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Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały 
bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godno-
ści i podmiotowości.

Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświad-
czyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się 
życiem.

Realizując naszą misję:

• oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną;
• uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania;
• uczymy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone;
• informujemy dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda;
• wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.
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W 2019 roku  
Fundacja realizowała następujące 

programy i projekty:

Sieć Centrów Pomocy Dzieciom

Od 2018 roku FDDS koordynuje 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, w Starogardzie Gdańskim 
i w Warszawie. Kolejne dwa prowadzone są przez organizacje 
partnerskie: Stowarzyszenie Szansa w Głogowie i Stowarzyszenia 
Klanza w Białymstoku.
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Działania zrealizowane w 2019 roku:
• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne, 

psychiatryczne);
• konsultacje dla profesjonalistów; 
• przygotowanie do przesłuchania;
• prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci;
• interwencja w sytuacjach kryzysowych w przypadkach 

podejrzenia przestępstw wobec dzieci (w szczególności 
wykorzystywania seksualnego i innych rodzajów przemocy); 

• prowadzenie grup terapeutycznych, psychoedukacyjnych 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; 
• udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych;
• badania sądowo-psychologiczne; 
• 16. Ogólnopolska Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone 

Przestępstwem”.

Finansowanie w 2019 roku:
• World Childhood Foundation;
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
• Fundacja Drzewo i Jutro;
• Komisja Europejska w ramach projektu PROMISE oraz BADEV;
• Velux Foundations;
• Fundacja Auchan;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych; 
• środki własne Fundacji.

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

Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom 
ofiarom przestępstw i ich rodzinom lub 
opiekunom.

Główne działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna 
dla dzieci ofiar przemocy oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów 
pomagających dzieciom ofiarom przestępstw.

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

2019 rok w liczbach:
 »  448  dzieci i opiekunów objętych opieką;

 »  1866  konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji 
terapeutycznych z dziećmi; 

 »  1035  konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji 
terapeutycznych, sesji rodzinnych dla rodziców i opiekunów;

 »  259  konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży 
i rodziców;

 »  6  konsultacji pediatrycznych;

 »  1406  konsultacji dla profesjonalistów; 

 »  7  spotkań Klubu Biegłego Psychologa, w których uczestniczyło 
 49  profesjonalistów;

 »  8  spotkań Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, w których 
uczestniczyło  36  profesjonalistów; 

 »  66  spotkań grup wsparcia/terapeutycznych, w których 
uczestniczyło  70  rodziców i opiekunów;

 »  68  spotkań grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych, 
w których uczestniczyło  40  dzieci;

 »  18  dzieci objętych wsparciem edukacyjnym; 

 »  36  dzieci objętych wsparciem socjalnym;

 »  177  przesłuchań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci;

 »  550  uczestników 16. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko 
Pokrzywdzone Przestępstwem”.

mailto:cpd@fdds.pl
http://www.fdds.pl/
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Działania zrealizowane w 2019 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; 
• warsztat umiejętności społecznych dla dzieci z traumatycznymi 

doświadczeniami; 
• warsztaty i szkolenia dla profesjonalistów („Dziecko w procedurze 

Niebieskiej Karty”, „Diagnoza dziecka krzywdzonego – podejmo-
wanie interwencji”, „Nastoletnia mama w szkole”, „Bezpieczeń-
stwo dziecka w sieci”, „Dziecko – świadek szczególnej troski”);

• organizacja Starogardzkiej Konferencji „Dziecko pokrzywdzone 
przestępstwem”.

Finansowanie w 2019 roku:
• Gmina Miejska Starogard Gdański;
• Gmina Zblewo;
• Gmina Skarszewy;
• Fundacja Energa;
• World Childhood Foundation;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych;
• środki własne Fundacji.

Kontakt:
ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gdański
tel.: 58 531 00 45
e-mail: cpdstarogard@fdds.pl
www.fdds.pl

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.

