


Misja Fundacji Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest 
organizacją pozarządową o charakterze non-pro-
fit, której celem jest ochrona dzieci przed krzyw-
dzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, 
ich rodzinom i opiekunom. W placówkach pro-
wadzonych przez Fundację udzielamy pomocy 
psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom 
krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na rzecz 
poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w pro-
cedurach prawnych w charakterze świadków. 
Prowadzimy programy profilaktyki krzywdzenia 
dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. 
program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci  
w Internecie oraz program wsparcia rodziców 
przeżywających trudności w wychowaniu dzieci. 
Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu 
problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych 
grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscypli-
narnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzają-
ce wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę 
projektowanych działań.

Raport z działalności  
Fundacji Dzieci Niczyje w 2007 roku
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1991
Z inicjatywy Aliny Margolis-Edelman, realizującej w Polsce 
misję Medecins du Monde (Lekarze Świata), zarejestrowa-
na zostaje w Warszawie Fundacja Dzieci Niczyje.

1992–1993
Fundacja realizuje na terenie Warszawy programy badaw-
cze diagnozujące skalę i charakter problemu krzywdzenia 
dzieci. Wnioski z badań, wskazujące na brak kompetencji 
profesjonalistów w diagnozowaniu krzywdzenia dzieci 
oraz pomocy dziecku i rodzinie, są podstawą strategii dzia-
łań Fundacji w kolejnych latach.

1993
Powstają pierwsze wydawnictwa edukacyjne Fundacji na 
temat praw dziecka i problemu krzywdzenia dzieci. W ko-
lejnych latach działalności Fundacja rozwija program wy-
dawniczy. Wydawane są ulotki, broszury, plakaty oraz książki 
adresowane do dzieci, rodziców i profesjonalistów. 

Rozpoczyna się pierwszy program szkoleniowy dla pe-
dagogów szkolnych z warszawskich szkół. W następnych 
latach uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fun-
dację jest kilkadziesiąt tysięcy profesjonalistów z różnych 
grup zawodowych – policjantów, sędziów, prokuratorów, 
psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, leka-
rzy, pielęgniarek i innych.

1996
Fundacja, we współpracy z Medecins du Monde, powo-
łuje w Warszawie dwie specjalistyczne placówki dla dzieci 
krzywdzonych i ich rodzin – Centrum Dziecka i Rodziny 
oraz Ośrodek „Pociecha”. Oferują one pomoc psycholo-
giczną i prawną dla dzieci, rodziców, opiekunów dziecka 
oraz dla profesjonalistów interweniujących w sprawach 
krzywdzenia dzieci.

W nowo otwartym ośrodku Centrum Dziecka i Rodziny 
został udostępniony pierwszy w Polsce przyjazny pokój 
przesłuchań dla dzieci.

Nakładem Fundacji ukazuje się pierwsza w Polsce książka 
na temat problemu krzywdzenia dzieci pt. Dziecko krzyw-
dzone. Próba opisu zjawiska.

Kalendarium wybranych działań Fundacji Dzieci Niczyje

1997–2001
Fundacja przystępuje do programu Dziecko krzywdzone, 
realizowanego w krajach Europy Wschodniej przez Open 
Society Institute. W ramach programu przedstawiciele 
zespołu Fundacji poszerzają swoje kompetencje na szko-
leniach prowadzonych przez ekspertów amerykańskich 
i europejskich. W Polsce Fundacja organizuje dwie mię-
dzynarodowe konferencje dla ginekologów dziecięcych 
(1999) i pracowników socjalnych (2000) z krajów uczest-
niczących w projekcie.

2001
W ramach programu badawczego Fundacji zostają zapro-
jektowane i zrealizowane, we współpracy z OBOP, pierwsze 
ogólnopolskie badania skali problemu krzywdzenia dzieci.

2001–2002
Fundacja, we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskim Pogoto-
wiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, pro-
wadzi kampanię społeczną Dzieciństwo bez przemocy. 

2002
Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika „Dziecko krzyw-
dzone. Teoria, badania, praktyka”.

2002–2003
Fundacja realizuje program Dziecko pod parasolem prawa, 
którego głównym celem jest promowanie idei przyjaznych 
pokoi przesłuchań dla dzieci oraz ochrona dzieci świadków. 

2003
W Warszawie inauguruje działalność Centrum Pomocy 
Dzieciom „Mazowiecka” – placówka oferująca dzieciom 
– ofiarom przestępstw przyjazne warunki przesłuchań 
prokuratorskich i sądowych oraz opiekę terapeutyczną  
i prawną. Kończy działalność ośrodek  „Pociecha”.
Fundacja organizuje w Warszawie IX Europejską Konfe-
rencję International Society for Prevention of Child Abuse 
& Neglect (ISPCAN) na temat Interdyscyplinarna pomoc 
dzieciom krzywdzonym dla 700 profesjonalistów z 70 kra-
jów, w tym 200 z Polski.
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Zrealizowane zostają pierwsze w Polsce badania na temat 
ryzykownych zachowań dzieci w Internecie. Diagnoza  
zagrożeń dzieci w Sieci staje się podstawą uruchomienia 
i rozwoju fundacyjnego programu Bezpieczeństwo dzie-
ci w Internecie.

2004
Rozpoczynają się dwie kampanie społeczne:
l �Dziecko w sieci – kampania adresowana do dorosłych 

i dzieci w celu uwrażliwienia na zagrożenia związane  
z działaniami pedofilów za pośrednictwem Internetu, 

l �Dziecko – świadek szczególnej troski – kampania ad-
resowana do prokuratorów, sędziów, policjantów, bie-
głych psychologów i polityków. 

Fundacja zostaje polskim centrum kompetencyjnym w 
zakresie problemu krzywdzenia dzieci oraz zaczyna pełnić 
funkcję narodowego punktu konsultacyjnego ds. dzieci cu-
dzoziemskich bez opieki i dzieci – ofiar handlu w ramach 
programu Grupy Państw Regionu Morza Bałtyckiego. 

Odbywa się I Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom 
– ofiarom przestępstw, organizowana przez Fundację 
wraz z Urzędem m.st. Warszawy i Ministerstwem Spra-
wiedliwości, w której uczestniczy 600 profesjonalistów 
z całego kraju.

2005
Fundacja rozpoczyna w siedmiu krajach Europy Wschod-
niej realizację pięcioletniego programu Dzieciństwo bez 
krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci 
w Europie Środkowo-Wschodniej (Childhood without 
abuse), którego celem jest rozwijanie systemu pomocy 
dzieciom krzywdzonym.

Rozpoczyna się kampania informacyjna Dzieci nie są na 
sprzedaż, adresowana do pracowników straży granicznej, 
policji i instytucji pomocy społecznej.

W ramach europejskiego programu Safer Internet Action Plan 
w Polsce rozpoczyna się realizacja projektu Awareness, któ-
rego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom dzieci w Inter-
necie. Fundacja zostaje jego narodowym koordynatorem.
Odbywa się II Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom 
– ofiarom przestępstw.

2006
Rozpoczyna się realizacja projektu Opiekun dziecka 
– ofiary przestępstwa, skierowanego do rodziców i opie-
kunów dzieci.

W okresie wakacyjnym w różnych regionach Polski trwa 
akcja Sieciaki na wakacjach.

Odbywa się drugi etap kampanii edukacyjnej i medialnej 
Dziecko w Sieci, poświęconej problemowi bezpieczeń-
stwa dzieci w Internecie.

W ramach programu Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku 
lepszemu systemowi ochrony dzieci w krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Bułgarii, 
Macedonii i Mołdawii zostaje przeprowadzona kampania 
społeczna Dzieciństwo bez przemocy. 

Odbywa się III Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom 
– ofiarom przestępstw.

2007
Odbywa się drugi etap kampanii medialnej i edukacyj-
nej Dziecko – świadek szczególnej troski, poświęconej 
dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. W 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej zostaje przepro-
wadzony pierwszy etap tej kampanii.

Powstaje Koalicja na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwa-
nia Dzieci.

W ramach akcji Sieciaki na wakacjach organizowane są 
pikniki edukacyjne dla dzieci w Warszawie i regionach 
nadmorskich.

Rozpoczyna się kampania medialna Zobacz – Usłysz 
– Powiedz, poświęcona problemowi krzywdzenia dzieci.

Odbywa się IV Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom 
– ofiarom przestępstw.

Odbywa się I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży w Internecie.
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Placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom 

Fundacja Dzieci Niczyje prowadziła w 2007 r. w 
Warszawie dwie placówki świadczące pomoc 
dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom: Centrum 
Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” oraz Centrum 
Dziecka i Rodziny. 

