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PonADto M.IN.

Przeprowadziliśmy prawie 3000 spotkań indywidualnych z rodzicami i opiekunami dzieci.

Ponad 650 rodziców uczestniczyło w zorganizowanych przez nas warsztatach 
i spotkaniach wzmacniających umiejętności rodzicielskie.

XI Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

VII Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

VIII Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”.

Wydaliśmy cZteRy numery kwartalnika 
„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

Przeprowadziliśmy ponad 1700 spotkań diagnostycznych i terapeutycznych z dziećmi.

Odbyło się 175 przesłuchań dzieci ofiar i świadków przestępstw.

Odebraliśmy  blisko 150 000 połączeń z naszymi telefonami zaufania.

Podjęliśmy 84 interwencje w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.

Prawie 5000 profesjonalistów wzięło udział w naszych szkoleniach. 

Ponad 2000 profesjonalistów wzięło udział w trzech corocznych konferencjach FDN:

Zrealizowaliśmy tRzY kampanie społeczne dotyczące 
ochrony dzieci i wychowania.

Opracowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy ponad 150 000 
egzemplarzy materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców 

i profesjonalistów.
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Centrum Pomocy Dzieciom 
im. Ireny Kornatowskiej: 

• pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna dzieciom 
ofiarom przestępstw i ich rodzinom/opiekunom

• przyjazne przesłuchania dzieci
• koordynacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom

Dział prawny:
• działania na rzecz wymiaru sprawiedliwości 

przyjaznego dzieciom
• konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów dzieci 

ofiar przestępstw
• lobbing

Wiele dzieci w Polsce doświadcza przemocy, zaniedbania i wykorzystywania. 

W Fundacji Dzieci Niczyje jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma prawo dorastać i rozwijać się 
w bezpiecznym środowisku, a obowiązkiem dorosłych jest ochrona najmłodszych. 

Centrum Dziecka i Rodziny 
im. Aliny Margolis–Edelman

Program Dobry Rodzic – Dobry Start:

• profilaktyka krzywdzenia małych dzieci 0-6 lat

Dział edukacyjny

ZAWSZE w centrum naszych działań 
są DZIECI i ich PRAWA!

REALIZUJĄC NASZĄ MISJĘ:

Fundacja Dzieci Niczyje działa od 1991 roku, 
aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. 

Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

  

ul. Walecznych 59,
03-926 Warszawa 

tel. 22 616 16 69
walecznych@fdn.pl

ul. Mazowiecka 
12 lok. 25, 

00-048 Warszawa
tel. 22 826 88 62

mazowiecka@fdn.pl

• UCZYMY DOROSŁYCH, JAK TRAKTOWAĆ DZIECI, ŻEBY ICH NIE KRZYWDZIĆ;

• POKAZUJEMY IM, JAK REAGOWAĆ, GDY PODEJRZEWAJĄ, ŻE DZIECKU DZIEJE SIĘ KRZYWDA;

• UCZYMY DZIECI, JAK MOGĄ UNIKNĄĆ PRZEMOCY I WYKORZYSTYWANIA;

• OFERUJEMY KRZYWDZONYM DZIECIOM I ICH OPIEKUNOM POMOC PSYCHOLOGICZNĄ I PRAWNĄ;

• WPŁYWAMY NA POLSKIE PRAWO, BY JAK NAJLEPIEJ CHRONIŁO INTERES DZIECKA.

Program pomocy telefonicznej:
• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

• Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

Program Dziecko w Sieci:
• profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w internecie 

Program Chronimy Dzieci:
• certyfikowanie placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed 

przemocą

Program na rzecz przeciwdziałania komercyjnemu 
wykorzystywaniu dzieci

Program Dzieciństwo bez krzywdzenia 
w Europie Środkowo-Wschodniej

Dział badawczy

Centrum szkoleniowe

Dział PR

Dział fundraisingu
Biuro FDN

       

ul. Katowicka 31, 
03-932 Warszawa 

tel. 22 616 02 68
fdn@fdn.pl

www.fdn.pl
KRS: 0000 20 44 26

Możesz nam pomóc. 
Dołącz do Klubu Przyjaciół Dzieci!

www.klub.fdn.pl

Większość 
działań Fundacji 

Dzieci Niczyje ma zasięg 
ogólnopolski.

Nasze placówki i biuro 
mieszczą się w Warszawie. 

Możesz nas znaleźć 
w trzech punktach na 

mapie stolicy:


