Rok 2009 był dla naszej fundacji czasem budowania współpracy i dzielenia się
z naszymi partnerami w całej Polsce i w krajach europejskich dobrymi praktykami
pomocy i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Rozpoczęliśmy organizację Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym
Seksualnie, do której przyłączyło się 26 placówek pomocowych działających
w stolicy. Psycholodzy i pedagodzy z tych placówek uczestniczyli w studium
przygotowującym ich do prowadzenia diagnozy i pomocy psychologicznej dzieciom–
ofiarom przemocy seksualnej. Dzięki tej współpracy w 2010 r. rozszerzy się
w Warszawie oferta pomocy w tych trudnych sprawach.
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W minionym roku wiele naszych aktywności koncentrowało się wokół problemu kar
fizycznych wobec dzieci. Projektom zmian legislacyjnych towarzyszyła kampania
„Dzieciństwo bez przemocy”, do której przyłączyło się kilkaset organizacji i instytucji.
Setki profesjonalistów uczestniczyło w szkoleniach i konferencjach zorganizowanych
w ramach kampanii, do kilkudziesięciu tysięcy rodziców trafiły materiały edukacyjne
pokazujące, jak wychowywać dzieci bez bicia i innych form przemocy.
Rozszerzaliśmy i doskonaliliśmy metody edukowania dzieci na temat zagrożeń
w Internecie. Na uruchomionym w 2009 roku nowym portalu Sieciaki.2.0
zarejestrowało się już ponad 140 tysięcy dzieciaków!
Kilkadziesiąt tysięcy dzieci szukało wsparcia i pomocy w prowadzonych przez
fundację telefonach zaufania: 116 111 i Helpline.org.pl
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Kolejne miejsca przesłuchań dzieci w całej Polsce otrzymały certyfikaty Przyjaznych
Pokoi Przesłuchań Dzieci, które przyznaje fundacja wraz z Ministerstwem
Sprawiedliwości. W sześciu krajach Europy Środkowo–Wschodniej zorganizowaliśmy
z narodowymi partnerami kampanie „Dziecko–świadek szczególnej troski”. Tam
również powstały pierwsze Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci.
Program „Dobry Rodzic – Dobry Start” po dwóch latach działania podzielił się
swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami w poradniku na temat organizacji
lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.
To tylko garść informacji o naszych działaniach w 2009 roku.
Zapraszamy do lepszego ich poznania w czasie lektury tego Raportu.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają programy fundacji.
Dzięki Wam przywracamy kolor dzieciństwu!

i wykorzystywania,
Monika Sajkowska
Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje
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Kalendarium Fundacji Dzieci Niczyje
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program wydawniczy
kwartalnik dziecko krzywdzone
program badawczy
program szkoleniowy
centrum dziecka i rodziny
praskie centrum dziecka i rodziny
ośrodek „pociecha”
centrum pomocy dzieciom „mazowiecka”
program „dziecko – świadek szczególnej troski”
program „dziecko w sieci”
„sieciaki”
helpline.org.pl
program na rzecz dzieci – ofiar handlu i dzieci cudzoziemskich bez opieki
program „dzieciństwo bez krzywdzenia”
program „dobry rodzic – dobry start”
program praski
telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
kampania „dzieciństwo bez przemocy”
kampania „dziecko w sieci”
kampania „zobacz-usłysz-powiedz”
kampania „dziecko – świadek szczególnej troski”
kampania „dobry rodzic – dobry start”
warszawski pomnik symbol praw dziecka „cosmo golem”
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Placówki pomocy dzieciom krzywdzonym
i ich rodzinom
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
Działania zrealizowane w 2009 r.:
» Udzielanie konsultacji psychologiczno–pedagogicznych, psychiatrycznych porad
prawnych, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci–ofiar 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, kuratorzy, służba zdrowia, pracownicy socjalni) podejrzewających lub
stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci
» Prowadzenie Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie (240 h, 20 absolwentów) oraz Studium opiniowania sądowo–psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci
(200 h, 20 absolwentów)
» Prowadzenie 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”
» Prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci
» Prowadzenie programu „Opiekun dziecka–ofiary przestępstwa”
oraz programu „Osoba towarzysząca w sądzie”
» Pomoc socjalna dla podopiecznych placówki
» Szkolenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zespół programu w 2009 r.:
Koordynator: Jolanta Zmarzlik/Agnieszka Morawska
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, Jowita Cieślik
Kierownik admin., sekretariat: Ewa Dawidczyk, Katarzyna Pawłowska
Sekretariat: Katarzyna Pawłowska, Monika Zadel

 Program realizowany od 2003 r.
Cele: interdyscyplinarna pomoc dla dzieci–ofiar
przemocy i ich rodzin lub opiekunów
Główne działania: pomoc psychologiczna,
psychiatryczna i prawna dla dzieci–ofiar przemocy
oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów
pomagającym dzieciom–ofiarom przestępstw
Kontakt: ul. Mazowiecka 12/25, 00–048 Warszawa,
tel./faks: +48 22 826 88 62, +48 22 826 14 34,
mazowiecka@fdn.pl

program w liczbach

- 179 przesłuchań dzieci
- 1 191 konsultacji psychologicznych
i pedagogicznych dla rodziców i członków rodzin
dzieci krzywdzonych
- 1 189 spotkań terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży
- 375 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci,
młodzieży i rodziców
- 1 184 konsultacji psychologiczno–pedagogicznych
dla profesjonalistów
- 377 porad prawnych dla rodziców
i profesjonalistów

finansowanie programu w 2009 roku:
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- nawiązki sądowe
- środki własne FDN

Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis–Edelman
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny
rozpoczęło swoją działalność
we wrześniu 2008 roku. Patronką
placówki jest Alina Margolis–Edelman,
założycielka Fundacji Dzieci Niczyje.
W Centrum realizowane są działania
profilaktyczne i pomocowe adresowane
do dzieci i ich rodziców, prowadzone w ramach Programu
Praskiego oraz programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”. Więcej
informacji o prowadzonych działaniach na stronach programów
w raporcie.