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/25, 
tel. (22) 826 88 62, mazowiecka@fdn.pl 

Centrum Dziecka i Rodziny
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59, 
tel. (22) 616 16 69, walecznych@fdn.pl

Centrum Dziecka i Rodziny, działające od 1996 r., 
świadczy pomoc dzieciom krzywdzonym, ich 
rodzinom oraz profesjonalistom prowadzącym 
przypadki krzywdzonych dzieci z terenu dziel-
nicy Praga Południe. Od 2008 r. działalność Cen-
trum Dziecka i Rodziny  została wzbogacona o 
ofertę wsparcia dla rodziców dzieci w wie-
ku 0–3 lat, którzy przeżywają trudności zwią-
zane z rolą rodzica lub nie radzą sobie z opieką  
i wychowaniem małego dziecka.

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”, po-
wołane w marcu 2003 r., to specjalistyczna placówka, 
której zadaniem jest stosowanie i upowszechnianie 
metod postępowania w przypadkach przestępstw 
wobec dzieci. Centrum działa we współpracy z Mi-
nisterstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz podległymi im 
instytucjami na terenie m.st. Warszawy. Placówka 
oferuje przyjazne dzieciom miejsce, gdzie odbywa-
ją się przesłuchania sądowe. 

W placówkach Fundacji podejmowane są inter-
wencje kryzysowe w przypadkach przestępstw 
wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania 
seksualnego i przemocy. Dzieciom i członkom ich 
rodzin oferowana jest bezpłatna pomoc psycholo-
giczna i prawna (konsultacje, terapia, grupy wspar-
cia). Pracownicy placówek inicjują, wspomagają  
i konsultują działania profesjonalistów zajmujących 
się problematyką dziecka krzywdzonego. Opraco-
wują dla potrzeb sądów i prokuratur w całym kraju 
opinie sądowo-psychologiczne, występują w roli 
biegłych lub świadków w sprawach przestępstw 
wobec dzieci.

W 2007 r. w placówkach Fundacji przyjęto 153 
pierwszorazowych zgłoszeń dzieci i 218 zgłoszeń 
osób dorosłych, z czego pod opieką pozostało 124 
dzieci i 135 członków ich rodzin.

6



W tym okresie przeprowadzono:
–  1251 spotkań terapeutyczno-diagnostycznych  

z dziećmi,
–  1108 spotkań diagnostyczno-terapeutycznych  

z rodzicami i opiekunami dzieci,
– 448 konsultacji psychiatrycznych,
–  454 konsultacji prawnych dla opiekunów dzieci  

i dla profesjonalistów,
–  829 konsultacji psychologicznych, pedagogicz-

nych i prawnych dla profesjonalistów pracują-
cych z dziećmi,

– 51 badań sądowo-psychologicznych,
– 176 przesłuchań prokuratorskich i sądowych.

W Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” or-
ganizowane są szkolenia oraz superwizje dla osób 
pracujących z dziećmi krzywdzonymi. Odbywają 
się spotkania Klubu Biegłego Psychologa, w 
których uczestniczą biegli sądowi psycholodzy 
orzekający w sprawach przestępstw wobec dzie-
ci. Ponadto, Centrum systematycznie superwizuje 
interdyscyplinarne zespoły działające na terenie 
Pragi Południe. Od 2007 r. profesjonaliści z Cen-
trum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” współre-
alizują program kształcenia studentów Akademii 
Medycznej w Warszawie. Na terenie placówki od-
było się 12 spotkań seminaryjno-warsztatowych 
dla studentów V i VI roku kierunku lekarskiego. 

W ciągu 2007 r. w placówce staż odbyło 12 
studentów kierunków psychologicznych i pe-
dagogicznych.

Zespoły placówek pomocowych  
Fundacji Dzieci Niczyje w 2007 r. 
Centrum Dziecka i Rodziny 
psycholog: Renata Kałucka
psychiatra: Irena Kornatowska 
pedagog: Katarzyna Fenik 
sekretariat:  Magdalena Roszkowska,  
 Marta Sadkowska 

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” 
koordynator: Jolanta Zmarzlik
psycholodzy: Alicja Budzyńska, Renata Kałucka,  
 Beata Pawlak-Jordan,  
 Magdalena Zawadzka
pedagodzy: Beata Ciejka, Mirosława Gorgol-Bujalska 
psychiatrzy: Irena Kornatowska, 
 Joanna Krzyżanowska-Zbucka 
prawnicy: Jowita Cieślik, Justyna Podlewska,  
 Marcin Skiba, Joanna Szczęśniak
sekretariat: Justyna Burczak, Grażyna Sawicka, 
 Kinga Taraszewska-Budyta,  
 Katarzyna Tyrluk

Finansowanie placówek  
pomocy dzieciom krzywdzonym  
i ich rodzinom:
l Urząd m.st. Warszawy
l UBS Optimus Foundation
l Darowizny osób prywatnych (w tym wpłaty 1%)
l Środki własne FDN
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Ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych 

l  www.dzieckoswiadek.pl,  
tel. (22) 616 02 68, dzieckoswiadek@fdn.pl

Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa
Od 2005 r. Fundacja Dzieci Niczyje realizuje pro-
gram Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa. Ma 
on na celu poprawę sytuacji dzieci, które padły ofia-
rą przestępstwa i uczestniczą w procedurach praw-
nych – przesłuchaniach i rozprawach sądowych. 
Program skierowany jest do opiekunów prawnych 
dziecka, którzy otrzymują informacje na temat obo-
wiązujących przepisów prawnych, kompetencji po-
licji, prokuratury, sądu oraz procedur przesłuchania. 
Mogą oni także skorzystać z oferty towarzyszenia im 
przez opiekuna w trakcie rozprawy w sądzie. Dzieci 
uzyskują wsparcie psychiczne, a także są przygoto-
wane do udziału w przesłuchaniu.

Od 2006 r. jest prowadzony dyżur telefonicz-
ny – przeszkoleni wolontariusze, pod superwizją 
prawników i psychologów udzielają informacji 

o prawach przysługujących ofierze oraz poma-
gają określić, jakiego rodzaju pomocy potrzebu-
je dziecko i rodzic. Do komisariatów, prokuratur 
i sądów trafiają broszury i ulotki informacyjne 
promujące program. W 2007 r., dzięki współpracy 
organizacji partnerskich ze Szczecina, Grudziądza 
i Białegostoku, na terenie tych trzech miast zaini-
cjowana została realizacja programu opiekuna 
dziecka – ofiary przestępstwa. Przeszkoleni zostali 
pracownicy i wolontariusze organizacji partner-
skich, którzy uruchomili dyżur telefoniczny i kon-
sultacje dla opiekunów dzieci – ofiar przestępstw 
w miejscowościach objętych programem.

Udzielanie wsparcia ofiarom przestępstw i pomoc 
w skutecznym dochodzeniu ich praw odbywa się 
także za pośrednictwem udziału przedstawiciela 
społecznego i osób towarzyszących w procesie 
karnym i cywilnym. Fundacja, jako przedstawiciel 
społeczny, nabywa w procesie uprawnienia wypo-
wiadania się na rozprawie, składania oświadczeń 
i obecności na sali sądowej.
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IV Ogólnopolska Konferencja  
Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw, 
Warszawa, 26–27 listopada 2007 r.
Już po raz czwarty Fundacja Dzieci Niczyje, Mini-
sterstwo Sprawiedliwości i Urząd m.st. Warszawy 
zorganizowały ogólnopolską konferencję Pomoc 
dzieciom – ofiarom przestępstw. Odbyła się ona w 
dniach 26–27 listopada w Pałacu Kultury i Nauki, 
pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedli-
wości i Prezydenta m.st. Warszawy.
Tematem przewodnim konferencji była pomoc 
dzieciom, które doświadczyły różnych form prze-
mocy i wykorzystywania, a także ochrona praw 
dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. 
Uczestnikami spotkania byli specjaliści z różnych 
dziedzin zajmujący się pomocą dzieciom – ofia-
rom przestępstw, m.in. sędziowie, prokuratorzy, 
kuratorzy, biegli psycholodzy, pracownicy instytucji 
pomocowych i opiekuńczych oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych działających na rzecz 
małoletnich ofiar przestępstw.

W programie konferencji znalazły się zarówno se-
sje plenarne, wykłady, jak i warsztaty w grupach. 
Przedstawione zostały modelowe rozwiązania za-
pobiegania przestępstwom wobec dzieci, najnow-
sze ustalenia empiryczne i teoretyczne dotyczące 
problemu krzywdzenia dzieci, zaprezentowano 
projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzie-
ciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz 
profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej pro-
blematyki. Do wygłoszenia referatów i poprowa-
dzenia warsztatów zostali zaproszeni zagraniczni i 
polscy eksperci. 

Finansowanie Konferencji:
l Urząd m.st. Warszawy – Biuro Polityki Społecznej
l Ministerstwo Sprawiedliwości
l Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Klub Biegłego Psychologa
Klub Biegłego Psychologa jest programem dosko-
nalenia kompetencji profesjonalistów pracujących  
z małoletnimi ofiarami i świadkami przestępstw oraz 
osób zawodowo opiniujących dla potrzeb sądów  
w sprawach z udziałem dzieci.