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim 

2019 rok w liczbach:
 »  1146  konsultacji psychologicznych/indywidualnych sesji 
terapeutycznych dla dzieci;

 »  1392  konsultacje psychologiczne/indywidualne sesje 
terapeutyczne/sesje terapii par/sesje rodzinne dla rodziców/
opiekunów;

 »  117  dzieci objętych opieką;

 »  151  rodziców objętych opieką;

 »  144  konsultacje psychiatryczne dzieci;

 »  25  konsultacji psychiatrycznych rodziców/opiekunów; 

 »  4  konsultacje pediatryczne/lekarskie; 

 »  159  konsultacji prawnych; 

 »  159  konsultacji dla profesjonalistów; 

 »  6  szkoleń i spotkań, w których uczestniczyło  246  
profesjonalistów;

 »  240  uczestników Starogardzkiej Konferencji „Dziecko 
pokrzywdzone przestępstwem”;

 »  3  grupy psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców/opiekunów; 

 »  112  dzieci przesłuchanych w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań 
CPD.
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Działania zrealizowane od czerwca 2019 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; 
• konferencja inauguracyjna działania Centrum Pomocy Dzieciom; 
• działania edukacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji rodzi-

cielskich.

Finansowanie w 2019 roku:
• Urząd Miejski w Gdańsku;
• Fundacja Drzewo i Jutro;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych;
• środki własne Fundacji.

Kontakt:
ul. Jana Uphagena 18, 80-237 Gdańsk
tel.: 58 718 73 68
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl
www.fdds.pl

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.

Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

2019 rok w liczbach:
 »  122  konsultacje psychologiczne/indywidualne sesje 
terapeutyczne dla dzieci;

 »  236  konsultacji psychologicznych/indywidualnych sesji 
terapeutycznych/sesji terapii par/sesji rodzinnych dla rodziców/ 
/opiekunów;

 »  63  dzieci objętych opieką;

 »  170  rodziców objętych opieką;

 »  15  konsultacji psychiatrycznych dzieci/rodziców/opiekunów; 

 »  28  konsultacji prawnych; 

 »  70  konsultacji dla profesjonalistów; 

 »  3  szkolenia/konferencje, w których uczestniczyło  328  
profesjonalistów;

 »  6  dzieci przesłuchanych w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań CPD;

 »  70  rodziców biorących udział w działaniach edukacyjnych 
z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich.

mailto:cpdgdansk@fdds.pl
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Centrum Dziecka i Rodziny

Działania zrealizowane w 2019 roku:
• 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 psycho-
logiczne oraz psychiatryczne, warsztaty, grupy terapeutyczne 
i grupy wsparcia, spotkania edukacyjne, Aktywne Poniedziałki), 
a także małym dzieciom; 

• współpraca z profesjonalistami w ramach interdyscyplinarnego 
Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci; 

• druga edycja studium „Depresja w okresie okołoporodowym – 
praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną” oraz inne szkolenia, 
seminaria dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielę-
gniarek i położnych, psychologów, psychoterapeutów, kuratorów, 
pracowników żłobków i przedszkoli;

• cykl szkoleń dla kierowników warszawskich żłobków pt. „Akade-
mia Dobrego Kierownika  – jak prowadzić żłobek bezpieczny dla 
dziecka?”;

• szkolenia prawne na temat praktycznych, prawnych aspektów 
ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz interwencji prawnej 
w przypadkach podejrzenia krzywdzenia;

• 12. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka 
krzywdzenia małych dzieci” w Warszawie;

• program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej 
w makroregionie centralnym w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany 
w partnerstwie z Centrum Medycznym Żelazna;

• warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia i gru-
py terapeutyczne („Oswoić depresję”, „Spotkania ojcowskie”, 
„Wsparcie na starcie”, „Być mamą”, „Potrafię się zatrzymać”, grupa 
 Lighthouse, „Wychowanie bez przemocy”);

• projekt wolontariacki „Wyspa Spokojnych Rodziców”;
• współprowadzenie strony dla rodziców: rodzice.fdds.pl.

Finansowanie w 2019 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
• Bridgepoint;
• Polpharma;
• Urząd Dzielnicy Warszawa Praga-Południe;
• World Childhood Foundation;
• Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;
• Europejski Fundusz Społeczny;
• Ministerstwo Zdrowia;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych; 
• środki własne Fundacji.

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

Cele: ochrona małych dzieci (0–6 lat) przed 
krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację 
rodziców/opiekunów w wychowywaniu bez 
przemocy, promocja dobrego rodzicielstwa.

Główne działania: wsparcie bezpośrednie rodziców małych 
dzieci, wsparcie dzieci w wieku 0–6 lat, wsparcie profesjonalistów 
pracujących z rodzicami małych dzieci, wspieranie współpracy 
interdyscyplinarnej.