 Program realizowany od 2008 r.
Cele: pomoc dzieciom krzywdzonym oraz ich
rodzinom, profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
Główne działania: pomoc psychologiczna,
psychiatryczna i prawna dla dzieci–ofiar przemocy
i 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
Zespół programu w 2009 roku:
Kierownik admin., sekretariat: Katarzyna Soroka
Sekretariat: Agnieszka Piecyk
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Dobry Rodzic – Dobry Start
— profilkatyka krzywdzenia małych dzieci

Program Praski
Działania zrealizowane w 2009 r.:
» Spotkania konsultacyjne, diagnostyczne
i terapeutyczne dla dzieci i rodziców
» Interwencja kryzysowa
w przypadku krzywdzenia dzieci
» Warsztaty umiejętności rodzicielskich
oraz grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i ich rodziców
» Spotkania edukacyjne dla rodziców
» Kampania społeczna „Dzieciństwo bez
przemocy” na Pradze–Południe
» Szkolenia dla pedagogów i psychologów
w zakresie diagnozy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka oraz edukacji
rodziców nt. wychowania bez przemocy
» Spotkania praskich profesjonalistów w ramach Praskiego Klubu
Profesjonalistów Pomagających Dzieciom
» Superwizja zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie
dzielnicy Praga–Południe
» Konsultacje dla profesjonalistów (pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy, służba zdrowia, pracownicy socjalni), organizowanie zespołów
interdyscyplinarnych

 Program realizowany od 2008 r.
Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom w dzielnicy Praga–Południe,
budowanie systemu współpracy interdyscyplinarnej
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 profesjonalistów, wsparcie oraz superwizja dla zespołów interdyscyplinarnych pracujących na Pradze–Południe
Partnerem działań realizowanych w Programie Praskim jest Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe.
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.pomagajmyrazem.pl

program w liczbach

- 9 spotkań Praskiego Klubu Profesjonalistów
- 16 spotkań i 12 superwizji praskich zespołów
interdyscyplinarnych
- 32 konsultacje z profesjonalistami
- przeszkolenie profesjonalistów z 13 praskich
placówek w ramach kampanii „Dzieciństwo bez
przemocy”
- 649 spotkań diagnostycznych i terapeutycznych
z dziećmi i ich opiekunami
- spotkania edukacyjne z 122 rodzicami
- 99 konsultacji prawnych
- 64 konsultacje telefoniczne i mailowe z rodzicami

finansowanie programu w 2009 roku:
- Fundacje Veluxa
- Urząd Dzielnicy Praga–Południe
- środki własne FDN
Zespół programu w 2009 r.:
Koordynator: Joanna Marszał–Kotas
Psycholog: Renata Kałucka, Magdalena Jóźwik
Prawnik: Olga Kudanowska

Działania zrealizowane w 2009 r.:
» Pomoc bezpośrednia dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia małych dzieci (konsultacje,
warsztaty, spotkania edukacyjne, Aktywne
Poniedziałki, wyjazd terapeutyczno–edukacyjny, poradnia internetowa, strona internetowa)
» Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia
Małych Dzieci działający w 5 dzielnicach Warszawy: Pradze–Południe, Pradze–Północ, Bródnie, Białołęce i Wawrze
» Szkolenia i superwizje dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych, psychologów, policjantów, kuratorów)
» II Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka Krzywdzenia Małych
Dzieci”, w której uczestniczyło 275 osób
» Poradnik „Jak budować Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia
Małych Dzieci”
» Broszura dla pielęgniarek i położnych „Jak chronić małe dzieci
przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie”
» Broszury dla rodziców: „Proszę, uważaj na mnie” oraz „Trening
zarządzania chaosem”
» Powołanie Rady Ekspertów ds. Profilaktyki Krzywdzenia Małych
Dzieci
» Koalicjia na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci licząca
124 członków
» Kampania medialna „Dobry Rodzic – Dobry Start” (spoty telewizyjne, spot radiowy, citylighty, plakaty, broszury dla rodziców)
[Więcej na str. 11 Raportu]