Celem Klubu Biegłego Psychologa jest nie tylko 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów 
z zakresu psychologii, pedagogiki i psychiatrii, ale 
również ich współpraca, wymiana doświadczeń 
oraz konsolidacja środowiska biegłych sądowych.

Członkami Klubu są profesjonaliści z całej Polski.  
Tak duży zasięg terytorialny Klubu Biegłego Psycho-
loga został osiągnięty dzięki wielu urozmaiconym 
formom współpracy: comiesięcznym spotkaniom 
seminaryjnym i superwizyjnym w Centrum Pomo-
cy Dzieciom „Mazowiecka”, dystrybucji publikacji 
informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnianiu 
na stronie www.dzieckoswiadek.pl materiałów 
przydatnych w pracy biegłego. 

Klub rozpoczął swoją działalność w październiku 
2007 r. Do końca roku zostało w nim zarejestrowa-
nych 77 osób. W 2007 r. odbyły się 3 spotkania Klubu, 
podczas których poruszano takie kwestie, jak: regu-
lacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku 
postępowania karnego, dylematy profesjonalistów  
w opiniowaniu w sprawach przestępstw wobec 
dzieci i przesłuchiwania dzieci oraz sylwetki psy-
chologiczne sprawców przemocy wewnątrzrodzin-
nej. Gośćmi Klubu Biegłego Psychologa w 2007 r.  
byli prof. John Myers z McGeorge School of Law  
na Uniwersytecie Pacyfiku w Sacramento (Kalifornia),  
sędzia Anna Wesołowska i dr Maria Gordon.

Studium metod opiniowania  
sądowo-psychologicznego  
w sprawach z udziałem dzieci 
W październiku 2007 r. została uruchomiona pierw-
sza edycja Studium metod opiniowania sądo-
wo-psychologicznego w sprawach z udziałem 
dzieci. W zajęciach Studium biorą udział psycholo-
dzy, którzy występują lub zamierzają występować 
w roli biegłego sądowego opiniującego w spra-
wach dzieci. Zgodnie z regulacjami Ministerstwa 
Sprawiedliwości osoby ubiegające się o wpis na 
listę biegłych sądowych muszą wykazać się udo-
kumentowanym udziałem w szkoleniach przed-
miotowych. Studium zostało pozytywnie zaopi-
niowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego i jest realizowane we współpra-
cy z PTP w ramach programu „PARTNER”.
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Kampania  
Dziecko – świadek szczególnej troski
W 2007 r. Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Ministerstwem 
Sprawiedliwości zainaugurowały drugi etap ogólno-
polskiej kampanii Dziecko – świadek szczególnej tro-
ski pod hasłem „Wysoki Sądzie, mam prawo się nie 
bać”. Projekt ma na celu zwiększenie wrażliwości pro-
fesjonalistów na specyficzną sytuację małego świadka 
w toku postępowania karnego. 

W drugiej edycji kampanii położono nacisk na 
wszechstronne przygotowanie dziecka do wystą-
pienia w roli świadka oraz podnoszenie standardów 
działających pokoi przesłuchań dzieci i inicjowanie 
powstawania nowych.

Kampania adresowana była do profesjonalistów (sędzio-
wie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, biegli psycho-
lodzy) oraz rodziców i opiekunów dzieci – świadków, a 
także dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. 

Do profesjonalistów adresowane były również szko-
lenia oraz wydane w ramach kampanii publikacje: 
poradnik autorstwa Alicji Budzyńskiej Jak przesłuchi-
wać dziecko, który w szczególności przeznaczony jest 
dla sędziów i psychologów prowadzących przesłu-
chania dzieci oraz praca zbiorowa Przyjazne przesłu-
chanie dziecka.

Z myślą o dzieciach – świadkach i członkach ich rodzin, 
a także osobach przygotowujących dzieci i młodzież w 
wieku 10–15 lat do udziału w przesłuchaniu, opubliko-
wano poradnik Będę świadkiem w sądzie. 

We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ko-
alicją na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci wy-
dawnictwa trafiły do wszystkich sądów i prokuratur w 
Polsce, a także zainteresowanych instytucji i organizacji 
pozarządowych prowadzących przyjazne pokoje prze-
słuchań i wspierających dzieci – świadków.

Wszystkie publikacje dostępne są również on line na 
stronie www.dzieckoswiadek.pl.
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Koalicja na Rzecz  
Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci
22 lutego 2007 r. (Dzień Ofiar Przestępstw) z inspi-
racji Fundacji Dzieci Niczyje zawiązała się Koalicja 
na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci. Jej 
celem jest wspieranie idei ochrony praw dzieci 
– ofiar przestępstw uczestniczących w procedu-
rach prawnych. Koalicja realizuje swoje działania 
poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie 
koncepcji przyjaznego przesłuchiwania dzieci 
świadków, tworzenie przyjaznych pokoi przesłu-
chań oraz podnoszenie kompetencji profesjona-
listów (sędziów, prokuratorów, policjantów, bie-
głych sądowych) uczestniczących w interwencji 
prawnej, przesłuchaniach oraz pomagających 
małoletnim ofiarom.

Do Koalicji przystąpiły instytucje i organizacje 
wspierające koncepcję przyjaznego przesłuchiwa-
nia dzieci poprzez kształtowanie polityki w tym za-
kresie oraz promowanie i podejmowanie działań 
chroniących dzieci – świadków. Członkami Koalicji 
są Ministerstwo Sprawiedliwości, Komenda Głów-

na Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, sądy, prokuratury, komisariaty 
policji, instytucje oraz organizacje samorządowe  
i pozarządowe z całej Polski, które prowadzą przy-
jazne pokoje przesłuchań dla dzieci, a także pro-
fesjonaliści uczestniczący w procedurach praw-
nych z udziałem dzieci. Pod koniec 2007 r. Koalicja 
liczyła już blisko 190 koalicjantów, pochodzących 
z całej Polski.  

Pierwsze spotkanie Koalicji odbyło się 27 kwietnia 
2007 r. w Warszawie, w Biurze Rzecznika Praw Oby-
watelskich. W trakcie spotkania Rzecznik Praw Oby-
watelskich oraz przedstawiciele Ministerstwa Spra-
wiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje przedstawili 
zadania Koalicji. 

W 2007 r., w ramach współpracy koalicjantów z 
resortem sprawiedliwości, wypracowano stan-
dardy przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci. 
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Ponadto, opublikowano ekspertyzę dotyczącą 
regulacji prawnych ochrony małoletnich w toku 
postępowania karnego, opracowaną przez sędzię 
Annę Wesołowską z Sądu Okręgowego w Łodzi. 
Koalicjanci włączyli się w realizację II edycji ogól-
nopolskiej kampanii Dziecko – świadek szczególnej 
troski. Ich zadaniem była dystrybucja wydanych w 
ramach kampanii publikacji we własnych placów-
kach, a także wśród współpracujących sędziów, 
prokuratorów i biegłych. 

Główną platformą komunikacji i wymiany informacji 
pomiędzy koalicjantami stała się strona internetowa 
www.dzieckoswiadek.pl, zawierająca informacje  
i artykuły adresowane do profesjonalistów biorą-
cych udział w procedurach prawnych z udziałem 
dzieci, a także do rodziców i prawnych opiekunów 
dzieci – świadków. 

Zespół programu
Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa:  
Justyna Podlewska (koordynator),  
Joanna Szczęśniak, Jolanta Zmarzlik 
Klub Biegłego Psychologa, Studium:  
Alicja Budzyńska (koordynator),  
Magdalena Zawadzka (koordynator) 
Kampania Dziecko – świadek szczególnej troski, 
Koalicja, portal dzieckoswiadek.pl:  
Maria Sierakowska (koordynator),  
Olga Kudanowska (asystent programowy)

Finansowanie programu: 
l Komisja Europejska, program AGIS
l �Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mecha-

nizm Finansowy oraz budżet RP w ramach FOP
l Fundusz Współpracy JFK
l Fundacja im. S. Batorego 
l Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
l �Agencja reklamowa VA Strategic Communication 

(przygotowanie pro bono plakatu „Wysoki Sądzie, 
mam prawo się nie bać”)
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Akademia Bezpiecznego Internetu 

m.in. przy planowaniu przekazów medialnych oraz 
programów edukacyjnych realizowanych w ramach 
kampanii. Respondentami badań są internauci w 
wieku 12–17 lat oraz ich rodzice.

W 2007 r. zrealizowano 2 projekty badawcze. W 
styczniu 2007 r. zrealizowano pierwsze w Polsce ba-
danie dotyczące zjawiska przemocy rówieśniczej z 
użyciem mediów elektronicznych oraz badanie do-
rosłych Polaków, których pytano o doświadczenia w 
kontaktach z nielegalnymi treściami w Sieci.

