu bez przemocy, promocja 

dobrego rodzicielstwa 

Główne działania: wsparcie bezpośrednie dla rodzi-

ców małych dzieci (edukacja, pomoc psychologiczna, 

warsztaty), wsparcie profesjonalistów pracujących        

z rodzicami małych dzieci, wspieranie współpracy 

interdyscyplinarnej

Kontakt: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, 

tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86, 

dobryrodzic@fdn.pl, www.dobryrodzic.fdn.pl

PROGRAM W LICZBACH
- 1190 konsultacji psychologicznych dla rodziców

- 28 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło 

319 rodziców
- 28 Aktywnych Poniedziałków, w których 

uczestniczyło 193 rodziców i 189 dzieci

- 10 warsztatów umiejętności rodzicielskich, 

w których wzięło udział 93 rodziców

- 1 wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, 

w którym wzięło udział 9 rodziców i 12 dzieci

- dystrybucja 300 000 ulotek dla rodziców małych 

dzieci,

- 34 szkolenia, w których uczestniczyło 

496 profesjonalistów

- 1 ogólnopolska konferencja, w której uczestniczyło 

380 profesjonalistów 

- 127 godzin wykładów dla 639 studentów 

kierunków medycznych 

- 12 spotkań superwizyjnych, w których 

uczestniczyło łącznie 313 profesjonalistów
- 8 spotkań superwizyjnych dla psychologów 

z warszawskich poradni psychologiczno-

-pedagogicznych, w których wzięły udział 73 osoby

- 507 382 odwiedzin na stronie WWW, 

newsletter subskrybowało 2679 osób
- 20 stażystek w programie stażowym

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- World Childhood Foundation

- Fundacje Veluxa

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

-  Komisja Europejska, program „Uczenie się 

przez całe życie”

- Warszawski Uniwersytet Medyczny

- Bernard van Leer Foundation
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www.fdn.pl
www.dobryrodzic.pl

PORADNIK DLA PROFESJONALISTÓW 
PRACUJĄCYCH Z RODZINAMI Z MAŁYMI DZIEĆMI

chronić 
małe dzieci

Jak

przed krzywdzeniem

21

STANDARDY
    dotycz ce przes uchiwania 
 ma oletnich wiadków 
     w trybie art. 185 a i 185 b k.p.k.

2
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Działania zrealizowane w 2010 r.:
» Podnoszenie standardów przyjaznego przesłuchiwania dzieci 

poprzez certyfi kowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań oraz 

propagowanie „Standardów dotyczących przesłuchiwania 

małoletnich świadków w trybie art. 185 a i 185 b k.p.k.”
» Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych 

poświęconych tematyce dzieci — świadków (     i     ) 
» Prowadzenie portalu internetowego poświęconego tematyce 

ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

» Przeprowadzenie badań aktowych w wybranych miastach Polski 
dotyczących praktyki przesłuchiwania dzieci 

» Przygotowanie interaktywnej animacji „Mały świadek w sądzie” 
dostępnej poprzez stronę www.dzieckoswiadek.fdn.pl (    ) 

» Realizacja III edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Dziecko — świadek szczególnej troski” pod hasłem 
„Będę przesłuchany/a” (więcej o kampanii na str. 18)

» Zorganizowanie VII Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom 
– ofi arom przestępstw” dla profesjonalistów działających na rzecz 
małoletnich ofi ar przestępstw

» Koordynacja spotkań Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci – Ofi ar 
Przestępstw

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator: Daria Drab
Specjalista: Maria Sierakowska
Prawnik: Olga Trocha

 Program realizowany od 2002 r.
Cele: poprawa sytuacji dzieci uczestniczących 

w procedurach prawnych poprzez edukację 

i podnoszenie świadomości profesjonalistów

Główne działania: prowadzenie szkoleń dla sędziów, 

prokuratorów, funkcjonariuszy policji, biegłych 

sądowych, a także psychologów i pedagogów 

z zakresu przygotowania dziecka do przesłuchania 

oraz podniesienia kompetencji w obszarze prowadze-

nia przesłuchania, działania wydawnicze, certyfi kowa-

nie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań

Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,

tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14, 

dzieckoswiadek@fdn.pl, www.dzieckoswiadek.fdn.pl 

PROGRAM W LICZBACH
- 261 osób i instytucji zrzeszonych w Koalicji 

na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci

- ponad 280 000 wejść na portal 

www.dzieckoswiadek.fdn.pl

- 662 subskrybentów newslettera 

- certyfi kowano 7 nowych Przyjaznych Pokoi 

Przesłuchań (łącznie jest ich już 46)

- ponad 600 profesjonalistów wzięło udział 

w VII Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc 

dzieciom — ofi arom przestępstw”

- przeprowadzono 2 16-godzinne szkolenia 

interdyscyplinarne dotyczące praktyki przyjaznego 

przesłuchiwania dzieci

- przebadano 76 akt prokuratorskich i 35 sądowych
- wydrukowano ponad 66 000 sztuk materiałów 

informacyjno-edukacyjnych 

- rozdystrybuowano ponad 23 700 egzemplarzy 

ulotek „Jesteś świadkiem – masz prawo”, 

11 500 Kart Praw Dziecka — Ofi ary/Świadka 
Przestępstwa, 10 500 ulotki informacyjnej kampa-

nii, 5500 broszury „Będę świadkiem w sądzie”, 

5400 plakatów kampanii

- rozdystrybuowano ok. 2500 egzemplarzy broszury 
„Gdy dziecko jest ofi arą przestępstwa”

