Szanowni Państwo!
Rok 2011 był rokiem naszych 20. urodzin. Świętowaliśmy je na
wiele sposobów. W naszym jubileuszowym kalendarium pewne
daty zapisały się szczególnie. Udało nam się zrealizować wszystkie
planowane inicjatywy, których celem było wzmocnienie systemu
ochrony dzieci przed przemocą.
W lutym powołaliśmy Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed
Przemocą, zrzeszające 24 organizacje pozarządowe z całej Polski, które pomagają
dzieciom krzywdzonym i chcą wspólnie działać, wymieniać doświadczenia
i lobbować na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

GRAFIKA I SKŁAD RAPORTU Olga Figurska, www.lunatikot.pl
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Również w maju zorganizowaliśmy galę urodzinową fundacji.
Przy akompaniamencie naszego sąsiada z Saskiej Kępy – Stanisława Soyki,
11 członków zespołu fundacji zostało wyróżnionych medalami „Zasłużonych
Pracowników”.
Po tych wydarzeniach szybkim krokiem weszliśmy w czerwiec, by zorganizować
IV Ogólnopolską konferencję „Proﬁlaktyka krzywdzenia małych dzieci”, na której
zgromadziliśmy ok. 400 profesjonalistów z całej Polski. Podczas tego wydarzenia
wręczyliśmy także po raz pierwszy Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman – naszej
założycielki – za wybitne osiągnięcia na polu pomocy dzieciom krzywdzonym.
We wrześniu zorganizowaliśmy V Międzynarodową konferencję „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w Internecie”, poświęconą zagrożeniom online. Wzięło w niej
udział ok. 550 specjalistów z całego świata.
Kilka tygodni później opublikowaliśmy raport o stanie zagrożenia bezpieczeństwa
i rozwoju dzieci w Polsce – „Dzieci się liczą”, który jest pierwszą w Polsce publikacją
gromadzącą kompleksową wiedzę na ten temat.
W październiku odbyła się po raz ósmy największa z naszych konferencji –
Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – oﬁarom przestępstw”.
Do warszawskiej Sali Kongresowej przybyło ponad 2200 profesjonalistów
pracujących z dziećmi i rodzinami. W czasie konferencji Rzecznik Praw
Obywatelskich wręczyła fundacji Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony
Praw Człowieka”.
W listopadzie rozpoczęliśmy kampanię „Nie przegraj!” – przeciwko komercyjnemu
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży w perspektywie Mistrzostw
Europy w piłce nożnej 2012 r. Materiały edukacyjne opracowane na potrzeby
kampanii, która będzie trwała do zakończenia futbolowych rozgrywek, mogą
być wykorzystywane w ciągu całorocznych zajęć szkolnych.
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Kalendarium Fundacji Dzieci Niczyje
Listopad to także czas długo oczekiwanej przeprowadzki naszego Telefonu Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Program zmienił siedzibę na większą i dającą więcej
możliwości pomocy dzieciom.
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PROGRAM WYDAWNICZY
KWARTALNIK „DZIECKO KRZYWDZONE”

Pod koniec roku – w grudniu – zainicjowaliśmy Warszawską Kampanię Edukacyjną,
mającą na celu podniesienie kompetencji personelu szkół i przedszkoli
w identyﬁkowaniu i reagowaniu na podejrzenia wykorzystywania seksualnego
dzieci. Ważnym celem kampanii jest również promowanie oferty pomocowej
Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom koordynowanej przez FDN.