 Program realizowany od 2007 r.
Cele: ochrona małych dzieci (0–3 lata) przed krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację rodziców/
opiekunów w wychowywaniu bez przemocy, promocja
dobrego rodzicielstwa
Główne działania: wsparcie bezpośrednie dla rodziców małych dzieci i profesjonalistów, 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.pl

program w liczbach

- 556 konsultacji psychologicznych dla rodziców
- 19 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło
223 rodziców
- 11 Aktywnych Poniedziałków, w których
uczestniczyło 71 rodziców i 72 dzieci
- 10 warsztatów umiejętności rodzicielskich,
w których wzięło udział 93 rodziców
- 1 wyjazd terapeutyczno–edukacyjny,
w którym wzięło udział 10 rodziców i 11 dzieci
- 300 000 ulotek dla rodziców małych dzieci,
- 14 szkoleń, w których uczestniczyło
240 profesjonalistów
- 10 spotkań superwizyjnych, w których
uczestniczyło łącznie 185 profesjonalistów
- 6 spotkań superwizyjnych dla psychologów
z warszawskich poradni psychologiczno–
–pedagogicznych, w których wzięły udział 93 osoby
- 562 810 odwiedzin na stronie www,
newsletter subskrybowało 1 929
- 21 stażystek w programie stażowym

finansowanie programu w 2009 roku:
- World Childhood Foundation
- Fundacje Veluxa
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Miasto Stołeczne Warszawa
- Fundacja BRE Banku
- Komisja Europejska
- środki własne FDN
Zespół programu w 2009 r.:
Koordynator: Karolina Lewandowska/
Renata Szredzińska
Psycholodzy: Marlena Trąbińska–Haduch,
Aneta Kwaśny, Agnieszka Izdebska,
Katarzyna Krawczyk
Asystenci programowi: Magdalena Kosicka,
Karolina Mazurczak
Psychiatra: Irena Kornatowska
Prawnik: Justyna Podlewska
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Ochrona dzieci uczestniczących
w procedurach prawnych

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111

Dziecko – Świadek Szczególnej Troski
Działania zrealizowane w 2009 r.:
» Podnoszenie standardów przyjaznego
przesłuchiwania dzieci poprzez certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań
» Dystrybucja materiałów informacyjno–
–edukacyjnych poświęconych tematyce
dzieci–świadków ( 1 )
» Prowadzenie portalu internetowego poświęconego tematyce ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
» Powołanie Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci–Ofiar Przestępstw
zajmującej się podejmowaniem inicjatyw na rzecz ochrony dzieci
–świadków uczestniczących w procedurach prawnych
» Zorganizowanie VII Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom
–ofiarom przestępstw” dla profesjonalistów działających na rzecz
małoletnich ofiar przestępstw

 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 prowadzenia przesłuchania, działania wydawnicze adresowane do profesjonalistów oraz do dzieci–świadków,
certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań, mające
na celu podnoszenie standardów miejsc, w których
przesłuchiwane są dzieci
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
dzieckoswiadek@fdn.pl, www.dzieckoswiadek.pl

program w liczbach

1

- 255 osób i instytucji zrzeszonych w Koalicji
na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci
- ponad 100 000 wejść na portal
www.dzieckoswiadek.pl
- 600 subskrybentów newslettera ze strony
www.dzieckoswiadek.pl
- 25 certyfikatów Przyjaznych Pokoi Przesłuchań
- 550 profesjonalistów z całej Polski wzięło udział
w VI Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc Dzieciom–
Ofiarom Przestępstw”

finansowanie programu w 2009 roku:
- Miasto Stołeczne Warszawa
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Fundacja OAK
- Komisja Europejska
- Fundacja im. St. Batorego
- środki własne FDN
Zespół programu w 2009 r.:
Koordynator: Maria Sierakowska
Prawnik: Olga Kudanowska
Asystent programu: Daria Drab
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Działania zrealizowane w 2009 r.:
» Obsługa bezpłatnej
linii 116 111 — od
poniedziałku do
piątku w godzinach:
12:00–20:00

» Prowadzenie serwisu internetowego
» Anonimowe poradnictwo online dla osób korzystających
z zakładki „Zadaj nam pytanie” w serwisie www.116111.pl
» Przygotowanie i dystrybucja pakietów edukacyjnych Telefonu
116 111 (scenariusze zajęć, plakaty, ulotko–zakładki) do wszystkich szkół gimnazjalnych w Polsce, przedstawicieli policji oraz do
Ambasadorów Telefonu 116 111
» Przygotowanie i zrealizowanie programu stażowego w Telefonie
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
» Współorganizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Telefonów
Zaufania dla Dzieci i odsłonięcia rzeźby CosmoGolema – Warszawskiego Symbolu Praw Dziecka i in. imprez plenerowych dla
dzieci i młodzieży
11 września 2009 roku
na Polu Mokotowskim
w Warszawie stanął Cosmo
Golem 4–metrowy drewniany gigant z okienkiem
w sercu, przez które dzieci
mogą wrzucać do jego wnętrza spisane na karteczkach
prośby i marzenia. To 13.
taka konstrukcja na świecie,
która na całej kuli ziemskiej
traktowana jest jako symbol
praw dziecka. Golem to, po
Telefonie Zaufania dla Dzieci
i Młodzieży 116 111, kolejny
projekt realizowany przez
Fundację Dzieci Niczyje
i operatora sieci Plus, z myślą o najmłodszych. Patronat
honorowy nad CosmoGolemem objęła Prezydent
m.st. Warszawy — Hanna
Gronkiewicz–Waltz oraz
Ambasador Belgii Jan Luykx.
[Więcej 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 młodzieży 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 87 000 telefonów od dzieci i młodzieży
(4 jednocześnie działające stanowiska konsultanckie)
- 94 interwencje w sytuacjach zagrożenia życia lub
zdrowia osób kontaktujących się z zespołem
116 111
- ponad 2 500 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, blisko 7 500
pakietów edukacyjnych, 900 000 ulotko–zakładek,
22 000 plakatów, 22 000 scenariuszy zajęć
- uczestniczono w 6 imprezach plenerowych dla
dzieci

finansowanie programu w 2009 roku:

- Polkomtel SA — główny sponsor
i partner technologiczny linii 116 111
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Patronat honorowy nad Telefonem Zaufania dla
Dzieci i Młodzieży 116 111 objęło Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Zespół programu w 2009 r.:
Koordynator: Lucyna Kicińska
Zespół: Konrad Ambroziak, Aleksandra Budniak,
Tomasz Mieszkowski, Monika Otto–Ługowska,
Diana Pieniążek, Kamila Raczyńska, Monika Rudnicka
Stażyści: 19 osób

Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2009

07

Dzieciństwo bez krzywdzenia

Program „Dziecko w sieci”
Działania zrealizowane w 2009 r.:
» Przeprowadzenie badań „Pornografia dziecięca w Internecie”
(FDN, Gemius)
» Realizacja polskiej edycji ogólnoeuropejskiej kampanii „Baw się w sieci – BEZPIECZNIE” („Keep it
fun. Keep Control”), poświęconej problemowi przemocy rówieśniczej w serwisach społecznościowych (FDN, NASK)
» Wznowienie kampanii medialnej „Internet to okno na świat. Cały
świat”, poświęconej problemowi kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami w Internecie (FDN, NASK)
» Uruchomienie nowej wersji serwisu edukacyjnego dla dzieci
Sieciaki.pl
» Organizacja pikników edukacyjnych związanych z tematyką
bezpieczeństwa dzieci w Sieci w ramach corocznej akcji
„Sieciaki na Wakacjach”
» Szeroka promocja i dystrybucja oferty edukacyjnej programu
„Dziecko w Sieci”
» Prowadzenie wykładów i warsztatów adresowanych do profesjonalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa dzieci
w Internecie
» Organizacja konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu
(10 lutego) oraz konferencji „Uczeń bezpieczny w sieci”
(13 marca)
» Organizacja III Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w Internecie” (29–30 września, FDN, NASK)
» Przekazanie II wydania poradnika „Jak reagować na cyberprzemoc” do wszystkich polskich gimnazjów publicznych
» Udział w projektach międzynarodowych YPRT — Youth Protection
Roundtable, MAPAP — Measurement and Analysis of Peadophile
Activity in P2P networks, eNACSO — European NGO Alliance for
Child Online Safety
Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji
Dzieci Niczyje i Fundacji
Orange, prowadzonym
w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Jego
celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia
w Internecie. W 2008 roku konsultanci Helpline.org.pl obsłużyli
1644 zgłoszeń od dzieci, rodziców oraz profesjonalistów.

08

Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2009

– ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej
 Program realizowany od 2008 r.
Cele: diagnoza skali i specyfiki zagrożeń dla dzieci w Sieci, profilaktyka zagrożeń dla najmłodszych internautów,
pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Sieci
Główne działania: kompleksowe działania na rzecz
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie (badania i analizy, projekty edukacyjne, kampanie medialne, pomoc telefoniczna i on–line), od 2005 roku są
one elementem programu Komisji Europejskiej „Safer
Internet”
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 16 02 68, +48 22 616 03 14
www.dzieckowsieci.pl

program w liczbach

- 3 500 profesjonalistów uczestniczyło
w konferencjach i szkoleniach
- ponad 24 000 pakietów edukacyjnych
rozdystrybuowanych do szkół
- ponad 140 000 użytkowników serwisu Sieciaki.pl
(23 303 zarejestrowanych w 2009 r.)
- ponad 42 843 dzieci skorzystało z kursów
e-learning
- ponad 4 000 dzieci wzięło udział w siedmiu
piknikach edukacyjnych
- 1 521 zgłoszeń obsłużonych przez helpline.org.pl
- ponad 500 000 wizyt na serwisach internetowych

Działania zrealizowane w 2009 r.:
» Organizacja szkoleń dla profesjonalistów w zakresie umiejętności zapobiegania przemocy wobec dzieci i pomocy
dzieciom krzywdzonym
» Organizacja superwizji dla profesjonalistów zajmujących się pomocą dzieciom
krzywdzonym
» Udział przedstawicieli organizacji partnerskich w kongresie British
Association for the Study and Prevention of Child Abuse and
Neglect w Wielkiej Brytanii i seminarium międzynarodowym
„Problem krzywdzenia dzieci w Europie Wschodniej” w Warszawie, wizyty studyjne w lokalnych organizacjach i instytucjach
wspierających dzieci i rodziców
» Badania postaw społecznych wobec stosowania kar fizycznych
wobec dzieci w 7 krajach
» Badania nauczycieli z 7 krajów dotyczące postaw wobec problemu
krzywdzenia dzieci i doświadczeń w zakresie interwencji
» Prowadzenie anglojęzycznego portalu www.canee.net
» Otwarcie pierwszego pokoju przesłuchań na Ukrainie i opracowanie ukraińskiej wersji podręcznika „Jak przesłuchiwać dziecko”
na podstawie publikacji Fundacji Dzieci Niczyje ( 1 )