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

- Ministerstwo Sprawiedliwości

- Fundacja OAK

- Komisja Europejska

- Rządowy program ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”

- Komenda Główna Policji (in kind)

- Prokuratura Generalna (in kind)

- VA Strategic Communication (in kind)

- Yummy Factory Sp. z o.o. (in kind)

- środki własne FDN

DZIECKO – ŚWIADEK SZCZEGÓLNEJ TROSKI DOBRY RODZIC – DOBRY START
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Działania zrealizowane w 2010 r.:
» Realizacja kampanii medialnej „Każdy ruch w Internecie 

zostawia ślad”, poświęconej problemowi uwodzenia dzieci 

w Internecie (więcej o kampanii na str. 16)
» Współrealizacja (z NASK) kampanii medialnej  „Pomyśl, zanim 

wyślesz” poświęconej problemowi prywatności w serwisach 

społecznościowych 
» Organizacja serii pikników „Sieciaki na Wakacjach” 

» Szeroka promocja i dystrybucja oferty edukacyjnej programu 

„Dziecko w Sieci” (    )
» Prowadzenie wykładów i warsztatów adresowanych do profe-

sjonalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa dzieci          
w Internecie

» Współorganizacja (z NASK) konferencji i ogólnopolskich obcho-
dów Dnia Bezpiecznego Internetu 2010

» Współorganizacja (z NASK) IV Międzynarodowej Konferencji „Bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” (28–29 września)

» Współorganizacja (z Polskim Związkiem Głuchych oraz Microsoft) 
konferencji „Internet a dzieci niesłyszące – przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych”

» Realizacja i promocja kursu e-learning dla profesjonalistów 
„W Sieci” (    )

» Współrealizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych „Bez-
pieczna szkoła” (z ArcaBit) oraz „Rodzina w Sieci” (z Caritas)

» Współpraca przy projektach międzynarodowych YPRT — Youth 
Protection Roundtable, MAPAP — Measurement and Analysis of 
P2P Activity Against Pedophile content i eNACSO — European 
NGO Alliance for Child Online Safety 

0908

Działania zrealizowa-
ne w 2010 r.:
» Obsługa bezpłatnej 

linii 116 111 — od 

poniedziałku do so-

boty w godzinach: 

12:00–20:00
» Prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl 

» Anonimowe poradnictwo online dla osób korzystających z zakład-

ki „Zadaj nam pytanie” w serwisie www.116111.pl
» Przygotowanie i dystrybucja pakietów edukacyjnych Telefonu 

116 111 (scenariusze zajęć, plakaty, ulotko-zakładki) do wszyst-
kich szkół gimnazjalnych oraz domów dziecka w Polsce, przedsta-
wicieli policji, a także do Ambasadorów Telefonu 116 111

» Przygotowanie i zrealizowanie 2 programów stażowych 
w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

» Organizacja konkursu dla dzieci z okazji Międzynarodowego 
Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci „Rymuj dla 116 111” 

» 11 września 2010 roku na Polu Mokotowskim w Warszawie 
zakończyliśmy wakacyjny cykl pikników i spotkań edukacyjnych 
dla dzieci i ich rodziców „Mam prawo czuć się bezpiecznie!” (    ). 
Wybraliśmy tę datę nie bez przyczyny. Zakończenie cyklu połą-
czyliśmy z obchodami pierwszych urodzin CosmoGolema – War-
szawskiego Symbolu Praw Dziecka, który zawitał do Polski dzięki 
współpracy Fundacji Dzieci Niczyje i fi rmy Polkomtel SA, operato-
ra sieci Plus. Więcej informacji na stronie www.cosmogolem.pl

 Program realizowany od 2008 roku. 
Cele: pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym 

wsparcia, opieki i ochrony, poprawa bezpieczeństwa 

osób dzwoniących

Główne działania: telefoniczne wsparcie dzieci i mło-

dzieży w trudnych sytuacjach, działania edukacyjne 

i promocyjne zachęcające młode osoby do szukania 

pomocy oraz korzystania z oferty telefonu 

Kontakt: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, 

tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86, 

116111@fdn.pl, www.116111.pl

PROGRAM W LICZBACH
- ponad 105 000 telefonów od dzieci i młodzieży 

(4 jednocześnie działające stanowiska konsultanckie)

- 36 interwencji w sytuacjach zagrożenia życia lub 

zdrowia osób kontaktujących się z zespołem 

116 111 

- ponad 3000 anonimowych wiadomości, na które 

udzielono odpowiedzi przez stronę internetową 

www.116111.pl 

- materiały promocyjno-edukacyjne dla wszystkich 

szkół gimnazjalnych w Polsce, przedstawicieli policji 

oraz Ambasadorów Telefonu 116 111, ponad 8000 
pakietów edukacyjnych, 750 000 ulotko–zakładek, 

25 000 plakatów, 18 000 scenariuszy zajęć

- wakacyjny cykl pikników i spotkań edukacyjnych dla 

dzieci i rodziców „Mam prawo czuć się bezpiecznie” 

(2 pikniki i 5 spotkań edukacyjnych) 