PROGRAM BADAWCZY
PROGRAM SZKOLENIOWY
CENTRUM DZIECKA I RODZINY

W minionym roku przeprowadziliśmy również 2 edycje konkursu mikrograntów
„Bezpieczne dzieciństwo”, w ramach których zostały zrealizowane 73 projekty.
Wydaliśmy 4 numery kwartalnika „Dziecko krzywdzone” i pierwszy numer
nieprzewidywalnika nt. fenomenów Internetu – „Numa Numa”. Prezes Zarządu
FDN – dr Irena Kornatowska – została odznaczona Komandorskim Krzyżem Orderu
Odrodzenia Polski.
Najważniejsze jest to, że w naszym jubileuszowym roku:
- odebraliśmy ponad 150 000 połączeń w telefonach zaufania dla dzieci,
- przeprowadziliśmy ponad 3000 spotkań terapeutycznych oraz konsultacji
dla dzieci i rodziców,
- wydaliśmy ponad milion egzemplarzy materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
- przeszkoliliśmy ponad 8000 profesjonalistów,
- zrealizowaliśmy ponad 180 przyjaznych przesłuchań dzieci.
Mamy nadzieję, że rok 2012 również będzie obﬁtował w ważne wydarzenia
i działania pozwalające na realizację misji naszej fundacji oraz przekazywanie
promowanych przez nas wartości.

PRASKIE CENTRUM DZIECKA I RODZINY
OŚRODEK „POCIECHA”
CENTRUM POMOCY DZIECIOM „MAZOWIECKA”
PROGRAM „DZIECKO – ŚWIADEK SZCZEGÓLNEJ TROSKI”
PROGRAM „DZIECKO W SIECI”
„SIECIAKI”
HELPLINE.ORG.PL

AlinaMargolis-Edelman
Margolis-Edelman
Alina
zakłada FDN zakłada FDN
realizacjępolskiej
polskiej misji
jakojako
realizację
misji
organizacji Médecins du Monde
organizacji Medecins du Monde
(Lekarze Świata)

PROGRAM NA RZECZ DZIECI – OFIAR HANDLU I DZIECI CUDZOZIEMSKICH BEZ OPIEKI
PROGRAM GRANTOWY
PROGRAM „DZIECIŃSTWO BEZ KRZYWDZENIA”

(Lekarze Świata)

PROGRAM „DOBRY RODZIC – DOBRY START”
PROGRAM PRASKI

Monika Sajkowska
Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111
KAMPANIA „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”
KAMPANIA „DZIECKO W SIECI”
KAMPANIA „ZOBACZ–USŁYSZ–POWIEDZ”
KAMPANIA „DZIECKO – ŚWIADEK SZCZEGÓLNEJ TROSKI”
KAMPANIA „DOBRY RODZIC – DOBRY START”
KAMPANIA „NIE PRZEGRAJ!”
WARSZAWSKI POMNIK SYMBOL PRAW DZIECKA „COSMO GOLEM”
WARSZAWSKA SIEĆ POMOCY DZIECIOM
PROJEKT „CHRONIMY DZIECI”
KAMPANIA „ZŁY DOTYK”
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Placówki pomocy
dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom

Program Praski

CENTRUM POMOCY DZIECIOM „MAZOWIECKA”

PRASKIE CENTRUM DZIECKA I RODZINY IM. ALINY MARGOLIS-EDELMAN

Działania zrealizowane w 2011 r.:
» udzielanie konsultacji psychologicznopedagogicznych, psychiatrycznych, porad
prawnych, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci – oﬁar przestępstw oraz
dla ich rodziców i opiekunów,
» interwencja w sytuacjach kryzysowych
» konsultacje dla profesjonalistów (pedagogów, psychologów, kuratorów, służby zdrowia, pracowników socjalnych), podejrzewających lub stwierdzających
przestępstwa i krzywdzenie dzieci,
» prowadzenie Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym
seksualnie (240 h, 15 absolwentów) oraz Studium opiniowania
sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci
(240 h, 20 absolwentów),
» szkolenia dla profesjonalistów z zakresu diagnozy sądowopsychologicznej, przesłuchań małych świadków oraz diagnozy
i interwencji w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci
w Polsce i zagranicą,
» prowadzenie „Klubu Biegłego Psychologa”,
» prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci,
» realizacja programu „Opiekun dziecka – oﬁary przestępstwa”,
» pomoc socjalna dla podopiecznych placówki,
» koordynowanie Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom.
Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator: Alicja Budzyńska
Psycholodzy: Alicja Budzyńska, Beata Pawlak-Jordan, Magdalena Zawadzka
Pedagodzy: Beata Ciejka, Mirosława Gorgol-Bujalska, Jolanta Zmarzlik
Psychiatrzy: Irena Kornatowska, Joanna Krzyżanowska-Zbucka
Terapeuta: Konrad Ambroziak
Prawnicy: Justyna Podlewska, Marcin Skiba
Asystent programowy: Katarzyna Pawłowska
Sekretariat: Ewa Dawidczyk, Monika Zabel, Barbara Ruman

