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Szanowni Państwo,
rok 2020 był dla naszej Fundacji czasem wyzwań, zmian i rozwoju.
Musieliśmy niemal z dnia na dzień przystosować się do nowej sytuacji
związanej z pandemią. Nowe realia zmusiły nas do przejścia na pracę
zdalną. Chociaż dzieliła nas odległość, łączył nas wspólny cel – dawanie
dzieciom siłę. Nie zawiedliśmy!
Ten rok minął pod hasłem bezpieczeństwa. Musieliśmy zapewnić je sobie,
aby skutecznie pomagać dzieciom i chronić je przed krzywdzeniem. Nie
mogliśmy zostawić naszych podopiecznych bez wsparcia, więc przenieśliśmy naszą pomoc do świata wirtualnego. Konsultacje z dziećmi
i opiekunami w czasie lockdownu odbywały się głównie online. To wymagało wielkiej mobilizacji – nowych kompetencji naszych terapeutek/-ów
i konsultantek/-ów, wyposażenia ich i naszych podopiecznych w sprzęt
niezbędny do komunikacji online. Bardzo nam w tym pomogli nasi sponsorzy.
Nie ograniczyliśmy naszej pomocy mimo trudności, a nawet ją poszerzyliśmy! Od marca nasz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
działa nieprzerwanie − 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Byliśmy
dla dzieci w momencie, gdy najbardziej nas potrzebowały. Zwiększona liczba telefonów i wiadomości od dzieci w kryzysie pokazały nam,
że nasze wsparcie jest dla nich szczególnie ważne. Dlatego walczyliśmy
o dobro dzieci za każdym razem, gdy było ono zagrożone, m.in.: wypracowaliśmy rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci w izolacji chroniącej przed COVID-19 i wobec jej
następstw oraz stworzyliśmy kampanie „Za drzwiami” i „Pandemia Przemocy”, które uwrażliwiły społeczeństwo na przemoc wobec dzieci w tym
trudnym czasie.
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Zrealizowaliśmy nasze plany edukacyjne. W 2020 roku zorganizowaliśmy dziesiątki webinarów dla rodziców i profesjonalistów oraz konferencje. Dzięki internetowej formie nasze wydarzenia były dostępne dla
wszystkich zainteresowanych. Nasze coroczne forum dla młodzieży przyciągnęło rekordową liczbą osób. W Digital Youth Forum 2020 uczestniczyło aż 20 tysięcy uczniów!
Stale się rozwijamy, aby dawać dzieciom jeszcze więcej siły. Jesteśmy
gotowi na obchody 30-lecia i na 2021 rok przygotowaliśmy nowe inicjatywy, które wzmocnią system ochrony dzieci przed przemocą.

Monika Sajkowska
prezeska fundacji dajemy dzieciom siłę

Od 30 lat
chronimy dzieci
przed przemocą

Od 30 lat chronimy dzieci przed przemocą̨
i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną
i prawną̨. Uczymy dorosłych, jak mądrze
i skutecznie reagować na przemoc wobec
dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają,
że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy
i angażujemy rodziców, by wychowywali
dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy
na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło
interes dziecka. Każde dziecko zasługuje
na dzieciństwo wolne od przemocy.
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2020 rok

w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

461
1106
4210
5875
61 625
12 525
566
30 999

dzieci objętych pomocą
opiekunów objętych opieką
konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji
terapeutycznych dla dzieci
konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji terapeutycznych dla opiekunów
odebranych połączeń od dzieci i młodzieży
odpowiedzi na wiadomości od dzieci
konsultacji prawnych
uczestników naszych konferencji i szkoleń
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Sieć Centrów
Pomocy
Dzieciom