- ponad 50 profesjonalistów wzięło udział 

w szkoleniach i warsztatach organizowanych 

przez zespół programu

- 3200 uczniów szkół gimnazjalnych z warszawskich 

dzielnic Bielany oraz Praga-Południe wzięło udział 

w zajęciach prowadzonych przez konsultantów 

Telefonu 116 111 

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Polkomtel SA — główny sponsor 

i partner technologiczny linii 116 111

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator: Lucyna Kicińska
Zespół: Konrad Ambroziak, Aleksandra Budniak, 
Patrycja Nalazek, Monika Otto-Ługowska, Diana Pienią-
żek, Monika Rudnicka, Aneta Sygnecka, Beata Woźniak 
Współpraca: Krystyna Kalinowska-Ender, 
Marta Kłosowska, Marta Kwiatkowska, 
Katarzyna Romanowska, Marta Wojtas 

Działanie programu wspierała grupa ponad 
20 wolontariuszy/stażystów.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
116 111 Program „Dziecko w sieci”
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 Pierwsze urodziny CosmoGolema w Warszawie! 
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  Żółte światło! 
czyli co powinno wzbudzić czujność rodziców i dzieci

 Moje prawa, moje granice 
- szczęśliwe rozwiązania trudnych sytuacji 

    Bezpieczni w Internecie!  
 Fascynująca różnorodność 
  czyli o nauce tolerancji w naszym domu  

 Zaczarować świat
czyli jak odnaleźć mocne strony w każdym z nas!  

(        )28282828 iiiii iii )              
(        )444 śśś iii )11:00 11:00 :00 :00::0 13:0013:003:013:03              

(        )111111 ś iś iś iś i )11:00 11:00 11:00:00: 13:013:013:000              PiknPiknPiknPiknPiknPiknnk ik nik nik nik nik nik nik nkk a Poa Poa Poa Poa PoPa PP lachlachlachlachl hlachlach Mok MokMok Mok MokMokMokM otowotowotowotowootowotoo skicskicskicskicicskicchhhhhh

(((((( )( )(                   

WWWWWWW

WWWWW

GGGGG

Już wiem co zrobię!   WWWWW
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Organizatorzy: Patronat medialny:

www.cosmogolem.pl  
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 Program realizowany od 2004 r. 
Cele: diagnoza skali i specyfi ki zagrożeń dla dzieci w Sie-

ci, profi laktyka zagrożeń dla najmłodszych internautów, 

pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Sieci 

Główne działania: badania i analizy, projekty 

edukacyjne, kampanie medialne, pomoc telefoniczna 

i online, program Safer Internet

Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,

tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14 

www.dzieckowsieci.fdn.pl  

PROGRAM W LICZBACH
- ponad 5000 profesjonalistów uczestniczyło 

w konferencjach i szkoleniach 

- ponad 42 000 pakietów edukacyjnych (komiksów, 

ulotek, itp.) rozdystrybuowanych do szkół 

- ponad 160 000 użytkowników serwisu Sieciaki.pl 

(40 912 zarejestrowanych w 2009 r.)

- 43 092 dzieci skorzystało z kursów e-learning 

- ponad 4000 dzieci wzięło udział w 8 piknikach 

edukacyjnych

- 2201 zgłoszeń obsłużonych przez helpline.org.pl 

- ponad 2,5 mln wizyt na serwisach internetowych 

Helpline.org.pl 

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Program Safer Internet Komisji Europejskiej

- Fundacja Orange

- NASK

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

- Fundacje Veluxa 

- Microsoft

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator programu: Łukasz Wojtasik
Koordynator projektów zagranicznych: 
Agnieszka Wrzesień 
Specjalista ds. szkoleń i projektów edukacyjnych:
Ewa Dziemidowicz
Specjalista ds. projektów multimedialnych: 
Piotr Sajkowski
Koordynator „Sieciaki.pl”: Marcin Sołodki
Specjalista ds. PR:  Katarzyna Zygmunt
Redaktor serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl: 
Robert Makowski
Redaktorzy serwisu „Sieciaki.pl”: Andrzej Piękoś, 
Małgorzata Krosnowska,  
Koordynator Helpline.org.pl: Marta Wojtas
Konsultanci Helpline.org.pl: Agnieszka Nawarenko, 
Weronika Sobierajska, Magdalena Wróblewska, 
Maria Jarco

Helpline.org.pl jest wspól-
nym projektem FDN 
i Fundacji Orange, współfi -
nansowanym przez Komi-

sję Europejską w ramach programu Safer Internet. Jego celem jest 
pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie. 
W 2010 r. konsultanci obsłużyli 2201 zgłoszeń od dzieci, rodziców 

oraz profesjonalistów.

GŁÓWNY PARTNER
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Działania zrealizowane w 2010 r.:
» Szkolenia z zakresu identyfi kacji dzieci — ofi ar handlu i interwen-

cji dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji oraz pracowni-

ków ośrodków interwencji kryzysowej i placówek opiekuńczo-wy-

chowawczych realizowane przy współpracy z MSWiA i MPiPS
» Szkolenie dla pracowników telefonów zaufania 116 111 z zakresu 

problematyki handlu dziećmi
» Współpraca międzynarodowa w ramach projektu Mario z orga-

nizacjami partnerskimi z krajów Europy Południowo-Wschodniej. 