 Program realizowany od 2005 r.
Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencję, pomoc
dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej
Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia i superwizje prowadzone przez krajowych i zagranicznych
ekspertów oraz publikacje skierowane do profesjonalistów, rodziców i dzieci
Przedstawiciele organizacji biorących udział w programie rozwijają swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach i wizytach studyjnych, a także organizują je
dla innych profesjonalistów. Program realizowany jest
w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi
z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii
i Ukrainy. Wiedza na temat problemu krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w Europie Środkowo–
Wschodniej gromadzona jest na anglojęzycznym
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

- 21 superwizji i 15 szkoleń w krajach uczestniczących w programie
- uczestniczyło w nich ponad 600 profesjonalistów

finansowanie programu w 2009 roku:

finansowanie programu w 2009 roku:

- Program Safer Internet Komisji Europejskiej
- Fundacja Orange
- Urząd m.st. Warszawy
- Save the Children Sweden
- Fundacje Veluxa
Zespół programu w 2009 r.:
Koordynator programu: Łukasz Wojtasik
Koordynator projektów zagranicznych:
Agnieszka Wrzesień
Specjalista ds. projektów edukacyjnych: Julia Barlińska
Specjalista ds. projektów multimedialnych:
Piotr Sajkowski
Koordynator „Sieciaki.pl”: Marcin Sołodki
Specjalista ds. PR: Katarzyna Zygmunt-Hernandez
Redaktorzy serwisu www.dzieckowsieci.pl:
Jan Kowalski, Robert Makowski
Redaktorzy serwisu "Sieciaki.pl":
Małgorzata Krosnowska, Andrzej Piękoś
Koordynator „Helpline.org.pl”: Katarzyna Fenik
Konsultant, specjalista ds. współpracy zagranicznej
w Helpline.org.pl: Marta Wojtas
Konsultanci Helpline.org.pl: Agnieszka Kuczko,
Agnieszka Pawłowska, Weronika Sobierajska

- Fundacja OAK
- Fundacja im. Stefana Batorego
- Komisja Europejska
- Ambasada Brytyjska
- VA Strategic Communications
- środki własne FDN
Zespół programu w 2009 r.:
Koordynator: Maria Keller–Hamela
Asystenci programowi: Gabriela Roszkowska,
Dorota Gajewska
1
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Program na rzecz dzieci–ofiar handlu
i dzieci cudzoziemskich bez opieki
Działania zrealizowane w 2009 r.:
» Przygotowanie we współpracy z MSWiA
strategii kampanii prewencyjnej nt. handlu dziećmi skierowanej do młodzieży:
opracowanie scenariusza zajęć dla szkół
ponadpodstawowych ( 1 ), szkolenia dla
pedagogów i psychologów z różnych regionów Polski
» Szkolenia z zakresu identyfikacji dzieci–ofiar handlu i interwencji
dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji oraz pracowników
ośrodków interwencji kryzysowej i placówek opiekuńczo–wychowawczych przy współpracy z MSWiA i MPiPS
» Powołanie Rady ekspertów ds. problemu handlu dziećmi, której
celem jest inicjowanie i ocena działań służących tworzeniu systemu pomocy dzieciom–ofiarom handlu
» Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej poświęconej
problemowi handlu dziećmi i dzieci cudzoziemskich bez opieki
www.dzieciofiaryhandlu.pl
» Opracowanie Raportu Alternatywnego do raportu rządowego
z wykonywania Protokołu Dodatkowego do Konwencji o prawach
dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i innymi organizacjami. Raport zawiera rekomendacje dla rządu. Został
zaprezentowany Komitetowi Praw Dziecka 15 czerwca w Genewie
» Przeprowadzenie badań na temat wiedzy i postaw profesjonalistów mogących mieć kontakt z ofiarami handlu dziećmi
» Opracowanie ekspertyzy nt. regulacji prawnych dotyczących problemu handlu dziećmi
» Powstanie polskiej Koalicji przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu, będącej członkiem międzynarodowego ruchu
ECPAT International. Współpraca w realizacji ogólnoświatowej
kampanii ECPAT International i The Body Shop — „Stop handlowi
i komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”

Program szkoleniowy

 Program realizowany od 2004 r.
Cele: zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi handlu dziećmi poprzez zwiększanie świadomości i wiedzy
profesjonalistów mających kontakt z dziećmi–ofiarami
handlu i dziećmi z grupy ryzyka oraz rozwijanie efektywnego systemu pomocy i identyfikacji ofiar
Główne działania: organizacja i prowadzenie szkoleń
dla profesjonalistów, informowanie o problemie za
pomocą publikacji i strony internetowej, diagnoza
funkcjonowania systemu ochrony dzieci–ofiar 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
ofiaryhandlu@fdn.pl, www.dzieciofiaryhandlu.pl

Działania zrealizowane w 2009 r.:
» VI Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom–ofiarom
przestępstw” ( 1 )
» III Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży w Internecie”
» II Ogólnopolska konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych
dzieci”
» VII edycja Studium metod pracy w 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 rekomendacje 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, fizycznej 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 profilaktyki handlu dziećmi
» Edukacja dzieci w zakresie korzystania z telefonu zaufania
116 111

program w liczbach

- 532 profesjonalistów uczestniczyło w szkoleniach
z zakresu problematyki handlu dziećmi

finansowanie programu w 2009 roku:
- Fundacja OAK
Zespół programu w 2009 r.:
Koordynator: Gabriela Roszkowska
Asystent programowy: Dorota Gajewska
Ekspert: Katarzyna Fenik