Od 2018 roku koordynujemy działania pięciu placówek – Centrów
Pomocy Dzieciom, działających na bazie modelu Barnahus. Model
ten zakłada, że dzieci pokrzywdzone przestępstwami, głównie wykorzystywaniem seksualnym i przemocą, oraz ich opiekunowie otrzymują interdyscyplinarną pomoc pod jednym dachem. Centra Pomocy
Dzieciom realizują wspólne standardy, a ich podstawową wartością
jest dobro dziecka. Oferują miejsce przyjaznego przesłuchania dzieci
uczestniczących w procedurach karnych, pomoc medyczną, psychiatryczną i prawną. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we
współpracy z lokalnymi służbami. – Obecnie FDDS prowadzi trzy takie centra – w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Warszawie. Kolejne
dwa prowadzone są przez organizacje partnerskie: Stowarzyszenie
Szansa w Głogowie i Stowarzyszenie Klanza w Białymstoku.
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Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie
Cele:

Główne
działania:

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

interdyscyplinarna pomoc dzieciom − ofiarom przestępstw i ich
rodzinom lub opiekunom.
pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna dla dzieci − ofiar
przemocy oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów pomagających
dzieciom − ofiarom przestępstw.
• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne,
psychiatryczne);
• przygotowanie do przesłuchania;
• prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci;
• prowadzenie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla rodziców i opiekunów;
• prowadzenie grup socjoterapeutycznych oraz terapeutycznych
dla dzieci;
• konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych) w sprawach
krzywdzenia dzieci;
• przesłuchania w charakterze świadka/biegłego w prokuraturze
i sądzie w sprawach podopiecznych;
• koordynacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom;
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• prowadzenie webinariów dla profesjonalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych;
• badania sądowo-psychologiczne.

2020 rok w liczbach:

425
1974
1750
361
10
61
5
36
180
24
105
10

dzieci i opiekunów objętych opieką;
konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji terapeutycznych z dziećmi;
konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji terapeutycznych, sesji rodzinnych dla rodziców i opiekunów;
konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców;
konsultacji pediatrycznych;
konsultacji dla profesjonalistów;
spotkań Klubu Biegłego Psychologa;
spotkań grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w których
uczestniczyło 18 dzieci;
godzin wsparcia edukacyjnego;
rodziny objęte wsparciem socjalnym;
przesłuchań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci;
webinariów dla profesjonalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
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Finansowanie:

Fundacja Auchan;
World Childhood Foundation;
Fundacja Drzewo i Jutro;
Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości;
Komisja Europejska;
Urząd m. st. Warszawy.

Kontakt:
ul. Przybyszewskiego 20/24,
01-849 Warszawa
tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30
e-mail: cpd@fdds.pl www.fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie
Gdańskim
Cele:

bezpośrednia pomoc dzieciom i rodzinom, edukacja w zakresie
zapobiegania przemocy wobec dzieci oraz dobrego rodzicielstwa.

Główne
działania:

pomoc psychologiczna, prawna, medyczna dzieciom i młodzieży
pokrzywdzonej w przestępstwach, przede wszystkim ofiarom przemocy i wykorzystania seksualnego, szkolenia dla profesjonalistów,
udostępnianie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne,
psychiatryczne, prawne);
• konsultacje dla profesjonalistów;
• terapie rodzinne, terapie par;
• przesłuchania i przygotowanie do nich przez biegłych na terenie
Centrum Pomocy Dzieciom;
• organizacja Starogardzkiej Konferencji „Dziecko pokrzywdzone
przestępstwem”.
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2020 rok w liczbach:

1219
1411
74
146
98
46
2
148
118
1320
118
Finansowanie:

konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji terapeutycznych
dla dzieci;
konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji terapeutycznych, sesji terapii par, sesji rodzinnych dla rodziców/opiekunów;
dzieci objętych opieką;
rodziców objętych opieką;
konsultacji psychiatrycznych dzieci;
konsultacji psychiatrycznych rodziców/opiekunów;
konsultacje pediatryczne/lekarskie;
konsultacji prawnych;
konsultacji dla profesjonalistów;
uczestników Starogardzkiej Konferencji „Dziecko pokrzywdzone
przestępstwem”;
dzieci przesłuchanych w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań CPD.