Strona internetowa projektu: www.marioproject.org
» Uczestnictwo w pracach Grupy Roboczej Zespołu do Spraw 

Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi MSWiA 
» Organizacja spotkań Rady ekspertów ds. dzieci — ofi ar handlu

» Prowadzenie strony internetowej poświęconej problemowi handlu 
dziećmi i dzieci cudzoziemskich bez opieki 

» Opracowanie raportu z badań na temat wiedzy i postaw profe-
sjonalistów nt. dzieci — ofi ar handlu oraz ekspertyzy nt. regulacji 
prawnych dotyczących problemu handlu dziećmi

» Współpraca w realizacji ogólnoświatowej kampanii ECPAT 
International i The Body Shop – „Stop handlowi i komercyjnemu 
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci” (    )

» Koordynacja działań polskiej koalicji przeciwko komercyjnemu 
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci ECPAT 

» SCEP (Separated Children in Europe Programme) – współpraca 
przy projektach badawczych grup eksperckich, dzielenie się do-
brymi praktykami

» Opracowanie raportu w ramach międzynarodowego projektu 
Daphne „Lepsza integracja dzieci bez opieki”

1110

Dzieciństwo bez krzywdzenia 
– ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej

Działania zrealizowane w 2010 r.:
» Organizacja superwizji dla profesjonali-

stów zajmujących się pomocą dzieciom 

krzywdzonym
» Organizacja seminarium międzynaro-

dowego „Wiktymizacja dzieci — skala 

i profi laktyka” w Sofi i, wizyty studyjne 

w lokalnych organizacjach i instytu-

cjach wspierających dzieci i rodziców
» Badania postaw społecznych wobec krzywdzenia dzieci 

w 6 krajach projektu

» Prowadzenie anglojęzycznego portalu www.canee.net 
» Implementacja polskiej kampanii Dziecko — świadek szczególnej 

troski „Wysoki sądzie, mam prawo się nie bać” w krajach objętych 
projektem (    )

» Adaptacja i koordynacja wydania publikacji dla profesjonalistów, 
rodziców i dzieci na temat pomocy dzieciom — ofi arom prze-
stępstw („Gdy Twoje dziecko jest świadkiem w sądzie”, „Będę 
świadkiem w sądzie”, „Poradnik dla profesjonalistów jak pomagać 
dzieciom krzywdzonym”, „Ekspertyzy prawne na temat sytuacji 
dzieci — świadków”) (     i     )

 Program realizowany od 2005 r.
Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzo-

nym poprzez podnoszenie kompetencji profesjo-

nalistów odpowiedzialnych za interwencję, pomoc 

dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomo-

ści społecznej

Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia i su-

perwizje prowadzone przez krajowych i zagranicznych 

ekspertów oraz publikacje skierowane do profesjona-

listów, rodziców i dzieci, udział w konferencjach 

i wizytach studyjnych. Program realizowany jest 

w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi 

z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Mołdowy i Ukrainy. Prowadze-

nie anglojęzycznego portalu www.canee.net

Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,

tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,  

europawschodnia@fdn.pl, www.canee.net  

PROGRAM W LICZBACH
- 18 superwizji i 12 szkoleń w krajach uczestniczą-

cych w programie; uczestniczyło w nich ponad 

650 profesjonalistów
- ponad 14 200 wejść na stronę www.canee.net 

- rozdystrybuowano ponad 48 000 egzemplarzy 

publikacji projektowych (raportów, plakatów 

i ulotek)

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Fundacja OAK 

- Fundacja im. Stefana Batorego

- Komisja Europejska DG Justice, Freedom and Security

- środki własne FDN

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator: Maria Keller-Hamela
Specjalista: Gabriela Zawadzka         
Asystenci programowi: Dorota Gajewska, Agnieszka 
Popławska

1

12 3

32

1

Program na rzecz dzieci — ofi ar handlu
i dzieci cudzoziemskich bez opieki

 Program realizowany od 2004 r. 
Cele: zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi 

komercyjnego wykorzystywania dzieci poprzez zwięk-

szanie świadomości i wiedzy profesjonalistów mających 

kontakt z dziećmi — ofi arami handlu i dziećmi z grup 

ryzyka  

Główne działania: organizacja i prowadzenie szkoleń 

dla profesjonalistów, informowanie o problemie za 

pomocą publikacji i strony internetowej, diagnoza 

funkcjonowania systemu ochrony dzieci — ofi ar 

handlu i dzieci z grup ryzyka, działania lobbingowe, 

mające na celu wdrożenie modelowych rozwiązań 

i zainicjowanie publicznej dyskusji na temat sytuacji 

dzieci zagrożonych komercyjnym wykorzystywaniem

Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,

tel./faks +48 22 616 16 02 68, +48 22 616 03 14 

ofi aryhandlu@fdn.pl, www.dzieciofi aryhandlu.fdn.pl  

PROGRAM W LICZBACH
- 332 profesjonalistów uczestniczyło w szkoleniach 

nt. problematyki handlu i komercyjnego 

wykorzystywania dzieci

- ponad 8000 wejść na stronę 

www.dzieciofi aryhandlu.fdn.pl

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2010 ROKU:
- Fundacja Terre des Hommes 

ze środków Fundacji OAK 

- Komisja Europejska – Daphne III 

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator: Gabriela Zawadzka
/Gabriela Kühn
Specjalista: Dorota Gajewska
Asystent programowy: Agnieszka Popławska
Ekspert: Katarzyna Fenik 