Kampania Dziecko w Sieci 
Kampania społeczna Dziecko w Sieci zainicjowana 
została w lutym 2004 r. przez Fundację Dzieci Niczy-
je. Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii społecznej 
na zagrożenia związane z używaniem Internetu 
przez najmłodszych oraz edukacja dzieci, młodzie-
ży, rodziców oraz profesjonalistów w zakresie bez-
pieczeństwa dzieci w Sieci. 

Od 2005 r. kampania realizowana jest w ramach 
projektu Safer Internet. Głównym partnerem dzia-
łań realizowanych w toku kampanii jest Fundacja 
Grupy TP. 

W ramach kampanii Dziecko w Sieci w szkołach pod-
stawowych i gimnazjalnych w całej Polsce dystry-
buowane są scenariusze zajęć dotyczące bezpie-
czeństwa dzieci w Internecie. Ich treść nawiązuje 
do fabuły edukacyjnego projektu internetowego 
www.sieciaki.pl. Scenariusze w wersji PDF udo-

l �www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl  
tel. (22) 616 02 68, bezpiecznyinternet@fdn.pl

Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 r. zajmuje się pro-
blematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
Internecie. Kompleksowe działania badawcze, edu-
kacyjne, medialne oraz pomocowe prowadzone są 
w ramach programu Akademia Bezpiecznego In-
ternetu (ABI).

Działania podejmowane w ramach Akademii Bez-
piecznego Internetu adresowane są do dzieci, mło-
dzieży, rodziców oraz profesjonalistów.

Fundacja Dzieci Niczyje zaangażowana jest w wiele 
projektów międzynarodowych związanych z bez-
pieczeństwem dzieci w Sieci. Od 2005 r. FDN jest 
narodowym koordynatorem projektu Awareness, 
realizowanego we współpracy z Naukową Akade-
micką Siecią Komputerową w ramach programu 
Komisji Europejskiej Safer Internet Plus (SIP).

Głównym partnerem większości projektów Akademii 
Bezpiecznego Internetu jest Fundacja Grupy TP.

Badania
Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach programu Aka-
demia Bezpiecznego Internetu, prowadzi badania 
różnych aspektów problematyki zagrożeń dla dzie-
ci w Internecie. Badania realizowane są non-profit 
przez firmę Gemius S.A. Ich wyniki dostarczają wie-
dzy o zachowaniach, doświadczeniach oraz posta-
wach młodych internautów i wykorzystywane są 
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stępniane są do pobrania na stronach interneto-
wych kampanii. Papierowa wersja scenariuszy dys-
trybuowana była w toku szkoleń, organizowanych 
w ramach projektu. Realizatorzy zajęć przesyłają do 
biura kampanii sprawozdania i ewaluację zajęć.

W 2007 r. nauczyciele zgłosili realizację zajęć eduka-
cyjnych wśród ponad 33 tys. dzieci (22 831 uczniów 
szkół podstawowych, 10 106 uczniów szkół gimna-
zjalnych, 472 uczniów liceów, 150 przedszkolaków).

W ramach kampanii dystrybuowane były również 
wysokonakładowe materiały edukacyjne dla dzieci 
i rodziców - zakładki, podkładki, naklejki, ulotki oraz 
plakaty promujące zasady bezpieczeństwa w Sieci, 
projekty Sieciaki.pl i Helpline.org.pl. 

W 2007 r. rozdystrybuowano ponad 42 tys. mate-
riałów edukacyjnych. 

W drugiej połowie 2007 r. Fundacja Dzieci Niczyje, 
wraz z agencją reklamową VA Strategic Communi-
cation, pracowała nad przygotowaniem kolejnego 
etapu kampanii Dziecko w Sieci, poświęconego 
problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem 
mediów elektronicznych. Przygotowano spot tele-
wizyjny, plakat, reklamę prasową, film szkoleniowy 
oraz scenariusze zajęć edukacyjnych. Kampania re-
alizowana pod hasłem Stop Cyberprzemocy zaplano-
wana została na styczeń – kwiecień 2008 r.
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Projekt edukacyjny dla dzieci Sieciaki.pl 
Sieciaki.pl to internetowy serwis edukacyjny dla 
dzieci prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje 
od lutego 2005 r.

W ramach projektu Sieciaki.pl organizowane są tak-
że spotkania z dziećmi, imprezy plenerowe, koncer-
ty, zajęcia edukacyjne. Przygotowywane są filmy, 
piosenki i materiały multimedialne. 

Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim:
l �edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa  

w Internecie,
l edukację w zakresie posługiwania się Internetem,
l promocję bezpiecznych zastosowań Sieci,
l �certyfikowanie i promocję bezpiecznych stron  

i serwisów internetowych.

W 2007 r. w internetowym serwisie www.sieciaki.pl 
zarejestrowało się 24 353 dzieci (łącznie do końca 
2007 r. zarejestrowanych było 77 352 dzieci). W tym 
samym czasie zanotowano 3 354 380 odwiedzin  
witryny. Administratorzy serwisu wysłali do dzieci 
281 wiadomości i 40 porad. Ponadto zorganizowa-
no 50 konkursów.

Na potrzeby projektu w 2007 r. przygotowane zostały:
– komiks WWWojna (nakład 10 tys. egzemplarzy),
–  utwory muzyczne: Hasło, Asertywność  

(W Dobrym Świecie),
– teledysk do utworu Hasło (W Dobrym Świecie),
– gra komputerowa Pokonaj wirusa.

Przedszkolaki.sieciaki.pl
W ramach projektu Sieciaki.pl przygotowana została 
również oferta edukacyjna dla najmłodszych dzie-
ci. 6 lutego 2007 r., w Dniu Bezpiecznego Internetu, 
pod adresem www.przedszkolaki.sieciaki.pl ruszył 
serwis edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa w Sie-
ci, adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. 

Projekt Przedszkolaki Sieciaki przygotowany został 
przez Fundację Dzieci Niczyje oraz wydawnictwo 
Egmont Polska. Ma ona na celu edukację dzieci w 
zakresie bezpieczeństwa w Sieci oraz nauczenie 
ich podstawowych terminów i umiejętności zwią-
zanych z komputerem i Internetem. Celem projek-
tu jest również uwrażliwienie rodziców na kwestie 
bezpieczeństwa najmłodszych Internautów. 

W 2007 r. serwis Przedszkolaki Sieciaki.pl odwiedzo-
no 253 562 razy.

16



Sieciaki na Wakacjach
Latem 2007 r., w ramach projektu Sieciaki.pl, kolejny 
raz zrealizowana została kampania edukacyjna Sie-
ciaki na Wakacjach. Akcja realizowana już po raz 
drugi miała na celu edukację dzieci poprzez zaba-
wę – jak reagować na niebezpieczeństwa związane 
z Siecią oraz w jaki sposób ich uniknąć. W 2007 r. 
zorganizowanych zostało 9 pikników edukacyjnych: 
inauguracyjny w Warszawie i kolejne osiem w po-
pularnych miejscowościach nadmorskich. Pikniki 
organizowane były we współpracy z władzami sa-
morządowymi i lokalnymi ośrodkami kultury. W re-
alizację imprez, obok pracowników Fundacji Dzieci 
Niczyje, zaangażowana była grupa wolontariuszy 
– studentów kierunków pedagogicznych. 

Na uczestników imprez czekały liczne atrakcje: ka-
wiarenka internetowa, sieciakowe kino oraz liczne 
zabawy, konkursy z nagrodami i quizy nawiązujące 
do fabuły serwisu www.sieciaki.pl. Specjalną atrak-
cją tegorocznej edycji kampanii Sieciaki na waka-
cjach był zabytkowy autobus typu School Bus, na 
dachu którego występowała grupa hiphopowa  
W Dobrym Świecie z repertuarem poświęconym 
bezpiecznemu korzystaniu z Sieci. 

Inauguracja kampanii Sieciaki na wakacjach odbyła 
się równolegle z imprezą otwierającą akcję „Lato w 
Mieście” (27 czerwca 2007 r. w Warszawie na Polu 
Mokotowskim). 

Kolejne pikniki edukacyjne odbyły się w następują-
cych miejscowościach:

l �Dąbki – 17 lipca
l �Darłowo – 18 lipca
l Jarosławiec – 19 lipca
l Ustka – 20 lipca
l �Łeba – 21 lipca
l �Jastrzębia Góra – 22 lipca
l �Władysławowo – 23 lipca
l �Jastarnia – 24 lipca 

Sieciakowe pikniki edukacyjne cieszyły się dużą po-
pularnością zarówno wśród kolonistów, jak i najmłod-
szych mieszkańców odwiedzanych miejscowości. W 
imprezach uczestniczyło łącznie blisko 3000 dzieci.