Gmina Miejska Starogard;
Gmina Skarszewy;
Powiat Tczewski;
Gmina Zblewo;
Urząd Wojewódzki;
Projekt Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny;
Projekt Barnahus;
Amazon;
Huawei;
środki z 1% podatku.
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Kontakt:
ul. Hallera 19a
83-200 Starogard Gdański
tel.: 58 531 00 45
e-mail: cpdstarogard@fdds.pl
www.fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku
Cele:

Główne
działania:

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

bezpośrednia pomoc dzieciom i rodzinom, edukacja w zakresie
zapobiegania przemocy wobec dzieci oraz dobrego rodzicielstwa.
pomoc psychologiczna, prawna, medyczna dzieciom i młodzieży
pokrzywdzonej w przestępstwach, przede wszystkim ofiarom przemocy i wykorzystania seksualnego, szkolenia dla profesjonalistów,
udostępnianie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.
• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne,
psychiatryczne, prawne);
• konsultacje dla profesjonalistów;
• terapie rodzinne, terapie par;
• przesłuchania i przygotowanie do nich przez biegłych na terenie
Centrum Pomocy Dzieciom;
• przygotowanie materiałów edukacyjnych, pomocnych w organizacji pracy online i służących zapobieganiu ryzykom związanym
z pozostawaniem dzieci w domu, dla gdańskich placówek oświatowych;
• działania edukacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich;
• współudział w przygotowaniu kampanii „Pandemia Przemocy”.
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2020 rok w liczbach:

804
886
132
409
76
85
47
7
15
Finansowanie
w 2020 roku:

Kontakt:

konsultacje psychologiczne, indywidualne sesje terapeutyczne
dla dzieci;
konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji terapeutycznych, sesji terapii par, sesji rodzinnych dla rodziców/opiekunów;
dzieci objętych opieką;
rodziców objętych opieką;
konsultacji psychiatrycznych dzieci;
konsultacji prawnych;
konsultacji dla profesjonalistów;
webinarów, w których uczestniczyło 160 osób;
przesłuchań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań CPD.

Miasto Gdańsk;
Fundacja Drzewo i Jutro;
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;
środki własne Fundacji.
u
ul. Jana Uphagena 18
80-237 Gdańsk
tel.: 58 718 73 68
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl
www.fdds.pl
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Centrum Dziecka i Rodziny
Cele:

Główne
działania:

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

ochrona małych dzieci (0–6 lat) przed krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację rodziców/opiekunów w wychowywaniu bez przemocy,
promocja dobrego rodzicielstwa.
wsparcie bezpośrednie rodziców małych dzieci, wsparcie dzieci
w wieku 0–6 lat, wsparcie profesjonalistów pracujących z rodzicami
małych dzieci, wspieranie współpracy interdyscyplinarnej.
• bezpośrednia pomoc rodzinom z grup ryzyka krzywdzenia małych
dzieci oraz rodzicom potrzebującym wsparcia, doświadczającym
trudności emocjonalnych i wychowawczych, którym trudno jest
odnaleźć się w swojej roli (konsultacje, terapia, wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne), a także pomoc małym dzieciom;
• program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej
w makroregionie centralnym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
w partnerstwie z Centrum Medycznym Żelazna;
• warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia („Oswoić
depresję”, grupa dla ojców, „Potrafię się zatrzymać”, grupa
„Lighthouse,”, grupa wsparcia dla mam po porodzie);
• współprowadzenie strony dla rodziców: rodzice.fdds.pl;
• udział w projekcie szkoleniowym dla żłobków.
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2020 rok w liczbach:

204
2041
145
10
4
9
8
8
Finansowanie
w 2020 roku:

dzieci i opiekunów objętych opieką;
konsultacji psychologicznych i sesji terapeutycznych
dla rodziców i dzieci;
konsultacji psychiatrycznych;
konsultacji prawnych;
webinary, w których uczestniczyła 100 rodziców;
grup wsparcia, terapeutycznych i warsztatów umiejętności
rodzicielskich, w których wzięło udział 77 rodziców i opiekunów;
spotkań monitorujących, w których uczestniczyło 63 profesjonalistów;
nowych wolontariuszy.