1
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Program szkoleniowy

Działania zrealizowane w 2010 r.:
» VII Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom — ofi arom 

przestępstw”
» IV Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo Dzieci 

i Młodzieży w Internecie”

» III Ogólnopolska konferencja „Profi laktyka krzywdzenia małych 

dzieci”
» VII edycja Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym 

seksualnie i jego rodziną (studium posiada rekomendacje 

Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego)
» III i IV edycja Studium z zakresu opiniowania sądowo-

-psychologicznego w sprawach z udziałem małoletnich świadków 
(studium posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego)

» I edycja Studium diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej 
dzieciom wykorzystywanym seksualnie (studium posiada reko-
mendacje Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego)

» Szkolenia dla policjantów, specjalistów do spraw nieletnich 
w ramach współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

» Szkolenia z zakresu diagnozy i interwencji w przypadkach 
przemocy psychicznej, fi zycznej i seksualnej

» Szkolenia z zakresu pracy z rodzicami małych dzieci
» Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie
» Szkolenia z zakresu poradnictwa w telefonach zaufania
» Szkolenia z zakresu profi laktyki handlu dziećmi
» Edukacja dzieci w zakresie korzystania z telefonu zaufania 

116 111

 Program realizowany od 2003 r.
Cele: podnoszenie kompetencji profesjonalistów 

(m.in. psychologów, pedagogów, policjantów, lekarzy 

i nauczycieli) w zakresie pomocy dzieciom krzywdzo-

nym, bezpieczeństwa dzieci w Internecie, profi laktyki 

krzywdzenia małych dzieci oraz przeciwdziałania 

komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

Główne działania: szkolenia i konferencje, szczegóło-

we informacje zawarte zostały w sekcjach poświęco-

nych poszczególnym programom

Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,

tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,  

szkolenia@fdn.pl, www.fdn.pl/oferta-edukacyjna  

PROGRAM W LICZBACH
- ok. 600 profesjonalistów uczestniczyło 

w VI Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom — 

— ofi arom przestępstw”  

- 520 profesjonalistów uczestniczyło 

w IV Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo 

Dzieci i Młodzieży w Internecie”

- 380 profesjonalistów uczestniczyło 

w III Ogólnopolskiej konferencji „Profi laktyka 

krzywdzenia małych dzieci”

- 20 psychologów i pedagogów ukończyło studium 

metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym 

seksualnie i jego rodziną

- 20 psychologów ukończyło studium z zakresu 

opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach 

z udziałem małoletnich świadków

- 20 psychologów rozpoczęło studium z zakresu 

opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach 

z udziałem małoletnich świadków

- 40 psychologów i pedagogów rozpoczęło studium 

diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej 

dzieciom wykorzystywanym seksualnie

- ok. 500 psychologów i pedagogów ukończyło 

szkolenia z zakresu pracy z rodzicami małych dzieci

- ok. 730 profesjonalistów wzięło udział 

w szkoleniach dotyczących problematyki handlu 

dziećmi

- ok. 5000 profesjonalistów wzięło udział 

w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa dzieci 

w Internecie

- ok. 50 profesjonalistów wzięło udział w szkoleniach 

i warsztatach z zakresu poradnictwa w telefonach 

zaufania

- ok. 3200 uczniów wzięło udział w zajęciach 

poświęconych telefonom zaufania

Zespół programu w 2010 r.: 
Koordynator: Daria Drab
Asystent programowy: Urszula Krowicka

Konkurs prac magisterskich,
Program grantowy 

Komisja konkursowa rozstrzygająca XI edycję konkursu 

FDN na najlepszą pracę magisterską nt. problematyki 

krzywdzenia dzieci przyznała:

II nagrodę —  Paulinie Ogłozińskiej za pracę „Przesłucha-

nie małoletniego świadka w polskim procesie karnym” 

przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Grze-

gorczyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego 

Wyróżnienia — Kamili Chmielewskiej za pracę „Ochro-

na przesłuchiwanych dzieci, zapobieganie wiktymizacji” 

przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Janiny Czapskiej na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskie-

go oraz Iwonie Kubickiej za pracę „Agresja, inteligencja 

emocjonalna, płeć psychologiczna i poziom przystosowa-

nia społecznego u sprawców przestępstw seksualnych” 

przygotowaną pod kierunkiem dr Marii Gordon w Szkole 

Wyższej Psychologii Społecznej.

Komisja konkursowa zdecydowała nie przyznać I nagrody.

Od 2010 r. FDN przy fi nansowaniu Fundacji Veluxa, 
prowadzi program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 
skierowany do organizacji pozarządowych, które swoją 
działalnością non profi t wspierają społeczności lokalne 
w ochronie dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. 
Program wspiera realizację projektów z zakresu bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, profi laktyki 
krzywdzenia małych dzieci oraz pomocy dzieciom ofi arom 
przestępstw i krzywdzenia.  