2019 rok w liczbach: 
 »  288  dzieci i opiekunów objętych opieką;

 »  1700  konsultacji psychologicznych i sesji terapeutycznych dla 
rodziców i dzieci;

 »  166  konsultacji psychiatrycznych;

 »  10  konsultacji prawnych; 

 »  6  spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło  61  rodziców;

 »  9  Aktywnych Poniedziałków, w których uczestniczyło  19  
rodziców i  19  dzieci;

 »  8  grup warsztatów umiejętności rodzicielskich, w których wzięło 
udział  79  opiekunów;

 »  15  uczestników spotkań Klubu Ojca; 

 »  352  rodziców oraz  715  dzieci objętych pomocą w ramach 
projektu „Wyspa Spokojnych Rodziców”; 

 »  418  godzin dyżurów psychologów oraz  324  godziny dyżurów 
wolontariuszy w ramach projektu „Wyspa Spokojnych Rodziców”; 

 »  16  szkoleń i spotkań, w których uczestniczyło  127  
profesjonalistów;

 »  10  spotkań superwizyjnych, w których uczestniczyło  39  
profesjonalistów pracujących z rodzicami i dziećmi; 

 »  388  uczestników 12. Ogólnopolskiej Konferencji „Ostrożnie – 
dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”.

http://www.fdds.pl/
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Działania zrealizowane w 2019 roku:
• realizacja procesu certyfikowania placówek oświatowych, opie-

kuńczych, wychowawczych oraz innych organizacji spełniających 
standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem; 

• realizacja projektu „Żłobki na start” dla pracowników warszaw-
skich żłobków;

• szkolenia dla profesjonalistów m.in. z zakresu rozpoznawania 
symptomów oraz podejmowania interwencji w sytuacji krzywdze-
nia dziecka oraz wdrażania w placówkach Polityki ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem, prawnych aspektów ochrony dzieci, przy-
gotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodzi-
ców na temat profilaktyki przemocy i wykorzystywania, ochrony 
dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym w tury-
styce, podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku 
krzywdzenia dzieci oraz rozpoznawania symptomów przemocy 
wobec małych dzieci przez pracowników bezpośredniej opieki 
w żłobkach;

• organizacja szkoleń zamkniętych;  
• przygotowanie publikacji „Jak chronić dzieci przed wykorzysty-

waniem seksualnym? – poradnik dla rodziców”, „Jak chronić dzieci 
przed wykorzystywaniem seksualnym? – poradnik dla profesjona-
listów” oraz scenariusza zajęć „Gadki z psem 1 i 2”.

Finansowanie w 2019 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
• OAK Foundation;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych; 
• środki własne Fundacji.

Kontakt: 
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa 
tel.: 22 616 16 69
e-mail: chronimydzieci@fdds.pl 
www.chronimydzieci.pl

2019 rok w liczbach:
 »  83  grupy szkoleniowe dla profesjonalistów;

 »  1712  przeszkolonych specjalistów; 

 »  4348  placówek ubiegających się o certyfikat Chronimy Dzieci.

Standardy Ochrony Dzieci 

Standardy Ochrony Dzieci (dawniej: Chronimy Dzieci) to autorski 
program profilaktyki i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci 
realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy 
z lokalnymi władzami i instytucjami partnerskimi. Celem programu 
jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych 
(rodziców, pracowników placówki) oraz rówieśników. Realizacja 
programu polega na wdrożeniu standardów ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem, w tym również Polityki ochrony dzieci. Placówki, 
które spełniają standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, 
otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

mailto:chronimydzieci@fdds.pl
http://www.chronimydzieci.pl/
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Działania zrealizowane w 2019 roku:
• obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu w godzinach 

12:00–2:00; 
• obsługa bezpłatnej linii 800 100 100 – od poniedziałku do piątku 

w godzinach 12:00–15:00;
• prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl oraz ano-

nimowego poradnictwa online dla osób korzystających z zakładki 
„Napisz do nas” w serwisie www.116111.pl;

• prowadzenie serwisu www.800100100.pl oraz poradnictwa on-
line dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa 
dzieci;

• prowadzenie programu stażowego;
• szkolenia dla profesjonalistów dotyczące udzielania wsparcia i po-

mocy psychologicznej przez telefon oraz interwencji kryzysowej;
• zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Finansowanie w 2019 roku:
• Fundacja Benefit Systems/Fundacja Drzewo i Jutro;
• Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski;
• Kulczyk Foundation;
• Orange Polska;
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
• Safer Internet;
• Fundacja Orange;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych;
• środki własne Fundacji.