Urząd m.st. Warszawy;
M&G Prudential;
Polpharma;
Urząd dzielnicyPraga Południe;
Komisja Europejska;
Centrum Medyczne Żelazna;
Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej.

Kontakt:
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69
e-mail: cdir@fdds.pl
www.fdds.pl
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Standardy
Ochrony Dzieci

Cele:

Główne
działania:

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych i rówieśników poprzez promowanie standardów ochrony dzieci, w tym Polityki
ochrony dzieci przed przemocą, w placówkach i w instytucjach, w których przebywają dzieci.
dostarczanie oferty edukacyjnej pomocnej we wdrażaniu standardów ochrony dzieci, bieżące wsparcie placówek, związane z wprowadzaniem systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed
przemocą.
• obsługa placówek zarejestrowanych w portalu Chronimy Dzieci −
bieżące wsparcie we wdrażaniu standardów ochrony dzieci oraz
pomoc w tworzeniu Polityki ochrony dzieci;
• działania projektowe związane z planowanym rozpoczęciem
szkoleń stacjonarnych lub hybrydowych dla żłobków, w ramach
projektu „Żłobki na start”;
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• zainicjowanie współpracy z Fundacją Harmony Polish Hotels,
w zakresie wdrażania Kodeksu Postępowania w grupie hoteli
zrzeszonych w ramach HPH;
• stworzenie nowej oferty edukacyjnej dla m.st. Warszawy;
• szkolenie dla pracowników hoteli;
• zakończenie procesu certyfikowania placówek;
• przygotowanie, organizacja i sprzedaż szkoleń zamkniętych.

2020 rok w liczbach:

500
86
6
Finansowanie
w 2020 roku:

uczestników szkoleń;
placówek, które otrzymały certyfikaty Chronimy Dzieci;
szkoleń zamkniętych (2 stacjonarne i 4 online).

Komisja Europejska;
darowizna grupy PRACUJ.pl;
środki własne Fundacji.

Kontakt:
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69
e-mail: chronimydzieci@fdds.pl
www.chronimydzieci.pl
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Program
Pomocy
Telefonicznej
116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie
Bezpieczeństwa 800 100 100

Cele:

pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony, pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy potrzebują wsparcia
i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

Główne
działania:

telefoniczne i online wsparcie dzieci oraz młodzieży w trudnych sytuacjach, konsultacje telefoniczne i online dla rodziców oraz nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci; działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do szukania pomocy w trudnych sytuacjach oraz
korzystania z oferty pomocy telefonicznej.
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Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

• obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu 24 godziny
na dobę;
• obsługa bezpłatnej linii 800 100 100 – od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00–15:00;
• prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl oraz anonimowego poradnictwa online dla osób korzystających z zakładki
„Napisz do nas” w serwisie www.116111.pl;
• prowadzenie serwisu www.800100100.pl oraz poradnictwa
online dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa
dzieci;
• szkolenia dla profesjonalistów, dotyczące udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej przez telefon oraz interwencji kryzysowej;
• warsztaty dla dzieci i młodzieży.
61 625 odebranych połączeń od dzieci i młodzieży;

2020 rok w liczbach:

61 625
1342
747
9
12 525
747

odebranych połączeń od dzieci i młodzieży;
odebrane połączenia od dorosłych;
interwencji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia osób kontaktujących się z zespołem;
szkoleń i warsztatów zorganizowanych dla stażystów
Telefonu Zaufania 116 111;
odpowiedzi na wiadomości od dzieci;
podjętych interwencji.
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Finansowanie
w 2020 roku:

Kulczyk Foundation;
Fundacja Drzewo i Jutro;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
DWF;
Orange;
Fundacja Orange;
Goldman Sachs;
Facebook;
Henkel;
środki z 1% podatku.