Æ Program realizowany od 2003 r.
Cele: interdyscyplinarna pomoc dla dzieci – oﬁar
przemocy i ich rodzin lub opiekunów.
Główne działania: pomoc psychologiczna,
psychiatryczna i prawna dla dzieci – oﬁar przemocy
oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów
pomagającym dzieciom – oﬁarom przestępstw.
Kontakt: ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa,
tel./faks: +48 22 826 88 62, +48 22 826 14 34,
mazowiecka@fdn.pl, www.mazowiecka.fdn.pl
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Æ Program realizowany od 2008 r.
Cele: pomoc dzieciom krzywdzonym oraz ich
rodzinom, proﬁlaktyka krzywdzenia małych dzieci.
Główne działania: wsparcie bezpośrednie poprzez
pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną
dla dzieci – oﬁar przemocy i ich rodzin, wsparcie
profesjonalistów.
Kontakt: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86,
walecznych@fdn.pl, www.praskiecentrum.fdn.pl

PROGRAM W LICZBACH W 2011 ROKU:
- 995 konsultacji diagnostycznych i spotkań
terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
- 936 konsultacji diagnostycznych i spotkań
terapeutycznych dla dorosłych
- 832 konsultacje psychologiczno–pedagogiczne
dla profesjonalistów
- 351 konsultacji prawnych

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
- Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu
„Obywatel i Prawo VI”
- nawiązki sądowe,
- środki własne FDN.

WARSZAWSKA SIEĆ POMOCY DZIECIOM
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom to
22 placówki zlokalizowane we wszystkich
dzielnicach Warszawy, które świadczą
pomoc psychologiczną w przypadkach
wykorzystywania seksualnego dziecka.
Działania Warszawskiej Sieci koordynuje
Fundacja Dzieci Niczyje. Terapeutki
z Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” przeszkoliły psychologów
i pedagogów z placówek Sieci i prowadzą spotkania superwizyjne
z ich udziałem. Na Mazowieckiej organizowane są również szkolenia,
warsztaty i seminaria dla profesjonalistów z placówek Sieci. Raz na
dwa miesiące odbywają się spotkania monitorujące koordynatorów
oraz przedstawicieli Biura Polityki Społecznej i Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy.

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

Æ Program realizowany od 2011 r.
Cele: rozszerzenie dostępu do diagnozy i interwencji
w przypadkach podejrzenia wykorzystywania
seksualnego oraz pomocy psychologicznej dla dzieci –
oﬁar przemocy seksualnej.
Główne działania: diagnoza, interwencja i pomoc
psychologiczna w przypadkach wykorzystywania
seksualnego dzieci. Konsultacje dla rodziców
i profesjonalistów w sytuacjach wykorzystywania
seksualnego dzieci.
Lista warszawskich placówek WSPD: www.wspd.fdn.pl

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
- środki własne FDN.

PROGRAM PRASKI
Działania zrealizowane w 2011 r.:
» spotkania konsultacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne
i prawne dla dzieci i rodziców,
» diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie
(placówka Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom),
» spotkania praskich profesjonalistów w ramach Praskiego Klubu
Profesjonalistów Pomagających Dzieciom,
» superwizja praskich profesjonalistów oraz pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga–Południe,
» realizacja pilotażowego programu „Chronimy dzieci” – certyﬁkacja
placówek edukacyjnych i opiekuńczych w warszawskiej dzielnicy
Praga Południe, spełniających standardy ochrony dzieci przed
przemocą,
» organizacja warsztatu dla profesjonalistów z zakresu technik
i narzędzi terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie,
» dodruk publikacji „Wybrane narzędzia i techniki terapii dzieci
wykorzystywanych seksualnie”.
Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator programu: Joanna Marszał-Kotas
P.o. koordynatora programu/asystent programowy: Katarzyna Seidel
Psycholodzy: Renata Kałucka, Daria Drab
Pedagog: Katarzyna Fenik
Prawnicy: Olga Trocha, Zuzanna Kloc, Justyna Podlewska