Pikniki Szkoła bez Przemocy 
Fundacja Dzieci Niczyje wzięła udział w kampanii   
Szkoła bez Przemocy, prowadzonej przez Media Re-
gionalne i Polskapresse oraz Fundację Grupy TP.  
W szkołach, które najaktywniej włączyły się w dzia-
łania na rzecz zapobiegania przemocy rówieśniczej 
FDN zorganizowała 16 pikników edukacyjnych w 
których udział wzięło ponad 6600 dzieci. 
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Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) organizowany 
jest w Polsce w ramach europejskiego programu 
Safer Internet od 2005 r. 

Z okazji DBI 2007 Fundacja Dzieci Niczyje wraz z 
NASK zorganizowały w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie konferencję dla przedstawicieli me-
diów i partnerów programu Safer Internet w Polsce. 
Zaprezentowano na niej przebieg, osiągnięcia i pla-
ny programu Safer Internet w Polsce oraz inne ini-
cjatywy związane z bezpieczeństwem w Internecie. 

W ramach DBI 2007 w całej Polsce zorganizowano 
469 inicjatyw lokalnych związanych z bezpieczeń-
stwem dzieci i młodzieży w Internecie.  Głównym 
partnerem DBI 2007 była Fundacja Grupy TP.

I Międzynarodowa Konferencja  
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  
w Internecie
W dniach 16–17 października 2007 r. Fundacja Dzie-
ci Niczyje wraz z NASK zorganizowały w hotelu She-
raton w Warszawie I Międzynarodową Konferencję 
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. 

Współorganizatorem wydarzenia była brytyjska or-
ganizacja Child Exploitation and Online Protection 
Centre (CEOP). Patronat nad konferencją objęła Ko-
misarz UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Me-
diów – Viviane Reding. Głównym partnerem konfe-
rencji była Fundacja Grupy TP. 

Konferencja zorganizowana została w ramach pro-
gramu Safer Internet i poświęcona była szerokiemu 
spektrum zagadnień związanych z bezpieczeń-
stwem dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem 
było przekazanie uczestnikom najnowszej wie-
dzy zarówno w zakresie działań edukacyjnych, jak  
i zwalczania nielegalnych treści w Sieci. W progra-
mie konferencji znalazły się wykłady plenarne oraz 
warsztaty prowadzone przez uznanych krajowych 
oraz zagranicznych specjalistów zajmujących się 
bezpieczeństwem dzieci on line.

W konferencji udział wzięło blisko 300 osób, wśród nich 
przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji po-
zarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ści-
gania oraz dostawców usług i treści internetowych.
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Helpline.org.pl
Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji 
Dzieci Niczyje i Fundacji Grupy TP, współfinansowa-
nym przez Komisję Europejską w ramach programu 
Safer Internet. Jego celem jest pomoc dzieciom  
i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie. 
Konsultanci Helpline udzielają także porad rodzi-
com, opiekunom i osobom pracującym zawodowo 
z dziećmi i młodzieżą.

W okresie od 6 lutego do 31 grudnia 2007 r.  
Helpline.org.pl przyjął 1408 zgłoszeń. Pojedyncze 
zgłoszenia dotyczyły czasem kilku form zagrożeń 
związanych z zagrożeniami w Sieci.

Część zgłoszeń (549) to ogólne pytania o bezpie-
czeństwo w Internecie i zapytania dotyczące ofer-
ty pomocy Helpline.org.pl (294). 524 zgłoszenia 
dotyczyły tzw. cyberprzemocy. Ponadto, zgłoszo-
no 153 przypadki związane z kontaktem dzieci ze 
szkodliwymi treściami w Internecie oraz 116 przy-
padków uwodzenia dzieci w Internecie. 79 zgłoszeń 
dotyczyło uzależnienia młodych ludzi od używania 
komputera i Internetu, 55 – kradzieży danych.

Zespół  
Akademii Bezpiecznego Internetu
koordynator programu, koordynator kampanii  
„Dziecko w sieci”: Łukasz Wojtasik
koordynator ds. współpracy zagranicznej, narodowy 
koordynator projektu „Awareness“ w ramach progra-
mu Safer Internet: Agnieszka Wrzesień
koordynator ds. szkoleń: Julia Barlińska
redaktor serwisu www.dzieckowsieci.pl: Jan Kowalski
asystent programowy: Zuzanna Zaleska

Sieciaki.pl: 
koordynator: Marcin Sołodki
redaktorzy serwisu www.sieciaki.pl:  
Małgorzata Piasecka, Andrzej Piękoś
koordynator ds. eventów: Piotr Sajkowski

Helpline.org.pl: 
koordynator: Katarzyna Fenik 
konsultanci: Agnieszka Kuczko,  
Weronika Mierzejewska, Agnieszka Pawłowska, 
Alicja Puchała, Marta Wojtas 

Finansowanie programu:
l �Komisja Europejska: program Safer Internet Plus
l �Fundacja Grupy TP
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Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi 
ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej

l  www.canee.net,  
tel. (22) 616 02 68, europawschodnia@fdn.pl

W 2007 r. Fundacja Dzieci Niczyje kontynuowała re-
alizację programu Dzieciństwo bez krzywdzenia  
– ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Był to trzeci rok realizacji 
projektu, poświęcony problemowi dziecka – świadka 
w procedurze prawnej.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi 
z krajów Europy Wschodniej (Bułgarii, Łotwy, Litwy, 
Macedonii, Mołdawii i Ukrainy) prowadzone były 
działania mające na celu poprawę systemu pomocy 
dzieciom krzywdzonym, w tym podnoszenie kom-
petencji profesjonalistów odpowiedzialnych za in-
terwencję oraz pomoc tym dzieciom i ich rodzinom.

Kampania społeczna  
Dziecko – świadek szczególnej troski
W sześciu krajach biorących udział w projekcie 
zrealizowano kampanię skierowaną do sędziów, 
prokuratorów, policjantów, adwokatów oraz bie-
głych psychologów uczestniczących w interwencji 
prawnej w przypadkach przestępstw wobec dzie-
ci. Celem kampanii było zwiększenie wrażliwości 
tych grup profesjonalistów na specyficzną sytuację 
dziecka w postępowaniu karnym oraz podniesienie 
kompetencji związanych z przesłuchiwaniem mało-
letnich świadków. 

Kampania była pierwszym tego typu przedsięwzię-
ciem w krajach uczestniczących w projekcie.
W ramach kampanii zaadoptowano polski plakat 
„Wysoki Sądzie, boję się”. Plakaty były eksponowane 
w komisariatach policji, sądach i prokuraturach.

Na Łotwie zaadaptowano także polską kampanię 
Dziecko w Sieci – Nigdy nie wiadomo, kto jest po dru-
giej stronie, której celem jest podniesienie bezpie-
czeństwa dzieci w Internecie, a szczególnie ochrona 
przed wykorzystywaniem seksualnym.
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Publikacje
W ramach kampanii zostały przetłumaczone, dosto-
sowane do sytuacji prawnej poszczególnych krajów 
oraz wydrukowane następujące publikacje: 

Idę do sądu – książeczka dla młodszych dzieci przy-
gotowująca je do zeznawania w sądzie (wersja buł-
garska, mołdawska i ukraińska – na bazie wersji pol-
skiej z 2002 r.).

Gdy Twoje Dziecko jest świadkiem w sądzie – broszu-
ra przeznaczona dla rodziców i opiekunów dzieci, 
które uczestniczą w procedurach prawnych. Zawie-
ra ona praktyczne rady dla opiekunów dzieci, które 
składają w sądzie zeznania w charakterze świadków 
(wersja łotewska, litewska, bułgarska – na bazie wer-
sji polskiej z 2003 r.).

Edukacja
Każdego roku narodowi koordynatorzy programu 
i profesjonaliści z siedmiu krajów biorących udział 
w projekcie, spotykają się na międzynarodowych 
konferencjach służących wymianie doświadczeń  
i pogłębianiu wiedzy z zakresu problematyki krzyw-
dzenia dzieci. W listopadzie 2007 r. międzynarodo-
wa konferencja Dziecko jako uczestnik procedur praw-
nych w Europie Wschodniej została zorganizowana w 
Rydze. Honorowy patronat nad konferencją objęło 
łotewskie Ministerstwo ds. Dzieci i Rodziny. W pro-
gramie konferencji znalazły się zarówno wykłady 
międzynarodowych ekspertów, jak i warsztaty, na 
których omawiano praktyczne aspekty pracy z dzieć-
mi uczestniczącymi w procedurach prawnych. Kon-
ferencji towarzyszyła wizyta studyjna uczestników  
w Centrum Przeciwko Krzywdzeniu „Dardedze”. 