Kontakt:
Koordynator programu: Gabriela Kühn
ul. Katowicka 31, 03-032 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 16 02 68, +48 22 616 03 14 
konkurs.grantowy@fdn.pl, www. programgrantowy.fdn.pl

FINANSOWANIE PROGRAMU:
- Fundacje Veluxa  

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

PROGRAM GRANTOWY

Zdjęcie pochodzi z konkursu fotografi cznego organizowanego 
w ramach programu grantowego
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Dzieci skrzywdzone przez z y dotyk
chc  sta  si  niewidoczne

www.zlydotyk.pl

Patroni medialni G ówny sponsorOrganizatorzy

Kampanie społeczne

Działania w ramach kampanii:
» Przygotowanie przekazów medialnych 

kampanii (spot telewizyjny (    ),  spot 

radiowy, reklama prasowa, plakat (    )) 
» Przeprowadzenie badania „Wiktymizacja 

dzieci i młodzieży w Polsce. Doświadcze-

nia młodych Polaków”
» Rekrutacja ambasadorów kampanii – lo-

kalnych organizacji i instytucji, które promowały na swoim terenie 

idee kampanii (poprzez dystrybucję materiałów, edukację rodziców 
i profesjonalistów, organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, 
współpracę z lokalnymi mediami)

» Szkolenie profesjonalistów nt. rozpoznawania i interwencji w spra-
wach wykorzystywania seksualnego dziecka

» Opracowanie i dystrybucja materiałów kampanii (broszur „Jak 
chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym? Poradnik dla 
rodziców i profesjonalistów” (    )  oraz „Pomoc dzieciom wykorzy-
stywanym seksualnie. Poradnik dla pedagogów, nauczycieli 
i opiekunów dziecka” (    ),  plakatów i ulotek kampanii

• Stworzenie i prowadzenie portalu nt. problemu wykorzystywania 
seksualnego dzieci – www.zlydotyk.pl 

• Opracowanie modułów e-learningowych poświęconych problemowi 
wykorzystywania seksualnego dzieci (dostępnych poprzez stronę 
kampanii – www.zlydotyk.pl)

KAMPANIA „ZŁY DOTYK”, II ETAP

1514
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Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, 

Rzecznik Praw Dziecka

Agencja: Grey Worldwide Warszawa

Cel kampanii: dostarczenie wiedzy nt. problemu 

wykorzystywania seksualnego dzieci, ochrony dzieci 

przed wykorzystywaniem oraz pomocy dzieciom, 

które go doświadczyły

Główne działania: kampania medialna i edukacyjna 

Czas trwania: działania medialne: maj–czerwiec 2010 r.; 

działania edukacyjne – maj–grudzień 2010 r.

Media: TV, radio, prasa, Internet

Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,

tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,  

zlydotyk@fdn.pl, www.zlydotyk.pl

KAMPANIA W LICZBACH
- działania realizowało 340 ambasadorów 

z całej Polski, 

- rozdystrybuowano ponad 15 500 egzemplarzy 
materiałów edukacyjnych dla rodziców 

i profesjonalistów 

- szczegółowy raport z działań kampanii zostanie 
udostępniony na www.zlydotyk.pl

FINANSOWANIE:
- Fundacja OAK

- Rzecznik Praw Dziecka

- program ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań „Razem Bezpieczniej”

- Grey Worldwide Warszawa, agencja realizująca

- środki własne FDN

Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2010Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2010 1514

www.fdn.pl
www.zlydotyk.pl

chronić 
dzieci
Jak

przed 
wykorzystywaniem 
seksualnym?

PORADNIK DLA RODZICÓW I PROFESJONALISTÓW
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Pomoc 
dzieciom

wykorzystywanym 
seksualnie

PORADNIK DLA PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW DZIECKA
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Działania w ramach kampanii:
» Przygotowanie przekazów me-

dialnych (spot telewizyjny (    )  

i radiowy)
» Prezentacja plakatów i city-

lightów w największych miastach Polski (    ) 
» Opracowanie materiałów edukacyjnych (broszura „Zapobieganie 

wykorzystywaniu seksualnemu w Internecie” (    ), broszura „Re-

komendacje dotyczące tworzenia bezpiecznego środowiska online 
dla dzieci”, kurs e-learningowy dotyczący bezpieczeństwa dzieci 
w Internecie)

» Prowadzenie portalu www.dzieckowsieci.fdn.pl

Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, 

NASK, Rzecznik Praw Dziecka 

Agencja: VA Strategic Communication

Cel kampanii: zwrócenie uwagi na problem uwodze-

nia dzieci w Internecie (grooming) oraz nowelizację 

prawa dotyczącego tego problemu

Główne działania: kampania medialna i edukacyjna

Czas trwania: czerwiec–wrzesień 2010

Media: prasa, TV, radio, Internet, citylighty, billboardy, 

bankomaty

Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,

tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,  

www.dzieckowsieci.fdn.pl

KAMPANIA W LICZBACH
- Spoty telewizyjne (ponad 500 emisji), infoscreen 

(700 emisji), 200 billboardów i 40 plakatów 
citylight w największych miastach Polski, ponad 

130 publikacji reklamy prasowej, obecność reklamy 

w 660 bankomatach Cash4You w całym kraju

- W  ramach kampanii wydano i rozdystrybuowano 

ponad 5000 ulotek i plakatów

FINANSOWANIE:
- Fundacja Orange

- Komisja Europejska

- Rzecznik Praw Dziecka

3
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1

„KAŻDY RUCH W INTERNECIE ZOSTAWIA ŚLAD” – 
IV ETAP KAMPANII „DZIECKO W SIECI”

POLICJA
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Dziecko 
 w Sieci

Zapobieganie wykorzystywaniu
seksualnemu dzieci w Internecie

PROFILAKTYKA, PREWENCJA, NOWA LEGISLACJA

1

Kampanie społeczne
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„BĘDĘ PRZESŁUCHANY/A” – 
III ETAP KAMPANII „DZIECKO — ŚWIADEK SZCZEGÓLNEJ TROSKI”

PRZESŁUCHANA
b´d´ Bardzo się bałam przesłuchania. Nie wiedziałam, że to

po prostu rozmowa. Teraz wiem, że nie ma czego się bać.