Æ Program realizowany od 2008 r.
Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom z prawobrzeżnych dzielnic
Warszawy, budowanie systemu współpracy interdyscyplinarnej wśród profesjonalistów.
Główne działania: pomoc psychologiczna i prawna
(konsultacje, diagnoza, terapia, grupy wsparcia) dla
dzieci i członków ich rodzin, w których występuje
przemoc lub jej podejrzenie, interwencja kryzysowa
w przypadku krzywdzenia dzieci, edukacja profesjonalistów, wsparcie oraz superwizja dla profesjonalistów.
Kontakt: Praskie Centrum Dziecka i Rodziny,
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86,
walecznych@fdn.pl

PROGRAM W LICZBACH W 2011 ROKU:
- 1 spotkanie Praskiego Klubu Profesjonalistów
- 10 superwizji dla profesjonalistów
- 47 dzieci uczestniczących w zajęciach
socjoterapeutycznych
- 1113 spotkań diagnostycznych,
terapeutycznych i prawnych dla dzieci,
ich opiekunów i profesjonalistów
- 1920 wydanych egzemplarzy publikacji
„Wybrane narzędzia i techniki terapii dzieci
wykorzystywanych seksualnie”
- 22 placówki wyróżnione certyﬁkatem
„Chronimy dzieci”

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:
- Fundacje VELUX,
- Urząd Dzielnicy Praga Południe,
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
- Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie –
– Partnerstwo Transgraniczne,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
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Program „Chronimy dzieci”
„Chronimy dzieci” to pilotażowy, autorski program proﬁlaktyki krzywdzenia
dzieci realizowany przez Fundację Dzieci
Niczyje. Program skierowany jest do
placówek edukacyjnych i opiekuńczowychowawczych – przedszkoli, szkół
oraz placówek organizacji pozarządowych działających na terenie
Pragi Południe.
Główną ideą programu jest przyznawanie placówkom certyﬁkatów,
będących potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci
przed krzywdzeniem. W 2011 roku program skierowany był
do placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych – przedszkoli, szkół oraz placówek organizacji pozarządowych działających
na terenie Pragi Południe.
W projekcie „Chronimy dzieci” uczestniczyło 29 placówek
z terenu dzielnicy Praga Południe – 22 placówki otrzymały
certyﬁkaty."

Æ Program realizowany od października 2011 r.
Cele: zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy
wobec dzieci poprzez wprowadzenie polityki ochrony
dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.
Główne działania: szkolenia dla profesjonalistów, spotkania edukacyjne dla rodziców, dostarczenie placówkom narzędzi podnoszenia kompetencji personelu,
rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed
krzywdzeniem, dostarczenie dzieciom wiedzy na
temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania
pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Kontakt: Biuro programu ,,Chronimy dzieci”
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny,
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86,
chronimydzieci@fdn.pl, www.chronimydzieci.fdn.pl

Działania zrealizowane w 2011 r.:
» szkolenia dla profesjonalistów z zakresu diagnozy i interwencji
w sytuacji krzywdzenia dziecka, standardów realizacji polityki
ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach, prawnych
aspektów ochrony dzieci oraz przygotowania do prowadzenia
zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców,
» spotkania edukacyjne dla dzieci w wieku 6-9 lat, z zakresu
zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu,
» spotkania edukacyjne dla rodziców,
» organizacja spotkań monitorujących dla realizatorów programu,
» konferencja podsumowująca projekt „Chronimy dzieci” –
przyznanie 22 certyﬁkatów ( 1 ).