W 2007 r. w ramach programu odbyły się również 
trzy konferencje narodowe poświęcone proble-
matyce dzieci świadków. Children Support Center 
– organizacja partnerska z Litwy zorganizowała w 
Wilnie konferencję, w której uczestniczyło 120 pro-
fesjonalistów – sędziów, prokuratorów, policjantów, 
biegłych psychologów. Konferencja odbyła się w 
Ministerstwie Sprawiedliwości. Udział w niej wzięli 
przedstawiciele resortu sprawiedliwości, spraw we-
wnętrznych, spraw socjalnych, Rzecznik Praw Dziec-
ka i Prokurator Generalny. Podobne konferencje od-
były się w Bułgarii i na Łotwie.

European Commission
Information Society and Media

Мария Келър-Хамела

Марія Келлер-Гамела
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W każdym kraju projektu narodowi specjaliści 
opracowali ekspertyzy na temat regulacji praw-
nych dotyczących ochrony małoletnich w toku 
postępowania karnego. Ekspertyzy poświęcone 
były analizie prawnej ochrony małoletnich świad-
ków oraz dobrych praktyk w tym zakresie. Służyły 
one również określeniu luk prawnych i możliwo-
ści wsparcia dzieci biorących udział w procedu-
rach sądowych na gruncie obowiązujących zapi-
sów legislacyjnych. 

W 2007 r. w krajach uczestniczących w programie 
odbyły się szkolenia i superwizje (z udziałem lo-
kalnych i międzynarodowych ekspertów) mające 
na celu podnoszenie kompetencji osób uczestni-
czących w procedurach prawnych z udziałem dzie-
ci. Karina Dekens z holenderskiej Akademii Policji, 
trener i specjalista z zakresu przesłuchiwania dzieci, 
spotkała się z profesjonalistami ze wszystkich kra-
jów uczestniczących w programie na konferencji 
międzynarodowej w Rydze, a także przeprowadziła 
szkolenia na Litwie i Łotwie.

W ramach projektu promowano ideę przesłuchi-
wania dzieci w przyjaznych pokojach. Takie pokoje 
stworzono już na Litwie, Łotwie oraz w Mołdawii, 
a obecnie trwają prace nad utworzeniem pokoju 
w Bułgarii.

W grudniu 2007 r. w Centrum Pomocy Dzieciom 
„Mazowiecka” odbyło się seminarium połączone  
z wizytą studyjną dla sędziów, prokuratorów i przed-
stawicieli organizacji pozarządowej SAPI z Bułgarii. 
Goście spotkali się z polskimi przedstawicielami pro-
kuratury, policji, sądów oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

W ramach programu prowadzony jest serwis  
www.canee.net, stanowiący platformę wymiany 
doświadczeń i informacji pomiędzy organizacjami  
z Europy Wschodniej.

Zespół programu
koordynator: Maria Keller-Hamela 
asystent programowy: Gabriela Roszkowska
asystent programowy, webmaster www.canee.net:  
Agata Jaworska, Dorota Gajewska

Finansowanie programu:
l �Fundacja OAK 
l Komisja Europejska, program AGIS
l Fundacja Open Society Łotwa
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Program na rzecz dzieci – ofiar handlu 
i dzieci cudzoziemskich bez opieki

l  tel. (22) 616 02 68, dziecicudzoziemskie@fdn.pl;  
ofiaryhandlu@fdn.pl

W 2007 r. Fundacja Dzieci Niczyje kontynuowała 
realizację Programu na rzecz dzieci – ofiar handlu  
i dzieci cudzoziemskich bez opieki. W ramach pro-
jektu prowadzone były następujące działania:

l  Na mocy porozumienia z Urzędem ds. Cudzo-
ziemców psycholodzy i pedagodzy Fundacji 
uczestniczyli w przesłuchaniach małoletnich cu-
dzoziemców bez opieki ubiegających się o status 
uchodźcy w Polsce. Wywiady statusowe odbywa-
ły się w przyjaznym pokoju przesłuchań udostęp-
nionym przez Fundację. 

l  Przedstawiciele Fundacji brali aktywny udział w 
pracach zespołu powołanego w ramach Krajo-
wego Programu Zwalczania i Zapobiegania Han-
dlowi Ludźmi, prowadzonego przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania 
Fundacji koncentrowały się na opracowaniu Al-
gorytmu wsparcia i ochrony dziecka – ofiary han-
dlu, bazującego na dobrych praktykach innych 
krajów i służącego wypracowaniu efektywnego 
systemu identyfikacji dzieci – ofiar handlu, jak 
również procedur uruchamiania pomocy przez 
odpowiednie służby.

l  W ramach działań edukacyjnych prowadzone były 
szkolenia z zakresu problematyki handlu dziećmi. 
W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele ta-
kich grup zawodowych, jak: policjanci, strażnicy 
graniczni i pracownicy socjalni. W czasie szkoleń 
dystrybuowane były materiały informacyjno-edu-
kacyjne m.in. broszura Problem handlu dziećmi w 
Polsce i na świecie. 

l  Fundacja prowadziła konsultacje dla organizacji i 
profesjonalistów zajmujących się dziećmi cudzo-
ziemskimi bez opieki. Profesjonaliści zwracający 
się do Fundacji poszukiwali pomocy w zakresie 
interwencji, pomocy prawnej, psychologicznej, 
socjalnej i medycznej. Z konsultacji korzystali pra-
cownicy policji, straży miejskiej, placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, ale także prawnicy, tłu-
macze, pracownicy socjalni oraz nauczyciele.

W 2007 r. opracowano w ramach programu dwa 
raporty: 
– Opinie przedstawicieli policji i straży granicznej na 
temat zjawiska handlu dziećmi w Polsce oraz sytuacji 
dzieci cudzoziemskich bez opieki przebywających na 
terytorium Polski – raport z badań empirycznych 
przeprowadzonych w 2005 r.;
– Dzieci cudzoziemskie w polskich placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. 

Zespół programu 
Katarzyna Fenik, Gabriela Roszkowska
 
Finansowanie programu: 
l Ambasada Brytyjska
l Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

P r o g r a m  n a  r z e c z  dzieci - ofiar handlu
i dzieci cudzoziemskich bez opieki



l �www.dobryrodzic.pl��
tel. (22) 616 16 69, dobryrodzic@fdn.pl

W 2007 r. Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła reali-
zację programu Dobry Rodzic – Dobry Start: pro-
filaktyka krzywdzenia małych dzieci (w wieku 0-3 
lat). Celem programu jest ochrona małych dzieci 
przed krzywdzeniem poprzez wsparcie ich rodzi-
ców/opiekunów w wychowywaniu bez przemocy 
– zapewnienie dostępu do bezpłatnych materiałów 
edukacyjnych i oferty pomocy. 

Działania prowadzone w ramach programu dzielą 
się na dwie kategorie: działania skierowane do ro-
dziców oczekujących dziecka i rodziców małych 
dzieci oraz działania skierowane do profesjonali-
stów mających w swojej pracy zawodowej kontakt 
z dziećmi w wieku 0–3 lata.

W marcu 2007 r. ruszył pilotaż programu na terenie 
warszawskiej dzielnicy Praga Południe. We współ-
pracy z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, a 
także zakładem opieki zdrowotnej zostały podjęte 
następujące działania:

l �wszyscy pracownicy socjalni, a także pracowni-
cy poradni zdrowia mający kontakty z rodzicami 
oczekującymi na dziecko oraz rodzicami małych 
dzieci (położne, pielęgniarki rodzinne i środo-
wiskowe, lekarze pediatrzy i rodzinni – w sumie 
ponad 150 osób) z terenu Pragi Południe zostali 
przeszkoleni w zakresie rozpoznania czynników 
ryzyka krzywdzenia dzieci;

l �rozpoczął działanie Lokalny System Profilakty-
ki Krzywdzenia Małych Dzieci, pozwalający na 
identyfikację i wsparcie rodzin ryzyka krzywdze-
nia dzieci, opierający się na współpracy pomiędzy 
służbą zdrowia, pomocą społeczną a Fundacją 
Dzieci Niczyje;

l �pracownicy opieki zdrowotnej i pomocy społecz-
nej korzystali z superwizji i konsultacji indywidu-
alnych udzielanych przez ekspertów z Fundacji 
Dzieci Niczyje; 

l  rodzice małych dzieci będący pod opieką poradni 
specjalistycznych (pediatrycznych, położniczo-gi-
nekologicznych) otrzymywali Pakiet „Dobrego 
Rodzica”, który zawierał materiały edukacyjne 
dotyczące wychowania bez przemocy. Pakiet tra-
fił do ponad 1000 rodzin;

l �rodzice oczekujący na dziecko oraz rodzice ma-
łych dzieci przeżywający trudności związane z 
opieką/wychowaniem dziecka korzystali z kon-
sultacji psychologicznych w Centrum Dziecka 
i Rodziny.

Program spotkał się z zainteresowaniem zarówno 
ze strony rodziców, jak i profesjonalistów biorących 
udział w programie.