 Program realizowany od 1993 r.
Cele: podnoszenie kompetencji profesjonalistów
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, pomocy dzieciom krzywdzonym, bezpieczeństwa dzieci
w Internecie, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
oraz przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci
Główne działania: szkolenia i konferencje, szczegółowe informacje zawarte zostały w sekcjach poświęconych poszczególnym programom
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
daria.drab@fdn.pl, www.fdn.pl

program w liczbach

1
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- ok. 550 profesjonalistów uczestniczyło
w VI Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom–
ofiarom przestępstw”
- ok. 500 profesjonalistów uczestniczyło
w III Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w Internecie”
- ok. 250 profesjonalistów uczestniczyło
w II Ogólnopolskiej konferencji „Profilaktyka
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. 240 policjantów, psychologów i pedagogów
ukończyło szkolenia z zakresu diagnozy i interwencji
w przypadkach krzywdzenia dzieci
- ok. 700 psychologów i pedagogów ukończyło
szkolenia z zakresu pracy z rodzicami małych dzieci
- ok. 700 profesjonalistów wzięło udział
w szkoleniach dotyczących problematyki handlu
dziećmi
- ok. 3 500 osób wzięło udział w szkoleniach
dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie
- ok. 100 profesjonalistów ukończyło szkolenia
z zakresu poradnictwa w telefonach zaufania
- ok. 650 uczniów wzięło udział w zajęciach
poświęconych telefonom zaufania
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11

Kampanie społeczne
Kampania „DOBRY RODZIC – DOBRY START”
Działania w ramach kampanii:
» Przygotowanie przekazów medialnych ( 1 )
promujących ideę dobrego rodzicielstwa
i przestrzegających przed konsekwencjami
nieuwagi w opiece nad małym dzieckiem
» Prezentacja plakatów i citylightów ( 2 )
w największych miastach Polski
» Opracowanie materiałów edukacyjnych
dla rodziców: broszury i ulotki, m.in. „10 kroków ku temu, by stać
się lepszym rodzicem”, „Zamiast klapsów — jak z szacunkiem
i miłością stawiać dziecku granice”, „Ostrożnie dziecko”, „Stres —
poradnik dla rodziców małych dzieci”, „Proszę, uważaj na mnie!”,
„Dobry Rodzic – Dobry Start”
» Zorganizowanie trzech konkursów dla rodziców: „Rodzice mają
głos”, konkurs na rymowanki oraz konkurs fotograficzny „Dobry
Rodzic – Dobry Start”
» Prowadzenie portalu www.dobryrodzic.pl

 Termin realizacji kampanii:
od połowy marca do połowy czerwca 2009 r.
Cele: zwrócenie uwagi na fakt, że rodzicielstwo może
być trudnym zadaniem, wbrew wizerunkowi szczęśliwych rodziców i uśmiechniętych dzieci promowanemu
w mass mediach, uświadomienie rodzicom małych
dzieci możliwości otrzymania wsparcia w trudnych
sytuacjach wychowawczych
Główne działania: stworzenie oferty wsparcia edukacyjnego i psychologicznego rodziców w Praskim
Centrum Dziecka i Rodziny, miejsca spotkań z rodzicami i maluchami, dzięki współpracy z organizacjami
z innych miast rodzice w całej Polsce korzystają
z przygotowanych ulotek, broszur czy strony internetowej www.dobryrodzic.pl
Kontakt: ul. Walecznych 59, 03–926 Warszawa,
tel./faks: +48 22 616 16 69,
dobryrodzic@fdn.pl, www.dobryrodzic.pl

kampania w liczbach

- działania realizowało 100 ambasadorów
z całej Polski,
- rozdystrybuowano ok. 500 000 egzemplarzy
materiałów edukacyjnych dla rodziców
- wyemitowano 2 spoty telewizyjne i 1 spot radiowy
- zaprezentowano plakaty i citylighty w 10 miastach
Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski,
Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń,
Trójmiasto, Warszawa, Wrocław

finansowanie programu w 2009 roku:
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- DDB Warszawa, agencja realizująca
- Fundacja BRE Banku
- środki własne FDN

1
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Kampanie społeczne
Kampania „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”
 Termin realizacji kampanii:
działania medialne — czerwiec–lipiec 2009 r.
działania edukacyjne — czerwiec–grudzień 2009 r.