- Fundacje VELUX

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:

Dobry Rodzic – Dobry Start
Æ Program realizowany od 2007 r.
Cele: ochrona małych dzieci (0–3 lata) przed krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację rodziców/
opiekunów w wychowywaniu bez przemocy, promocja
dobrego rodzicielstwa.
Główne działania: wsparcie bezpośrednie dla rodziców małych dzieci (edukacja, pomoc psychologiczna,
warsztaty), wsparcie profesjonalistów pracujących
z rodzicami małych dzieci, wspieranie współpracy
interdyscyplinarnej.
Kontakt: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86,
dobryrodzic@fdn.pl, www.dobryrodzic.fdn.pl

Działania zrealizowane w 2011 r.:
» pomoc bezpośrednia dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia małych
dzieci (konsultacje, warsztaty, spotkania edukacyjne, Aktywne
Poniedziałki, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, poradnia internetowa, strona internetowa),
» Lokalny System Proﬁlaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci działający
w 10 dzielnicach Warszawy: na Pradze Południe, Pradze Północ,
Bródnie, w Białołęce, Wawrze, Wesołej, Rembertowie, na Żoliborzu, Mokotowie i w Śródmieściu,
» szkolenia i superwizje dla profesjonalistów (pracowników
socjalnych, pielęgniarek i położnych, psychologów, policjantów,
kuratorów),
» IV Ogólnopolska konferencja „Proﬁlaktyka krzywdzenia małych
dzieci”,
» szkolenia dla gmin wiejskich w ramach projektu
„Niewidzialne Dzieci” współprowadzonego z Fundacją Rozwoju
Dzieci A. Komeńskiego,
» wydanie scenariusza „Być mamą”,
» wydanie drugiego numeru magazynu dla lekarzy
„Ostrożnie dziecko”,
» przygotowanie i nagranie ﬁlmu dla rodziców
„Nie potrząsaj dzieckiem”( 1 ),
» działanie Rady Ekspertów ds. Proﬁlaktyki Krzywdzenia
Małych Dzieci,
» działanie Koalicji na rzecz Proﬁlaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci,
liczącej 220 członków,
» realizacja projektu „Wolontariusz w Rodzinie”.

PROGRAM W LICZBACH W 2011 ROKU:
- 1127 konsultacji psychologicznych,
psychiatrycznych i prawnych dla rodziców
- 22 spotkania edukacyjne, w których uczestniczyło
293 rodziców
- 20 Aktywnych Poniedziałków, w których
uczestniczyło 245 rodziców i 247 dzieci
- 12 warsztatów umiejętności rodzicielskich,
w których wzięło udział 132 rodziców
- 1 wyjazd terapeutyczno-edukacyjny,
w którym wzięło udział 9 rodziców i 9 dzieci
- dystrybucja 43 000 ulotek dla rodziców małych
dzieci,
- 22 szkolenia, w których uczestniczyło
381 profesjonalistów
- 1 ogólnopolska konferencja, w której uczestniczyło
365 profesjonalistów
- 51 godzin wykładów dla 351 studentów
kierunków medycznych
- 3 spotkania superwizyjne dla grupy
8 psychologów z warszawskich poradni
psychologiczno-pedagogicznych
- 2749 subskrybentów newslettera ze strony
www.dobryrodzic.fdn.pl
- 11 stażystek w programie stażowym

Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator: Renata Szredzińska
Psycholodzy: Marlena Trąbińska-Haduch, Aneta Kwaśny,
Katarzyna Krawczyk, Magdalena Kosicka, Joanna Fejfer-Szpytko
Specjalista: Karolina Lewandowska
Asystenci programowi: Karolina Mazurczak, Anna Żardecka,
Alicja Teodorowicz
Psychiatra: Irena Kornatowska
Prawnicy: Zuzanna Kloc, Justyna Podlewska

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:
- World Childhood Foundation,
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
- Fundacje VELUX,
- The Bernard van Leer Foundation,
- Komisja Europejska w ramach projektu Daphne,
- Warszawski Uniwersytet Medyczny.