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

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.

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.

2019 rok w liczbach:
 »  81 849  odebranych połączeń od dzieci i młodzieży; 

 »  1990  odebranych połączeń od dorosłych; 

 »  10 161  konsultacji online z dziećmi;

 »  106  konsultacji online z dorosłymi;

 »  519  interwencji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia osób kontaktujących się z zespołem; 

 »  17  szkoleń i warsztatów zorganizowanych dla stażystów 
i wolontariuszy Telefonu Zaufania 116 111; 

 »  340 748  sesji strony www.116111.pl; 

 »  29 138  sesji strony www.800100100.pl.

Program Pomocy Telefonicznej 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 

w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

http://www.116111.pl/
http://www.116111.pl/
http://www.800100100.pl/
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Działania zrealizowane w 2019 roku:
• Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 (konferencja, inicjowanie dzia-

łań lokalnych);
• konferencja dla młodzieży Digital Youth Forum;
• inauguracja raportu „Patotreści w internecie”;
• seminaria eksperckie: „VR a dzieci i młodzież”, „Cyberprzemoc – 

profilaktyka i reagowanie”; 
• 13. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i mło-

dzieży w internecie”;
• kampania internetowa „Nie hejtuję – reaguję”;
• wydanie i dystrybucja magazynu „Digital Youth”;
• prowadzenie poradni „Dziecko w sieci”; 
• prowadzenie serwisów Sieciaki.pl, Necio.pl oraz aplikacji mobilnej 

Necio;
• dystrybucja materiałów edukacyjnych.

Finansowanie w 2019 roku:
• Komisja Europejska;
• Fundacja Orange;
• Orange Polska;
• Google Polska;
• Facebook Polska;
• Enxoo;
• Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU);
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
• Niemieckie Centrum Safer Internet – klicksafe.de;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych; 
• środki własne Fundacji.

Kontakt: 
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa 
tel.: 22 616 02 68, faks: 22 616 03 14
e-mail: dzieckowsieci@fdds.pl 
www.fdds.pl

Cele: profilaktyka zagrożeń dla dzieci i młodzieży w sieci, pomoc 
dzieciom w sytuacjach zagrożenia online, diagnoza skali i specyfiki 
zagrożeń dla dzieci w internecie.

Główne działania: projekty edukacyjne, kampanie medialne, pomoc 
telefoniczna, badania i analizy, poradnia „Dziecko w sieci”.

Dziecko w Sieci

2019 rok w liczbach:
 » ok.  1340  profesjonalistów uczestniczących w konferencjach 
i szkoleniach; 

 »  3977  lokalnych inicjatyw w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu;

 »  1 103 154  uczestników lokalnych inicjatyw w ramach Dnia 
Bezpiecznego Internetu; 

 »  420  uczestników Digital Youth Forum;

 »  11 151  uczniów w  149  szkołach biorących udział w streamingu 
Digital Youth Forum; 

 »  52 926  dzieci przeszkolonych w ramach kampanii internetowej 
„Nie hejtuję – reaguję”;

 »  213  godzin konsultacji i sesji psychoterapeutycznych z dziećmi 
i nastolatkami w poradni „Dziecko w sieci”;

 »  217  godzin konsultacji i spotkań z rodzicami w poradni „Dziecko 
w sieci”; 

 »  11 702  nowych zarejestrowanych użytkowników serwisu Sieciaki.pl; 

 »  4 785 432  odsłon serwisu Sieciaki.pl;

 »  867 560  odsłon serwisu Necio.pl;

 »  80 563  odsłon serwisu Digital Youth.

http://www.fdds.pl/
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Działania zrealizowane do sierpnia 2019 roku:
• koordynacja kampanii „Uważni rodzice” na Litwie; 
• organizacja i koordynacja międzynarodowych spotkań projekto-

wych;
• szkolenia, warsztaty, seminaria dla profesjonalistów;
• udział w konferencjach międzynarodowych dotyczących przeciw-

działania krzywdzeniu dzieci;
• materiały edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców, młodzieży 

i dzieci;
• prowadzenie stron internetowych z materiałami informacyjnymi oraz 

edukacyjnymi na temat zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w kra-
jach partnerskich oraz anglojęzycznego portalu  www.canee.net.

Finansowanie programu w 2019 roku:
• Fundacja OAK;
• Erasmus+;
• środki własne Fundacji.