Kontakt:
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30
www.116111.pl, www.800100100.pl
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Dziecko w Sieci
Cele:

Główne
działania:
Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

profilaktyka zagrożeń dla dzieci i młodzieży w sieci, pomoc dzieciom
w sytuacjach zagrożenia online, diagnoza skali i specyfiki zagrożeń
dla dzieci w internecie.
projekty edukacyjne, kampanie medialne, pomoc telefoniczna,
badania i analizy, poradnia „Dziecko w sieci”.
• Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 (konferencja, inicjowanie
działań lokalnych);
• konferencja dla młodzieży Digital Youth Forum w formie online;
• seminaria eksperckie: „Równowaga online i offline − wyzwania
dla rodziców i szkoły”, „Szkodliwe treści w internecie”;
• 14. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży w internecie” w formie online;
• kampania społeczna „Domowe Zasady Ekranowe”;
• wydanie i dystrybucja magazynu „Digital Youth”;
• prowadzenie poradni „Dziecko w sieci”;
• prowadzenie serwisów Sieciaki.pl, Necio.pl oraz aplikacji mobilnej
Necio;
• dystrybucja materiałów edukacyjnych.
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2020 rok w liczbach:

ok. 3624
4600
870 000
20 000
35 489
370
206
20 635
5000
93 503
Finansowanie
w 2020 roku:

profesjonalistów uczestniczących w konferencjach i szkoleniach;
lokalnych inicjatyw w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu;
uczestników lokalnych inicjatyw w ramach Dnia Bezpiecznego
Internetu;
uczestników Digital Youth Forum;
wyświetleń relacji z Digital Youth Forum;
godzin konsultacji i sesji psychoterapeutycznych z dziećmi i nastolatkami w poradni „Dziecko w sieci”;
godzin konsultacji i spotkań z rodzicami w poradni „Dziecko w sieci”;
nowych zarejestrowanych użytkowników serwisu Sieciaki.pl;
egzemplarzy Magazynu Digital Youth;
użytkowników na stronie kampanii społecznej „Domowe Zasady
Ekranowe” (pierwsza odsłona).

Komisja Europejska;
Fundacja Orange;
Google Polska;
Facebook Polska;
Enxoo;
ITU.

Kontakt:
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.: 22 616 02 68
e-mail: dzieckowsieci@fdds.pl
www.fdds.pl
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Dział badawczy
Cele:

poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego,
diagnozy i ekspertyzy na rzecz programów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Główne
działania:

badania sytuacji dzieci w Polsce, w szczególności w obszarze problemu krzywdzenia; ewaluacja działań prowadzonych przez Fundację.

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

• koordynacja badań w Fundacji;
• realizacja badań oraz przygotowanie raportów: „Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii”, „Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce”, „Biegacze charytatywni FDDS”;
• uczestnictwo w konferencjach;
• udział w Kongresie Badaczy PTBRiO;
• uczestnictwo w konferencjach prasowych.

Finansowanie
w 2020 roku:

Ministerstwo Sprawiedliwości;
OAK;
Facebook.

Kontakt:
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69
e-mail: badania@fdds.pl
www.fdds.pl
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Kwartalnik
„Dziecko
Krzywdzone”

„Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest periodykiem
wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 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 zagadnieniami krzywdzenia dzieci – „Child Abuse & Neglect” oraz „Child Maltreatment”.

W 2020 roku wydano cztery numery pisma:
• Kwartalnik: Vol 19, No 1 (2020): Rola systemu opieki zdrowotnej;
• Kwartalnik: Vol 19, No 2 (2020): Profilaktyka wykorzystywania
seksualnego dzieci;
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• Kwartalnik: Vol 19, No 3 (2020): Jak wspierać pomagaczy? Perspektywa profesjonalistów pracujących z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia;
• Kwartalnik: Vol 19, No 4 (2020): Przemoc rówieśnicza jako
problem społeczny.