1

1

06

Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2011

Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2011

07

Ochrona dzieci uczestniczących
w procedurach prawnych

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111

DZIECKO – ŚWIADEK SZCZEGÓLNEJ TROSKI

Działania zrealizowane w 2011 r.:
» obsługa bezpłatnej linii 116 111 –
7 dni w tygodniu w godzinach:
12:00– 20:00,
» prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl,
» anonimowe poradnictwo online dla osób korzystających
z zakładki „Zadaj nam pytanie” w serwisie www.116111.pl,
» przygotowanie i dystrybucja pakietów edukacyjnych Telefonu
116 111 (scenariusze zajęć, plakaty, ulotko-zakładki) do wszystkich szkół gimnazjalnych oraz domów dziecka w Polsce, przedstawicieli policji, a także do Ambasadorów Telefonu 116 111,
» przygotowanie i zrealizowanie 2 programów stażowych w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz wakacyjnego
stażu pomocy online dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej,
» organizacja konkursu dla dzieci z okazji Międzynarodowego
Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci „Zaufany przepis”,
» udział w piknikach i spotkaniach edukacyjnych wokół
Warszawskiego Symbolu Praw Dziecka – CosmoGolema,
www.cosmogolem.pl ( 1 ),
» prowadzenie wykładów i warsztatów dla profesjonalistów nt.
oferty Telefonu 116 111 oraz narzędzi edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Działania zrealizowane w 2011 r.:
» podnoszenie standardów przyjaznego przesłuchiwania dzieci
poprzez certyﬁkowanie Przyjaznych Pokojów Przesłuchań oraz
propagowanie Standardów dotyczących przesłuchiwania
małoletnich świadków w trybie art. 185 a i 185 b k.p.k.,
» dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych poświęconych
tematyce dzieci – świadków ( 1 ),
» zrealizowanie dwóch interdyscyplinarnych szkoleń dla sędziów,
prokuratorów i biegłych psychologów sądowych dotyczących
przyjaznego przesłuchiwania,
» prowadzenie portalu internetowego poświęconego tematyce
ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych,
» przeprowadzenie badań aktowych w wybranych miastach Polski,
dotyczących praktyki przesłuchiwania dzieci,
» zorganizowanie VIII Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom
– oﬁarom przestępstw” dla profesjonalistów działających na rzecz
małoletnich oﬁar przestępstw,
» koordynacja spotkań Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci – Oﬁar
Przestępstw.
Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator: Daria Drab
Specjalista: Maria Sierakowska
Prawnik: Olga Trocha
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- 261 osób i instytucji zrzeszonych w Koalicji
na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci
- 667 subskrybentów newslettera ze strony
www.dzieckoswiadek.fdn.pl
- 8 nowych certyﬁkatów Przyjaznych Pokojów
Przesłuchań (łącznie przyznano już 54 certyﬁkaty)
- ponad 2200 profesjonalistów z całej Polski
wzięło udział w VIII Ogólnopolskiej konferencji
„Pomoc dzieciom – oﬁarom przestępstw”
- przeprowadzono 2 16-godzinne szkolenia
interdyscyplinarne dotyczące praktyki przyjaznego
przesłuchiwania dzieci, przeszkolonych zostało
36 profesjonalistów
- rozdystrybuowano ponad 2500 egzemplarzy ulotek
„Jesteś świadkiem – masz prawo”, 500 Kart Praw
Dziecka – Oﬁary/Świadka Przestępstwa, 1500
ulotek informacyjnych nt. III edycji kampanii
„Dziecko – świadek szczególnej troski”, ponad
2000 egzemplarzy broszury „Będę świadkiem
w sądzie”, 250 plakatów kampanii

- ponad 150 000 telefonów od dzieci i młodzieży
(5 jednocześnie działających stanowisk konsultanckich)
- 45 interwencji w sytuacjach zagrożenia życia lub
zdrowia osób kontaktujących się z zespołem
116 111
- 3694 anonimowe wiadomości, na które udzielono
odpowiedzi przez stronę internetową www.116111.pl
- ponad 108 000 materiałów promocyjno-edukacyjnych rozdystrybuowanych wśród uczniów szkół
gimnazjalnych w Polsce, przedstawicieli policji
oraz Ambasadorów Telefonu 116 111
- 84 profesjonalistów wzięło udział w szkoleniach
i warsztatach organizowanych przez zespół programu w ramach staży, spotkań i wizyt studyjnych
- 1 szkolenie dla pracowników Childline Kenya