Kontakt: 
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa
tel.: 22 616 02 68, faks: 22 616 03 14
e-mail: europawschodnia@fdds.pl
www.canee.net

Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia i superwizje prowadzone 
przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz publikacje skierowane 
do profesjonalistów, rodziców i dzieci, udział w konferencjach i wizytach 
studyjnych. Program realizowany jest w partnerstwie z organizacjami 
pozarządowymi z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Prowadzenie 
anglojęzycznego portalu www.canee.net.

Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym 
w krajach wschodnioeuropejskich poprzez podnoszenie 
kompetencji profesjonalistów, pomoc dzieciom i ich rodzinom 
oraz zwiększanie świadomości społecznej. Od września 2014 
do sierpnia 2019 roku program koncentruje się na profilaktyce 
wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.

Dzieciństwo bez krzywdzenia

Dział badawczy

Działania zrealizowane w 2019 roku:
• koordynacja badań w Fundacji;
• ewaluacja procedur interwencji w strzeżonych ośrodkach dla cu-

dzoziemców; 
• realizacja badań oraz przygotowanie raportów: „Patotreści w inter-

necie”, „Praktyka zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia 
podejrzeń krzywdzenia dzieci”, „Problematyczne używanie interne-
tu przez młodzież”;

• realizacja diagnozy potrzeb w obszarze pomocy dzieciom krzyw-
dzonym Centrów Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim, 
Warszawie, Głogowie oraz Białymstoku;

• uczestnictwo w konferencjach;
• ewaluacja szkoleń i kampanii społecznych realizowanych przez 

Fundację.

Finansowanie w 2019 roku:
• Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości;
• Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających 

w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości;
• Fundacja im. Stefana Batorego;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych; 
• środki własne Fundacji.

Kontakt: 
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa 
tel.: 22 616 16 69
e-mail: badania@fdds.pl
www.fdds.pl

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.

http://www.canee.net/
mailto:europawschodnia@fdds.pl
http://www.canee.net/
http://www.canee.net/
mailto:badania@fdds.pl
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Działania zrealizowane w 2019 roku:
• bezpośrednie konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

ofiar przestępstw oraz w sprawach z udziałem dzieci;
• konsultacje telefoniczne;
• prowadzenie projektu „Opiekun Dziecka − Ofiary Przestępstwa” 

(udzielanie informacji w zakresie interwencji na rzecz dziecka, 
wsparcie psychologiczne i prawne małych świadków i ich rodzi-
ców/opiekunów oraz przygotowanie ich do uczestniczenia w roz-
prawie sądowej czy przesłuchaniu, towarzyszenie na rozprawach 
sądowych rodzicom małoletnich pokrzywdzonych);

• reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego (kurator procesowy);
• wystąpienia do sądu w sprawie respektowania praw dziecka 

( amicus curiae);
• działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa dotyczącego ochrony 

dziecka;
• szkolenia oraz wykłady dla profesjonalistów, pracujących na rzecz 

dziecka krzywdzonego;
• szkolenia, współpraca z sądami, w ramach programu „Wymiar spra-

wiedliwości przyjazny dziecku”;
• warsztaty prawne dla rodziców dzieci będących ofiarami prze-

stępstw;
• udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego dla Warszawy-Tar-

gówka;
• udział w pracach Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Finansowanie w 2019 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
• Ministerstwo Sprawiedliwości;
• World Childhood Foundation;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych;
• środki własne Fundacji.

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

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 wydawnicze skierowane do profesjonalistów, 
rodziców oraz dzieci, które są świadkami. Warsztaty dla rodziców biorących udział w procedurach prawnych, 
prowadzenie na rzecz propagowania 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.

Cele: pomoc prawna podopiecznym 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 
obsługa prawna Fundacji; poprawa 
sytuacji dzieci uczestniczących 
w procedurach prawnych m.in. 
poprzez edukację i podnoszenie 
świadomości profesjonalistów, 
działania lobbingowe na rzecz zmian 
w prawie w obszarze ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem.

2019 rok w liczbach:
 »  265  konsultacji prawnych dla rodziców;

 »  206  konsultacji telefonicznych z rodzicami/opiekunami 
prawnymi;

 »  146  konsultacji mailowych w ramach projektu „Opiekun 
Dziecka – Ofiary Przestępstwa”;

 »  72  dyżury wolontariuszy w ramach projektu „Opiekun 
Dziecka – Ofiary Przestępstwa”;

 »  39  rozpraw w ramach projektu „Opiekun Dziecka – Ofiary 
Przestępstwa”;

 »  208  pism procesowych/interwencyjnych;

 »  6  szkoleń w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości 
przyjazny dziecku”;

 »  91  stażystów uczestniczących w szkoleniach; 

 »  35  uczestników wizyt studyjnych;

 » ok.  317  przeszkolonych profesjonalistów uczestniczących.