Zespół programu
koordynator: Karolina Lewandowska 
asystent programowy: Agnieszka Izdebska
psycholog: Renata Kałucka
psychiatra: Irena Kornatowska
pedagodzy: Mirosława Gorgol-Bujalska, Beata Ciejka

Finansowanie programu: 
l Fundusz Współpracy JFK
l OPS Praga Południe
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Program wydawniczy

l tel. (22) 616 16 69, wydawnictwo@fdn.pl

Fundacja Dzieci Niczyje w 2007 r. wydała szereg pu-
blikacji – książek, broszur, plakatów, ulotek itp., które 
zostały opisane przy prezentacji poszczególnych 
programów. Ponadto w 2007 r. ukazały się cztery 
kolejne numery kwartalnika „Dziecko krzywdzo-
ne. Teoria, badania, praktyka”:

Nr 18:  Profilaktyka wykorzystywania seksualnego – 
działania wobec sprawców

Nr 19: Wczesna profilaktyka krzywdzenia dzieci
Nr 20: Dziecko – świadek szczególnej troski
Nr 21:  Opiniowanie sądowo-psychologiczne  

w sprawach z udziałem dzieci

W 2007 r. kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, 
badania, praktyka” znalazł się na liście punktowa-
nych czasopism z zakresu nauk humanistycznych  
i społecznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja  
kwartalnika „Dziecko krzywdzone”
redaktor naczelny: Monika Sajkowska
zastępca redaktora naczelnego: Maria Keller-Hamela
sekretarz redakcji: Maria Sierakowska

Finansowanie kwartalnika:
l Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
l Fundusz Współpracy JFK
l Ministerstwo Sprawiedliwości
l Ambasada Brytyjska

Portal wiedzy o problemie krzyw-
dzenia dzieci dzieckokrzywdzone.pl 
W ramach programu edukacyjnego, Fundacja Dzieci 
Niczyje prowadzi portal wiedzy o problemie krzyw-
dzenia dzieci – www.dzieckokrzywdzone.pl.

W 2007 r. zanotowano ponad 200 tys. odwiedzin 
portalu. 

Portal dzieckokrzywdzone.pl adresowany jest do 
osób zainteresowanych problematyką krzywdzenia 
dzieci – profesjonalistów, nauczycieli akademickich, 
studentów, dziennikarzy oraz rodziców i opiekunów 
dzieci krzywdzonych. 

W serwisie internetowym znajdują się bieżące in-
formacje o szkoleniach, kampaniach, akcjach, zmia-
nach regulacji prawnych i publikacjach oraz artykuły 
polskich i zagranicznych autorów, opublikowane w 
kwartalniku „Dziecko krzywdzone” w latach 2002–
2007. Na stronie można także znaleźć bazę placówek  
i organizacji pomagających krzywdzonym dzieciom w 
Polsce, słownik terminów związanych z problemem, 
bibliografię, linki do stron internetowych zajmują-
cych się tematyką dzieci – ofiar przemocy, jak również 
kalendarium ważnych dat związanych ze zjawiskiem. 
Od 2007 r. na portalu dostępne jest forum dyskusyjne 
oraz raz w miesiącu edytowany jest newsletter. 

Redakcja portalu dzieckokrzydzone.pl
koordynator projektu: Monika Czyżewska
redaktor portalu: Ewa Sadowska

Finansowanie programu:
l Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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l tel. (22) 616 02 68, fdn@fdn.pl

Głównym celem programów badawczych prowa-
dzonych przez Fundację Dzieci Niczyje jest diagno-
za skali i charakteru krzywdzenia dzieci oraz postaw 
społecznych wobec tego problemu. 

W 2007 r. Fundacja Dzieci Niczyje, wspólnie z Praską 
Siecią Pomocy Dzieciom przeprowadziła badanie 
postaw nauczycieli praskich szkół wobec problemu 
krzywdzenia dzieci.

Badania zostały przeprowadzone w ramach tworze-
nia lokalnej strategii postępowania pracowników 
szkół w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci. Re-
spondentami badania byli nauczyciele szkół podsta-
wowych z warszawskiej dzielnicy Praga Południe.

Przeprowadzono także badania dotyczące prze-
mocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektro-
nicznych. Badania prowadziła on line firma Gemius, 
a respondentami były dzieci i młodzież w wieku 
12–17 lat oraz dorośli. Celem badania było zdiagno-
zowanie skali występowania cyberprzemocy oraz 
świadomości tego typu zagrożeń. Wyniki badania 
posłużyły m.in. do planowania działań w ramach 
trzeciego etapu kampanii Dziecko w Sieci.

Raporty z badań dostępne są na stronie www.fdn.pl 
oraz www.dzieckokrzywdzone.pl.

Finansowanie programu: 
l Gemius S.A. 
l Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Program badawczy

Doświadczanie cyberprzemocy przez dzieci w Polsce
(12-17 lat, N=790)
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Kampania społeczna 
Zobacz – Usłysz – Powiedz

27

W styczniu 2007 r. rozpoczęła się kampania prze-
ciwko przemocy fizycznej wobec dzieci Zobacz 
– Usłysz - Powiedz. Głównym celem kampanii było 
uwrażliwienie Polaków na problem przemocy fi-
zycznej wobec dzieci i zwiększenie zaangażowania 
w podejmowanie działań, w przypadkach jej wystę-
powania. Kampania adresowana była do dorosłych, 
a opierała się na przekazach medialnych – reklamie 
prasowej, internetowej oraz outdoorowej. W ramach 
kampanii została uruchomiona strona internetowa  
www.zobacz-uslysz-powiedz.pl, na której wszyscy 
zainteresowani mogą znaleźć odpowiedzi na pytania 
związane z przemocą wobec dzieci (skala zjawiska, 
jego przyczyny i inne) oraz jej przeciwdziałaniem (w 
jaki sposób podjąć działania zmierzające do ochrony 
dziecka, jakie instytucje należy powiadomić).

Wszystkim osobom, które chciałyby podjąć inter-
wencję w sytuacji krzywdy dziecka, został udostęp-
niony warszawski numer telefonu, gdzie przeszko-
lone osoby udzielały informacji na temat procedur 
prawnych i możliwości uzyskania pomocy psycho-
logicznej, prawnej i socjalnej przez dzieci i ich rodzi-
ny, które padły ofiarą przemocy. 

Kampania zainaugurowana na konferencji prasowej 
18 stycznia 2007 r. została przygotowana na zasadach 
non-profit przez agencję reklamową DDB Warszawa. 
Dzięki zaangażowaniu w kampanię firmy AMS Polska, 
plakaty kampanii zawisły na ponad 500 nośnikach 
outdoorowych w 5 największych miastach Polski. 
Kampanię wspierało szereg wydawnictw prasowych, 
dzięki czemu w okresie styczeń – marzec 2007 r. 
przekazy kampanii były prezentowane w ponad 40 
tytułach prasowych. W akcję włączyło się także sze-
reg rozgłośni radiowych i portali internetowych. 

Ponad 100 instytucji i organizacji z terenu całej Polski 
prowadziło akcje informacyjne w swoim środowisku 
lokalnym. W sumie rozdystrybuowano ponad 200 tys. 
materiałów edukacyjno-informacyjnych. Pełną listę 
zaangażowanych mediów i partnerów można znaleźć 
na stronie kampanii www.zobacz-uslysz-powiedz.pl.

Finansowanie kampanii:
l Fundusz Współpracy JFK
l �DDB Warszawa (przygotowanie pro bono  

kampanii Zobacz – Usłysz – Powiedz)
l �AMS (udostępnienie pro bono powierzchni 

reklamowej)
l �Eurobank
l �Vattenfall 
l �Gutenberg Online



Program szkoleniowy
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l �tel. (22) 616 16 69, szkolenia@fdn.pl

Ważny nurt działalności Fundacji stanowi organiza-
cja i prowadzenie szkoleń oraz konferencji dotyczą-
cych problematyki dziecka krzywdzonego dla róż-
nych grup profesjonalistów. Informacje o większości 
szkoleń i konferencji można znaleźć w tym raporcie 
w prezentacjach programów, w ramach których są 
one realizowane. Ponadto w 2007 r. przeprowadzo-
ne zostały następujące cykle szkoleniowe:

l �studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywa-
nym seksualnie i jego rodzicami bądź opiekunami,

l �szkolenia dla policjantów, specjalistów do spraw 
nieletnich z całej Polski w ramach 30-godzinnych 
kursów, realizowanych we współpracy z Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie.

W ramach programu Fundacja przeprowadziła także 
szereg innych szkoleń dla różnych grup profesjona-
listów, m.in.: psychologów, pedagogów, nauczycieli, 
pracowników socjalnych, kuratorów, prokuratorów, 
sędziów. Zajęcia dotyczyły diagnozy i terapii dzieci 
krzywdzonych oraz sposobów pracy z dziećmi – 
ofiarami przestępstw. 