Od Ciebie zależy, czy oszczędzisz małoletnim świadkom traumatycznego przeżycia. 
Zabiegaj o rozmowę w specjalnie przygotowanym miejscu. Dziecko jest świadkiem 
szczególnej troski.

Organizatorzy kampanii ”Dziecko – świadek szczególnej troski” Partner kampanii
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Działania w ramach kampanii:
» Przygotowanie materiałów kampanii przeznaczonych dla profesjo-

nalistów (sędziów, prokuratorów, kuratorów, funkcjonariuszy po-

licji, psychologów i biegłych sądowych) – plakat, ulotka, broszura, 

kwartalnik, kalendarz (    )
» Przygotowanie i dystrybucja ulotki dla dzieci „Jesteś świadkiem – 

masz prawo”

Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka

Agencja: VA Strategic Communication

Cel kampanii: Rozpowszechnienie wiedzy o prawach 

dzieci uczestniczących w procedurach prawnych 

zarówno wśród profesjonalistów uczestniczących 

w tych procedurach (sędziowie, biegli sądowi, proku-

ratorzy, funkcjonariusze policji), jak i wśród rodziców 

i opiekunów małych świadków

Główne działania: kampania edukacyjna 

Czas trwania: działania medialne: marzec–kwiecień 

2010 r.; działania informacyjno-edukacyjne: marzec– 

grudzień 2010 r.

Media: prasa, Internet

Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,

tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,  

dzieckoswiadek@fdn.pl, www.dzieckoswiadek.fdn.pl

KAMPANIA W LICZBACH
- we współpracy z Komendą Główną Policji, Proku-

raturą Generalną, Ministerstwem Sprawiedliwości, 

Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Koalicją na 

rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci rozdystry-

buowano prawie 60 000 materiałów informacyj-
nych i edukacyjnych dla profesjonalistów, rodziców 

i dzieci

FINANSOWANIE:
- Fundacja OAK

- Komisja Europejska

- Fundacja BRE Banku

1

1

Kampanie społeczne
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Program badawczy, 
Kwartalnik

21

PROGRAM BADAWCZY

KWARTALNIK „DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA” 

W 2010 r. w ramach programu badawczego FDN zrealizowano 
następujące projekty:
» „Problem wykorzystywania seksualnego wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych”, w ramach programu Daphne III, 

próba badawcza: wychowankowie warszawskich domów dziecka 

w wieku 15–18 lat i personel z tych placówek. Projekt rozpoczął 

się w 2009 r.
» „Postawy wobec krzywdzenia dzieci", w ramach projektu „Dzie-

ciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony 

dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej”, reprezentatywna próba 
Polaków od 15 r.ż. W ramach projektu to samo badanie zostało 
przeprowadzone w pięciu innych krajach: Bułgarii, Mołdawii, 
Ukrainie, Litwie, Łotwie 

» „Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce”, w ramach programu 
Komisji Europejskiej „Prevention of and Fight against Crime”, 
reprezentatywna próba internautów w wieku 15–18 lat

» „Porzucanie dzieci i zapobieganie temu problemowi w Europie”, 
w ramach programu Daphne III, badania warszawskich oddziałów 
położniczych. Projekt jest kontynuowany w 2011 r. 

» „Kiedy niewinni są karani – dzieci osadzonych rodziców, grupa spo-
łeczna zagrożona wykluczeniem”, we współpracy z European Network 
for Children of Imprisoned Parents (Eurochips), badani: pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej oraz pracownicy domów dziecka 

» „Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce” – badania aktowe na 
temat warunków przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych 
w postępowaniu karnym, w ramach projektu „Prevention of and 
Fight against Crime” (w ramach programu „Dziecko — świadek 
szczególnej troski”)

FINANSOWANIE PROGRAMU:
- Komisja Europejska

- Fundacje Veluxa

- Fundacja OAK

- EUROCHIPS

Zespół programu badawczego:
dr Monika Sajkowska

Joanna Włodarczyk  

W 2010 r. ukazały się cztery numery kwartalnika „Dziecko krzyw-
dzone. Teoria, badania, praktyka” wydawanego od 2002 r.:

Nr 1/30 –  Dziecko — świadek szczególnej troski
Nr 2/31 – Telefony zaufania dla dzieci
Nr 3/32 – Śmierć dziecka jako konsekwencja krzywdzenia/lub 

zaniedbania

Nr 4/33 – Komercyjne wykorzystywanie dzieci

Redakcja kwartalnika: 
Redaktor naczelny: Monika Sajkowska 
Zastępca redaktora: Maria Keller-Hamela
Sekretariat redakcji, redakcja: Marzena Polańska
Internetowa wersja kwartalnika: Karolina Lewandowska
Kolegium redakcyjne

FINANSOWANIE KWARTALNIKA W 2010 R. 
- Fundacja OAK

- Polkomtel SA

- środki własne FDN

www.fdn.pl
www.zlydotyk.pl

wychowanków
Wykorzystywanie seksualne 

domów dziecka

DIAGNOZA PROBLEMU

Raport fi nansowy

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FUNDACJI DZIECI NICZYJE W 2010 ROKU:

Fundacja OAK — program Dzieciństwo bez krzywdzenia (środki dystrybuowane w 6 krajach projektu) 872 576

Działalność non for profi t 840 039

Fundacje Veluxa 821 794

World Childhood Foundation 633 452

Komisja Europejska –  Safer Internet 546 665

Fundacja Orange 542 795

Miasto Stołeczne Warszawa — placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom 399 427

Darowizny 1% PDOF 299 649

Fundacja OAK – program Mario 283 584

Komisja Europejska – Prevention of and Fight against Crime 209 956

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 150 000

Komisja Europejska – Daphne III 141 504

Darowizny od osób fi zycznych 87 363

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne – Partnerstwo Transgraniczne 83 534

Urząd Dzielnicy Praga-Południe 81 249

Wojewoda Mazowiecki 78 030

Fundacja Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego 60 000

Nawiązki sądowe 56 836

Miasto Stołeczne Warszawa – program Dobry Rodzic – Dobry Start 35 000

Save the Children Sweden 33 274

Miasto Stołeczne Warszawa – program Dziecko w Sieci 33 000

Miasto Stołeczne Warszawa – program Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom 31 283

Polkomtel SA 30 000

Ambasada Brytyjska 19 881

Urząd Dzielnicy  Warszawa Białołęka 18 065

Odsetki bankowe 17 372

Urząd Dzielnicy  Warszawa Żoliborz 15 450

Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe SA 15 000

Deutsche Bank Polska SA 14 500

Urząd ds. Mediów i Komunikacji Landu Nadrenia-Palatynat 14 398

Miasto Stołeczne Warszawa – program wolontariacki 12 000

Fundacja im. S. Batorego 6 047

Polpain Putka Sp. z o.o. 3 160

Fundacja Link – Hope 2 350

Fundacja Banku Zachodniego 2 300

Darowizny od fi rm pozostałe 77 753

ŁĄCZNIE PRZYCHODY: 6 491 533,00 PLN

Wydatki administracyjne za 2010 r. stanowią 10,24%, zaś nakłady na działalność statutową 89,76% 
łącznych wydatków działalności podstawowej Fundacji.

Nasze wydatki w 2010 roku
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Sponsorzy i Partnerzy

PARTNER FUNDACJI DZIECI NICZYJE 
W ZAKRESIE SZKOLEŃ I DORADZTWA

PARTNER FUNDACJI DZIECI NICZYJE 
W ZAKRESIE MONITORINGU MEDIÓW 

WSPARCIE IN KIND 

22 23
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ZARZĄD FUNDACJI
dr Irena Kornatowska – prezes
dr Monika Sajkowska – wiceprezes
Bohdan Gawroński
Maria Keller-Hamela

RADA FUNDACJI
Elżbieta Czyż 
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
dr hab. Maria Kolankiewicz
prof. dr hab. Anna Koślacz-Folga
dr hab. Aldona Sito
Jolanta Szymańczak – przewodnicząca

BIURO FDN 
DYREKCJA 
dr Monika Sajkowska – dyrektor Fundacji
Maria Keller-Hamela – dyrektor ds. współpracy międzynarodowej
Jolanta Zmarzlik – dyrektor ds. klinicznych
Michał Szymańczak – konsultant

SEKRETARIAT:
Beata Kaczkiewicz – kierownik administracyjny

DZIAŁ PR
Marta Skierkowska – specjalista ds. PR
Katarzyna Janicka – specjalista ds. PR
Katarzyna Ejdys – asystent ds. PR
Urszula Makowelska – asystent ds. PR

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
Dorota Kordykiewicz – główna księgowa
Anna Burczak – księgowa
Małgorzata Jabłonowska–Zagrajek – księgowa
Marta Sadkowska – specjalista ds. kadr i płac

DZIAŁ PRAWNY:
Justyna Podlewska – prawnik
Olga Trocha – prawnik
Zuzanna Kloc – prawnik
Marcin Skiba – prawnik

Fundacja Dzieci Niczyje 

ul. Walecznych 59

03-926 Warszawa

tel./faks: +48 22 616 02 68, 

+48 22 616 03 14

e-mail: fdn@fdn.pl

www.fdn.pl

GRAFIKA I SKŁAD 
Olga Figurska, www.lunatikot.pl

Dajemy 
dzieciom siłę! 
Fundacja Dzieci Niczyje
KRS 0000 20 44 26, www.1procent.net

Fundacja Dzieci Niczyje 
chroni dzieci 
przed przemocą 
i wykorzystywaniem

Dziękujemy 
wszystkim, 
którzy nas 
wspierają 
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DZIAŁ SZKOLEŃ:
Katarzyna Pawłowska

DZIAŁ IT
Jan Kowalski – specjalista IT
Sławomir Rapczyński – informatyk

MAGAZYN WYDAWNICTW:
Karol Wójcik
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www.fdn.pl
Zapraszamy do bazy wiedzy 

na temat problemu krzywdzenia dzieci