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:
- Polkomtel SA – główny sponsor
i partner technologiczny linii 116 111,
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Fundacja BRE Banku,
- Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.
Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator: Lucyna Kicińska
Zespół: Konrad Ambroziak, Joanna Klocek,
Aleksandra Mieszkowska, Patrycja Nalazek, Monika
Otto-Ługowska, Diana Pieniążek (urlop macierzyński),
Monika Rudnicka, Aneta Sygnecka, Beata Woźniak
Współpraca: Katarzyna Brzoza, Marta Bukowska,
Weronika Dzierżawa, Natalia Grabowiecka, Krystyna
Kalinowska-Ender, Marta Komendowska,
Marta Kwiatkowska, Kamila Podosek, Anna Samsel,
Katarzyna Topolewska, Marta Wojtas, Jolanta Zmarzlik

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
- Ministerstwo Sprawiedliwości,
- Fundacja OAK,
- Komisja Europejska,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
- Microsoft,
- środki własne FDN.
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Æ Program realizowany od 2002 r.
Cele: poprawa sytuacji dzieci uczestniczących
w procedurach prawnych poprzez edukację
i podnoszenie świadomości profesjonalistów.
Główne działania: prowadzenie szkoleń dla sędziów,
prokuratorów, funkcjonariuszy policji, biegłych
sądowych, a także psychologów i pedagogów
z zakresu przygotowania dziecka do przesłuchania
oraz podniesienia kompetencji w obszarze prowadzenia przesłuchania, wydawanie publikacji adresowanych do profesjonalistów, rodziców oraz do dzieci
– świadków, certyﬁkowanie Przyjaznych Pokojów
Przesłuchań, mające na celu podnoszenie standardów
miejsc, w których przesłuchiwane są dzieci.
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
dzieckoswiadek@fdn.pl, www.dzieckoswiadek.fdn.pl

Æ Program realizowany od 2008 r.
Cele: pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym
wsparcia, opieki i ochrony, poprawa bezpieczeństwa
osób dzwoniących.
Główne działania: telefoniczne wsparcie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach, działania edukacyjne
i promocyjne zachęcające młode osoby do szukania
pomocy oraz korzystania z oferty telefonu.
Kontakt: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, 616 03 14,
116111@fdn.pl, www.116111.pl

1

Działanie programu wspierała grupa ponad
40 wolontariuszy/stażystów.
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Dzieciństwo bez krzywdzenia
Program Dziecko w sieci

– ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej
GŁÓWNY PARTNER

Działania zrealizowane w 2011 r.:
» realizacja kampanii medialnej „Promocja bezpieczeństwa w sieci”;
celem było zwrócenie uwagi rodziców na ich rolę w wychowaniu
dzieci ze szczególnym naciskiem na bezpieczne korzystanie
z Internetu ( 1 ),
» realizacja kampanii medialnej „Internet to więcej niż zabawa.
To Twoje życie”,
» organizacja serii pikników „Sieciaki na Wakacjach”,
» szeroka promocja i dystrybucja oferty edukacyjnej programu
„Dziecko w Sieci”,
» prowadzenie wykładów i warsztatów adresowanych do profesjonalistów, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa dzieci
w Internecie,
» współorganizacja (z NASK) targów i forum w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2011,
» współorganizacja (z NASK) V Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” (20 –21 września),
» udostępnienie nowego kursu e-learning „W Sieci”,
» realizacja i promocja kursu e-learning dla dzieci „Owce w Sieci” ( 2 ),
» współrealizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych
„Bezpieczna szkoła” (z ArcaBit),
» I edycja konkursu „Lekcja bezpieczeństwa w Sieci”,
» realizacja akcji „Sieciaki w szpitalach”,
» projekt „Akademia Bezpiecznego Juniora”,
realizowany przez FDN i Allegro,
» przygotowanie, wydanie i dystrybucja pierwszego numeru
magazynu „Numa Numa” ( 3 ).