Dział prawny

mailto:cpd@fdds.pl
http://www.fdds.pl/
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Dział PR i eventów

Kwartalnik Dziecko krzywdzone

Cele: budowanie wizerunku i świadomości marki Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę, wspieranie programów Fundacji w działaniach 
medialnych oraz skierowanych do całego społeczeństwa.

Główne działania: kontakty z mediami, tworzenie materiałów 
wizerunkowych, organizacja wydarzeń specjalnych związanych 
z działalnością Fundacji, koordynacja kampanii medialnych, branding, 
koordynacja działań patronackich.

Działania zrealizowane w 2019 roku:
• administracja i redakcja stron internetowych Fundacji: www.fdds.pl, 

rodzice.fdds.pl oraz edukacja.fdds.pl;
• prowadzenie działań komunikacyjnych w mediach społecznościo-

wych (Facebook, Instagram, Linkedln);
• komunikacja i promocja kampanii/akcji, publikacji i wydarzeń Fun-

dacji (m.in. zaktualizowanie kampanii GADKI, akcja „Depresja po-
porodowa”, akcja „Fala dobra”, Kampania „Nie hejtuję – reaguję”);

• obsługa biura prasowego; 
• wsparcie w rekrutacji na szkolenia, konferencje, seminaria i inne 

wydarzenia.

Kontakt: 
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa 
tel.: 22 616 02 68, faks: 22 616 03 14
e-mail: pr@fdds.pl 
www.fdds.pl

2019 rok w liczbach:
 »  13 620  publikacji i wzmianek w mediach na temat Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę;

 »  128 199 305  czytelników/widzów treści; 

 »  65 608  fanów na portalu Facebook (wzrost o  13 779 );

 »  6922  obserwujących na portalu Instagram (wzrost o  3430 );

 »  389  obserwujących na portalu Linkedln;

 »  5101  fanów fanpage’u Digital Youth;

 »  4257  fanów fanpage’u Safer Internet (wzrost o  1170 ).

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 pro-
blemu krzywdzenia dzieci. „Dziecko Krzywdzone” współpracuje 
z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami 
krzywdzenia dzieci – „Child Abuse & Neglect” oraz „Child Maltreat-
ment”. Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 
znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

W 2019 roku wydano sześć numerów pisma: 
Vol 18, No 4 (2019): Społeczne i prawne aspekty pomocy dzieciom 
z doświadczeniem krzywdzenia
Vol 18, No 3 (2019): Krzywdzenie w dzieciństwie. Skala 
i uwarunkowania
Vol 18, No 2 (2019): Profilaktyka krzywdzenia dzieci i młodzieży
Vol 18, No 1 (2019): Zaniedbanie
Vol 17, No 4 (2018): Pomoc dzieciom krzywdzonym
Vol 17, No 3 (2018) Zachowania autoagresywne wśród dzieci 
i młodzieży

Kontakt: 
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa 
tel.: 22 616 02 68, faks: 22 616 03 14
e-mail: redakcja@fdds.pl 
dzieckokrzywdzone.pl

mailto:pr@fdds.pl
http://www.fdds.pl/


Działania zrealizowane w 2019 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”.

Kontakt: 
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa 
tel.: 22 616 02 68, faks: 22 616 03 14
e-mail: fr@fdds.pl 
www.fdds.pl

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

Cele: zbieranie środków finansowych niezbędnych do 
funkcjonowania Fundacji.

Dział fundraisingu

2019 rok w liczbach:
 »  35  firm wpierających Fundację;

 »  5300  regularnych darczyńców;

 » ok.  14 000  jednorazowych wpłat;

 »  9738  wysłanych przesyłek w akcji „List od Mikołaja”;

 »  366  biegaczy i biegaczek charytatywnych w ramach akcji 
„Biegam dla dzieci”.

Realizacja działań FDSS jest możliwa również  
dzięki pracy innych działów: 

księgowości i kadr, IT, administracji oraz HR. 

Tylko wspólnie możemy dawać dzieciom siłę!

mailto:pr@fdds.pl
http://www.fdds.pl/