Działania w ramach kampanii:
» Przygotowanie przekazów medialnych kampanii (spot telewizyjny
1 , spot radiowy, reklama prasowa, plakat 2 )
» Przeprowadzenie badania społecznego „Bicie dzieci. Postawy
i doświadczenia dorosłych Polaków”
» Rekrutacja ambasadorów kampanii — lokalnych 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. warsztatowej pracy z rodzicami
w zakresie wychowania bez przemocy
» Szeroka dystrybucja materiałów kampanii (plakat kampanii, ulotka „10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem”, broszura
„Zamiast klapsów”), stworzenie oferty wydawniczej dla ambasadorów kampanii (m.in. specjalny numer kwartalnika „Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” pt. „Kary fizyczne w wychowaniu dzieci” (nr 28), reedycja plakatu–ulotki „Apel Twojego
dziecka”, dodruk książki „Dziecko pod parasolem prawa”)
» Stworzenie i prowadzenie portalu nt. problemu kar fizycznych —
www.dziecinstwobezprzemocy.pl
» Organizacja konkursu fotograficznego „Szczęśliwe dzieciństwo”

Cele: uświadomienie negatywnych konsekwencji
stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych
Główne działania: kampania edukacyjna połączona
z profesjonalnymi szkoleniami w zakresie pozytywnego kierowania zachowaniami dzieci, adresowanymi
do rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz innych osób
odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
dziecinstwobezprzemocy@fdn.pl,
www.dziecinstwobezprzemocy.pl

kampania w liczbach

- działania realizowało 517 ambasadorów
z całej Polski
- rozdystrybuowano ponad 390 000 egzemplarzy
materiałów edukacyjnych dla rodziców
i profesjonalistów
- przeszkolono prawie 700 profesjonalistów
w całej Polsce,
- zorganizowano 7 lokalnych konferencji
dla prawie 1 400 osób

finansowanie programu w 2009 roku:
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Velux Foundations
- McCann Erickson, agencja realizująca
- środki własne FDN

partner kampanii
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”

patronat
- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

1
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Program badawczy, Kwartalnik,
Konkurs prac magisterskich
program badawczy
W 2009 r. w ramach programu badawczego Fundacji 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. Raport z badań
ukaże się w 2010 r.
» „Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków”,
w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, reprezentatywna próba dorosłych Polaków. Badania zrealizowała pro bono firma
Millward Brown SMG/KRC. Raport z badań dostępny jest na
www.dziecinstwobezprzemocy.pl
» „Wiktymizacja młodzieży”, w ramach programu „Prevention of
and Fight against Crime”, reprezentatywna próba internautów
w wieku 15–18 lat. Raport z badań ukaże się w 2010 r.

Koordynacja programu badawczego:
Monika Sajkowska

finansowanie programu:
- Komisja Europejska
- Velux Foundations
- OAK Foundation

Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
W 2009 r. ukazały się cztery kolejne numery kwartalnika „Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” wydawanego od 2002 r.:
Nr 1/26 — Cyberprzemoc
Nr 2/27 — Jak budować lokalny system profilaktyki krzywdzenia
małych dzieci?
Nr 3/28 — Kary fizyczne w wychowaniu dzieci
Nr 4/29 — Wykorzystywanie seksualne dzieci
Redakcja kwartalnika:
Redaktor naczelny: Monika Sajkowska
Sekretarz redakcji: Marzena Polańska

finansowanie kwartalnika w 2009 r.
- Fundacja Orange
- Komisja Europejska
- Word Childhood Foundation
- Ambasada Brytyjska

Raport finansowy
Środki przeznaczone na realizacje programów Fundacji Dzieci Niczyje w 2009 roku:
Komisja Europejska – Program Safer Internet
Komisja Europejska – Prevention of and Fight against Crime
Komisja Europejska – Daphne
Komisja Europejska – AGIS
Miasto Stołeczne Warszawa – placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom
Miasto Stołeczne Warszawa – program internetowy
Urząd Dzielnicy Praga Południe – Program Praski
Miasto Stołeczne Warszawa – program Dobry Rodzic – Dobry Start
Urząd Dzielnicy Warszawa Białołęka – program Dobry Rodzic – Dobry Start
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Działalność non for profit
Fundacja Villum Kann Rasmussen
Fundacja Orange
Darowizny 1% PDOF
Foundation Terre des Hommes
Fundacja OAK (środki dystrybuowane w 7 krajach uczestniczących w projekcie)
Childhood Foundation
Save the Children Sweden
Trust for Civil Society
Nawiązki sądowe
Fundusz Współpracy EOG
Ministerstwo Sprawiedliwości
La Voix de l'Enfant
Pioneer PEKAO TFI S.A.
Fundacja Batorego
Fundacja BRE Banku
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Ambasada Brytyjska
Landeszentrale fuer Medien
Wojewoda Mazowiecki
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Deutsche Bank
Open – up sp. z o.o.
Domański Zakrzewski Palinka Sp. Kom.
Przychody od firm
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny od firm pozostałe
Odsetki bankowe

626 322,90
426 156,34
149 197,35
17 806,61
216 861,64
65 000
72 990
58 063,68
12 000
199 454,81
127 582,38
737 334,27
544 613,41
553 578,99
306 968,69
666 77,60
482 755
79 032,33
8 560,68
84 385,07
34 104,80
45 000
55 261,38
10 000
50 870
71 300
17 000
5 857,88
30 395,25
20 000
5 000
11 000
14 500
12 000
370 190
39 579,19
22 190,86
6 308,79

ŁĄCZNIE PRZYCHODY: 6 255 999,90 PLN
Nasze wydatki w 2009 roku

konkurs prac magisterskich
W lutym 2010 r. odbyło się spotkanie komisji konkursowej
rozstrzygającej X edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską. Komisja wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce — Agnieszka Sikorska–Koza za pracę pt. „Psychologiczno–badawcze kryteria oceny wiarygodności
zeznań świadków a kryteria indywidualne stosowane
przez biegłych psychologów sądowych”, przygotowaną
pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana M. Stanika w Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Śląskiego;
II miejsce — Magdalena Leśnierowska za pracę pt. „Rola
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Wydatki administracyjne za 2009r. stanowią 7,38 %, zaś nakłady na działalność statutową 92,62 %
łącznych wydatków działalności podstawowej Fundacji.