Kontakt:
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.: 22 616 02 68
e-mail: redakcja@fdds.pl
www.dzieckokrzywdzone.fdds.pl
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Dział prawny
Cele:

pomoc prawna podopiecznym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, obsługa prawna Fundacji; realizacja praw dzieci uczestniczących w procedurach prawnych, edukacja i podnoszenie świadomości profesjonalistów, działania lobbingowe na rzecz zmian w prawie w obszarze
ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Główne
działania:

konsultacje – osobiste i telefoniczne – dla podopiecznych Fundacji,
obsługa prawna programów i podejmowanie interwencji prawnych.
W ramach projektu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”:
prowadzenie szkoleń dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy policji, biegłych sądowych, a także
psychologów i pedagogów z zakresu przygotowania dziecka do
przesłuchania oraz prowadzenia przesłuchania, działania edukacyjne
skierowane do profesjonalistów, rodziców oraz dzieci − pokrzywdzonych i świadków. Warsztaty dla rodziców biorących udział w procedurach prawnych, propagowanie instytucji kuratora procesowego,
reprezentującego małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu
karnym. Pełnienie funkcji kuratora procesowego dla dziecka będącego ofiarą przestępstwa. Prowadzenie programu prawnego „Opiekun
Dziecka − Ofiary Przestępstwa”, w którym wolontariusze udzielają
konsultacji mailowych w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu
dzieci oraz towarzyszą podopiecznym Fundacji podczas rozpraw
w sądzie.
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Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

• bezpośrednie konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych
dzieci − ofiar przestępstw oraz w sprawach z udziałem dzieci;
• konsultacje telefoniczne i mailowe;
• prowadzenie projektu „Opiekun Dziecka − Ofiary Przestępstwa”
(udzielanie informacji w zakresie interwencji na rzecz dziecka,
wsparcie psychologiczne i prawne małych świadków i ich rodziców/opiekunów oraz przygotowanie ich do uczestniczenia w rozprawie sądowej czy przesłuchaniu);
• towarzyszenie na rozprawach sądowych rodzicom małoletnich
pokrzywdzonych;
• wystąpienia do sądu w sprawie respektowania praw dziecka
(amicus curiae);
• działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa dotyczącego ochrony dziecka;
• szkolenia dla profesjonalistów, pracujących na rzecz dziecka
krzywdzonego;
• szkolenia, współpraca z sądami w ramach programu „Wymiar
sprawiedliwości przyjazny dziecku”;
• udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego dla w dzielnicy –
Targówek w Warszawie;
• udział w pracach Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej;
• przygotowanie instrukcji postępowania interwencyjnego w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka w okresie pandemii.
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2020 rok w liczbach:

335
248
231
4
116
5
415
4
10
Finansowanie
w 2020 roku:

konsultacji prawnych dla rodziców;
konsultacji telefonicznych z rodzicami/opiekunami prawnymi;
konsultacji mailowych w ramach projektu „Opiekun Dziecka – Ofiary
Przestępstwa”;
rozprawy w ramach projektu „Opiekun Dziecka – Ofiary Przestępstwa”;
pism procesowych;
spotkań Klubu Prawnika, w których uczestniczyły 272 osoby;
konsultacji wewnętrznych;
opinie lobbingowe;
wystąpień do sądu w sprawie respektowania praw dziecka.

Childhood;
środki własne Fundacji;
środki z 1% podatku;
UM CPD;
MS Badanie;
UM Pomoc.