Konkurs prac magisterskich

W lutym 2008 r. została rozstrzygnięta VIII edycja 
konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczą-
cą problematyki dziecka krzywdzonego. Komisja 
jurorów wyłoniła następujących laureatów:

l �I miejsce – Ewa Rostańska za pracę pt. Rola py-
tań w przesłuchaniu małoletnich świadków, przy-
gotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jana M. 
Stanika w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego;

l �II miejsce – Magdalena Kobyłecka za pracę 
pt. Zaburzenia seksualne kobiet dorosłych wyko-
rzystywanych w dzieciństwie, przygotowaną pod 
kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert w Instytucie 
Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu; 

l �Wyróżnienie – Antonina Pieprzyk za pracę pt. 
Stałość dziecięcego zeznania jako kryterium jego 
wiarygodności, przygotowaną pod kierunkiem 
prof. dra hab. Szymona Emilii Draheima w Insty-
tucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. 

Ogłoszono IX edycję konkursu prac magisterskich, 
obronionych w roku akademickim 2007/2008. 



W 2008 r. Fundacja Dzieci Niczyje będzie realizować 
następujące programy:

 W 2008 r. Fundacja Dzieci Niczyje będzie kon-
tynuować działania Akademii Bezpiecznego Inter-
netu. Wraz z Naukową i Akademicką Siecią Kompu-
terową będzie realizować europejski program Safer 
Internet Plus. W ramach projektu zostanie zorganizo-
wana II Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży w Internecie. Kontynuowane 
będą także działania edukacyjne skierowane do 
profesjonalistów, jak również te adresowane do 
najmłodszych internautów: odbędzie się kolejna 
edycja akcji Sieciaki na wakacjach oraz szkolenia 
dla nauczycieli i dzieci na temat bezpiecznego po-
ruszania się w Internecie. Ponadto w 2008 r. nadal 
prowadzony będzie projekt Helpline.org.pl mający 
na celu zapewnienie lepszej ochrony dzieci przed 
przemocą w Internecie.

W 2008 r. zostanie zainaugurowana ogólnopolska 
akcja edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa dzieci w 
Internecie, realizowana metodą e-learning. Ponad-
to od stycznia 2008 r., w ramach kampanii Dziecko 
w Sieci, będzie realizowana akcja Stop cyberprze-
mocy poświęcona problemowi przemocy rówieśni-
czej w Sieci. 

 Rok 2008 będzie kolejnym rokiem realizacji w 
siedmiu krajach partnerskich programu Dzieciń-
stwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi 
ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Działania podejmowane w tym roku będą koncen-
trowały się na zagadnieniach związanych z pomocą 
interdyscyplinarną. W ramach programu w Bułgarii 
zostanie utworzona Koalicja na Rzecz Przyjaznego 
Przesłuchiwania Dzieci.

 W ramach programu Ochrona dzieci uczest-
niczących w procedurach prawnych zostanie stwo-
rzona sieć organizacji pozarządowych pomagających 
dzieciom – ofiarom przestępstw. W dniach 27–28 paź-
dziernika 2008 r. odbędzie się V Ogólnopolska Kon-
ferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw.
W 2008 r. zostaną przeprowadzone szkolenia dla 
pracowników organizacji pozarządowych z zakresu 
organizowania przyjaznych pokoi przesłuchań dla 
dzieci. Ponadto kontynuowana będzie kampania 
Dziecko – świadek szczególnej troski.

 W 2008 r. rozszerzona zostanie oferta progra-
mu Dobry Rodzic – Dobry Start. W Praskim Centrum 
Dziecka i Rodziny, obok konsultacji indywidualnych, 
rozpoczną się warsztaty umiejętności rodzicielskich  
i spotkania edukacyjne dla rodziców. Zostaną przy-
gotowane i wydane broszury edukacyjne dla rodzi-
ców objętych programem. Ponadto zostanie powo-
łana Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia 
Małych Dzieci, której głównym celem będzie szerze-
nie wiedzy na temat problemu krzywdzenia małych 
dzieci i sposobów przeciwdziałania problemowi.

W Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma-
łych Dzieci zostaną włączone kolejne dzielnice War-
szawy. Przedstawiciele opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej będą mogli brać udział w bezpłatnych 
szkoleniach i konferencjach z zakresu problematyki 
profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

 W 2008 r., w ramach działania Stowarzysze-
nia Dzieci pod Ochroną, zostanie przeprowadzona 
kampania przeciwko stosowaniu kar fizycznych wo-
bec dzieci. Kampania będzie miała wymiar informa-
cyjno-edukacyjny. Jej celem będzie promowanie 
wychowania bez przemocy. 

W drugiej połowie 2008 r. Praskie Centrum Dziec-
ka i Rodziny, w ramach praskiego programu inter-
dyscyplinarnej pomocy dzieciom krzywdzonym, 
przeprowadzi diagnozę postaw i doświadczeń 
profesjonalistów pracujących z dziećmi w zakresie 
interweniowania w przypadkach krzywdzenia dzie-
ci. Centrum rozpocznie również cykl szkoleń dla 
profesjonalistów z różnych grup zawodowych oraz 
superwizji dla zespołów interdyscyplinarnych.

l Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
l Praskie Centrum Dziecka i Rodziny
l �Ochrona dzieci uczestniczących  

w procedurach prawnych
l Akademia Bezpiecznego Internetu
l �Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu 

systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-
Wschodniej

l �Program na rzecz dzieci – ofiar handlu i dzieci 
cudzoziemskich bez opieki

l Program „Dobry Rodzic – Dobry Start”
l Program szkoleniowy
l Program edukacyjny
l Program wydawniczy
l Program badawczy
l Konkurs prac magisterskich
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Plany na 2008



OAK Foundation (środki dystrybuowane w 7 krajach uczestniczących w projekcie) 487 236,15
Komisja Europejska – program Safer Internet Action Plan 348 992,03
Komisja Europejska – program AGIS 169 407,78
Komisja Europejska – program Support for Civil Society in the 10 New Member States 67 679,84
Komisja Europejska – program Daphne 4 571,09
Fundusz Współpracy JFK 297 110,55
Urząd m. st. Warszawy – placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom 209 848,25
Urząd m. st. Warszawy – programy edukacyjne 84 842,00
Działalność non for profit 264 988,94
Fundacja Grupy TP 263 863,83
Darowizny 1% 261 126,46
UBS Optimus Foundation 223 089,63
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 200 025,10
Darowizny od osób fizycznych 99 712,22
Nawiązki sądowe 60 472,96
Ambasada Brytyjska 49 563,74
Infoaudit Sp. z o.o. 39 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe 33 510,00
Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy oraz budżet RP w ramach FOP 32 415,72
Stowarzyszenie La Voix de L’Enfant 30 376,85
Pioneer PEKAO TFI 30 000,00
University College Cork 28 455,73
Serious Organised Crime Agency London 25 445,50
IPSOS Polska 20 040,00
Vattenfall Polska 20 000,00
Fundacja im. S.Batorego 12 800,00
Ministerstwo Sprawiedliwości 10 000,00
Fundacja Warty i Kredyt Banku 10 000,00
Eurobank S.A 10 000,00
Lhoist Polska 10 000,00
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 8 340,34
Klub Rotariański – Warszawa Centrum – Wisła 7 618,60
DDB Warszawa Sp. z o.o. 5 000,00
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 5 000,00
Auchan 5 000,00
Axel Springer Polska Sp. z.o.o. 1 540,50
Odsetki bankowe 893,36
Presspublica Sp. z.o.o. 427,00
Inne 22 341,52

RAZEM 3 460 735,69

Wydatki administracyjne za 2007 r. stanowią 6,40 %, zaś nakłady na działalność statutową 93,60 % łącznych wydatków 
działalności podstawowej Fundacji.
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Środki przeznaczone na realizację programów  
Fundacji Dzieci Niczyje w roku 2007:
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Sponsorzy:

l �UBS Optimus  
Foundation 

l �OPS Praga Płd.

l �Serious Organized  
Crime Agency London

l �Fundacja Rozwoju  
Systemu Edukacji

l �Klub Rotariański – Warsza-
wa Centrum – Wisła

l �Presspublica Sp. z.o.o.



Wsparcie in kind:

l Agora S.A.
l AMS
l Arcabit
l Bank Żywności
l DDB Warszawa
l Egmont Polska Sp. z o.o.
l Fundacja Fabryka Talentów
l Gemius S.A.
l „Grossmar” Bożena Chuda
l Gutenberg Online
l House of Skills
l Microsoft

l �Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji

l Pentel Polska
l Play.pl
l Promise
l VA Strategic Communication
l Wydawnictwo „Bauer” Sp. z o.o.
l Wydawnictwo Media Service Zawada
l Wydawnictwo Nasza Księgarnia
l Wydawnictwo Prószyński & Spółka
l Związek Producentów Audio-Video