fantazji seksualnych sprawców przemocy seksualnej
wobec dzieci w genezie oraz mechanizmie powstawania
tendencji do podejmowania zachowań pedofilnych”, pod
kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Wyróżnienie — Elwira Maria Konieczna za pracę pt. „Pozytywny stereotyp a wiarygodność zeznań małoletnich dzieci”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Szymona
Emilii Draheima w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WSPARCIE in kind:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Va Strategic Communications
DDB Warszawa
McCann Erickson
Agora
Gemius SA
Microsoft
Velux Polska Sp. z o.o.
Egmont Polska Sp z o.o.
Nasza Księgarnia

MillwardBrown SMG/KRC
Bank żywności SOS
Wydawnictwo Media Service Zawada
Nicolas Games
Pentel
Arcabit
Techland
Bayer
Corbis
Monolith

Nikon
Lego
CD Projekt
Granna
Cite Grażyna Kita			
Gry online S.A. 			
MAPAL Narzędzia Precyzyjne Sp. z o.o.
Axel Springer Polska Sp. z o.o.		
Progress Services Sp. z o.o.
IMP Design and Build Sp. z o.o.

I OKI J. Lipczyński, P. Lipczyński Sp. j.
EUN PARTNERSCHIP ISBL
BOOKMARK INTERNATIONAL Sp. z o.o.
OPOLGRAF S.A.
Zakład produkcji i handlu „Kinga”
Poltex Sp. z o.o.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
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Sponsorzy
partner fundacji dzieci niczyje
w zakresie szkoleń i doradztwa
partnerzy

partner fundacji dzieci niczyje
w zakresie działań public relations
wsparcie in kind

sponsorzy

Cite Grażyna Kita

Axel Springer Polska
Sp. z o.o.		

I OKI J. Lipczyński,
P. Lipczyński Sp. j.

OPOLGRAF S.A. 		

Gry online S.A.

Progress Services
Sp. z o.o.		

EUN PARTNERSCHIP ISBL

Zakład produkcji
i handlu „Kinga”

MAPAL Narzędzia
Precyzyjne Sp. z o.o.

IMP Design and Build
Sp. z o.o.

BOOKMARK
INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Poltex
Sp. z o.o. 		

Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.

Ambasadorzy 1% FDN – 2009 r.
Marcin Bruczkowski
Agencja Elżbieta Pełka Creative Services
House Of Skills
Maszpytanie.pl
Drobny.com.pl
Elbląska Gazeta Internetowa
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White & Case
Deutsche Bank
Wolters Kluwer
Republika dzieci
Gymnasion
Praktyka Lekarska

Wiadomości Turystyczne
MICE polska
Żyj zdrowo i aktywnie
POS-Media Poland
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy
IDS

Nowa gospodyni
Przystanek Praga
CSRinfo
Gemius
Stat24
RTG Bielany
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zarząd fundacji
Bohdan Gawroński
Maria Keller–Hamela
Irena Kornatowska – prezes
Monika Sajkowska
Michał Szymańczak – konsultant
rada fundacji
Elżbieta Czyż
Teresa Jaśkiewicz–Obydzińska
Anna Koślacz–Folga
Aldona Sito
Jolanta Szymańczak – przewodnicząca
dyrekcja fundacji
Monika Sajkowska – dyrektor fundacji
Maria Keller–Hamela – dyrektor ds. współpracy międzynarodowej
Jolanta Zmarzlik – dyrektor ds. klinicznych
księgowość i kadry
Dorota Kordykiewicz – główna księgowa
Anna Burczak – księgowa
Małgorzata Jabłonowska–Zagrajek – księgowa
Marta Sadkowska – specjalista ds. kadr
Sylwia Lewandowska–Akhvlediani – koordynator ds. HR
i współpracy z biznesem
dział pr
Marta Skierkowska – specjalista ds. PR, koordynator
Katarzyna Ejdys – asystent PR
dział it
Jan Kowalski – specjalista IT, koordynator
Sławomir Rapczyński – informatyk
dział administracyjny
Beata Kaczkiewicz – sekretariat biura FDN
Karol Wójcik – pracownik administracyjny
Anna Wójcik – pracownik administracyjny
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zdjęcie na okładce
Anna Onopiuk
[Zdjęcie zostało nagrodzone
w konkursie fotograficznym
„Szczęśliwe dzieciństwo”
organizowanym przez FDN w 2009 r.]

grafika i skład
Olga Figurska, www.lunatikot.pl

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

www.fdn.pl
www.1procent.net
www.321internet.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.helpline.org.pl
www.przedszkolaki.sieciaki.pl
www.saferinternet.pl
www.sieciaki.pl
www.116111.pl
www.cosmogolem.pl
www.canee.net
www.dobryrodzic.pl
www.dzieciofiaryhandlu.pl
www.dzieckokrzywdzone.pl
www.dzieckoswiadek.pl
www.pomagajmyrazem.pl
www.dziecinstwobezprzemocy.pl
www.zobacz-uslysz-powiedz.pl
www.zlydotyk.pl