Kontakt:
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel.: 22 826 88 62
e-mail: cpd@fdds.pl
www.fdds.pl
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Dział PR
Cele:

Główne
działania:

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

budowanie spójnego wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
oraz świadomości społecznej nt. problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. Prowadzenie zaplanowanej, sprawnej i efektywnej komunikacji
z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami i partnerami, prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych, tworzenie materiałów promocyjnych, wsparcie w osiąganiu celów strategicznych,
branding placówek Fundacji, udzielanie patronatów.
• administracja i redakcja stron www: fdds.pl, rodzice.fdds.pl;
• prowadzenie działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedln);
• realizacja kampanii „Pandemia Przemocy”;
• promocja kampanii „GADKI”, , “Zgłoś To!”, „Domowe Zasady Ekranowe”, „Dziecięcy Mózg Radzi”, „Za drzwiami”, „List od Mikołaja”;
• wsparcie komunikacyjne i promocja apeli, stanowisk Fundacji,
petycji;
• obsługa biura prasowego;
• promocja szkoleń, konferencji, webinarów i innych działań Fundacji;
• branding placówek.
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2020 rok w liczbach:

17 504
89 135
18 900
843
5014
5470
637 619

publikacje i wzmianki w mediach na temat Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę;
fanów na portalu Facebook (wzrost o 23 502);
obserwujących na portalu Instagram (wzrost o 12 tys.);
obserwujących na portalu Linkedln;
fanów fanpage’u Digital Youth;
fanów fanpage’u Safer Internet;
sesji strony www.fdds.pl.

Kontakt:
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.: 22 616 02 68
e-mail: pr@fdds.pl
www.fdds.pl
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Dział szkoleń
i eventów
Cele:

podniesienie standardów oferty edukacyjnej FDDS i zapewnienie
wsparcia organizacyjnego działaniom edukacyjnym.

Główne
działania:

diagnozowanie potrzeb wsparcia działań edukacyjnych we wszystkich programach Fundacji, diagnoza potrzeb szkoleniowych, weryfikacja i standaryzacja scenariuszy szkoleń i materiałów edukacyjnych,
organizacja szkoleń i konferencji, systematyczna ewaluacja wydarzeń
i wdrażanie wniosków, rozwój oferty edukacyjnej, wspieranie trenerów, administrowanie platformą edukacyjną, zbudowanie mocnych
partnerstw z podwykonawcami, wypracowanie i wdrażanie standardów szkoleń online w wymiarze nowych narzędzi i kompetencji.

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

• 17. Ogólnopolska Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” online;
• administracja stron www: edukacja.fdds.pl; edu.fdds.pl; konferencja.fdds.pl;
• wsparcie w realizacji wydarzeń organizowanych w Fundacji i szkoleń dla trenerów FDDS;
• współorganizacja webinarów;
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• opracowanie i wdrożenie standardów prowadzenia wydarzeń
online;
• administracja kont i koordynacja zajętości narzędzi do prowadzenie wydarzeń online;
• przygotowywanie do wdrożenia nowej platformy edukacyjnej
FDDS.

Finansowanie
w 2020 roku:

środki własne Fundacji;
Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kontakt:
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69
e-mail: szkolenia@fdds.pl
www.fdds.pl
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Dział
fundraisingu
Cele:

zbieranie środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania
Fundacji.

Główne
działania:

kontakty z firmami i indywidualnymi darczyńcami, koordynowanie
akcji oraz kampanii, pozyskiwanie sponsorów.

Działania
zrealizowane
w 2020 roku:

• pozyskanie nowych darczyńców oraz partnerów biznesowych;
• koordynowanie kampanii 1% oraz akcji „List od Mikołaja”;
• prowadzenie Klubu Przyjaciół Dzieci oraz kontakt z darczyńcami;
• koordynacja akcji „Biegam dla dzieci”.
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2020 rok w liczbach:

64
6300
ok. 18 000
12 290
192

firmy wspierające Fundację;
regularnych darczyńców;
jednorazowych wpłat;
wysłanych przesyłek w akcji „List od Mikołaja”;
biegaczy i biegaczek charytatywnych w ramach akcji „Biegam dla
dzieci”.

Kontakt:
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.: 22 616 02 68,
e-mail: fr@fdds.pl
www.fdds.pl
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Realizacja naszych działań jest możliwa również dzięki pracy
innych działów: księgowości i kadr, IT, administracji oraz HR.

Razem dajemy
dzieciom siłę!