Æ Program realizowany od 2004 r.
Cele: diagnoza skali i specyﬁki zagrożeń dla dzieci w sieci, proﬁlaktyka zagrożeń dla najmłodszych internautów,
pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Internecie.
Główne działania: badania i analizy, projekty
edukacyjne, kampanie medialne, pomoc telefoniczna
i online, program „Safer Internet”.
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
dzieckowsieci@fdn.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl

PROGRAM W LICZBACH W 2011 ROKU:
- ponad 2660 profesjonalistów uczestniczyło
w konferencjach i szkoleniach
- ponad 27 700 materiałów edukacyjnych
(komiksów, ulotek itp.) rozdystrybuowanych
do szkół
- ponad 188 000 użytkowników serwisu Sieciaki.pl
- ponad 43 000 dzieci skorzystało z kursów
e-learning
- ponad 3000 dzieci wzięło udział w 13 piknikach
edukacyjnych
- 2607 zgłoszeń obsłużonych przez helpline.org.pl

Æ Program realizowany od 2005 r.
Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencję, pomoc
dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej.
Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia
i superwizje prowadzone przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz publikacje skierowane do profesjonalistów, rodziców i dzieci, 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.
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
europawschodnia@fdn.pl, www.canee.net

Działania zrealizowane w 2011 r.:
» organizacja szkoleń i superwizji dla
profesjonalistów zajmujących się
pomocą dzieciom krzywdzonym,
» kampania „Zły dotyk” ( 1 ) zorganizowana w Bułgarii, na Litwie, Ukrainie,
Łotwie i w Mołdawii oparta na kampanii FDN z 2010 r.,
» opracowanie i publikacja zestawu materiałów edukacyjnych
„Nie daj się!”,
» prowadzenie anglojęzycznego portalu www.canee.net
oraz przygotowanie newslettera projektowego,
» adaptacja i publikacja materiałów: broszur „Pomoc dzieciom –
oﬁarom wykorzystywania seksualnego” i „Jak chronić dzieci przed
wykorzystywaniem seksualnym” oraz podręcznika „Dziecko – oﬁara
przestępstwa: aspekty prawne, psychologiczne i społeczne” ( 2 ).

PROGRAM W LICZBACH W 2011 ROKU:
- 13 superwizje i 12 szkoleń w krajach
uczestniczących w programie; uczestniczyło w nich
696 profesjonalistów
- 14 906 wejść na stronę www.canee.net
- 71 600 egzemplarzy publikacji projektowych
(raportów, plakatów i ulotek)
- 7 rozesłanych newsletterów

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:

- Fundacja OAK,
- Komisja Europejska DG Justice,
Freedom and Security,
- Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum
Demokratyczne,
- środki własne FDN.

- Program Safer Internet Komisji Europejskiej,
- Fundacja Orange,
- NASK,
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
- Microsoft.

Helpline.org.pl jest wspólnym projektem FDN
i Fundacji Orange, współﬁnansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Safer Internet. Jego celem jest
pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie.
W 2011 r. konsultanci obsłużyli 2607 zgłoszeń od dzieci, rodziców
oraz profesjonalistów.

1

Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator programu: Łukasz Wojtasik
Koordynator projektów zagranicznych:
Agnieszka Wrzesień
Specjalista ds. szkoleń i projektów edukacyjnych:
Ewa Dziemidowicz
Specjalista ds. projektów multimedialnych:
Piotr Sajkowski
Koordynator „Sieciaki.pl”: Marcin Sołodki
Specjalista ds. PR: Katarzyna Zygmunt
Redaktor serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl:
Robert Makowski
Redaktorzy serwisu „Sieciaki.pl”: Andrzej Piękoś,
Małgorzata Krosnowska
Koordynator Helpline.org.pl: Marta Wojtas
Konsultanci Helpline.org.pl: Agnieszka Nawarenko,
Weronika Sobierajska, Magdalena Wróblewska,
Maria Jarco

Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator: Maria Keller-Hamela
Młodszy specjalista: Dorota Gajewska
Asystent programowy: Agnieszka Popławska
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Program na rzecz dzieci — oﬁar handlu
i dzieci cudzoziemskich bez opieki
Działania zrealizowane w 2011 r.:
» szkolenia z zakresu identyﬁkacji dzieci – oﬁar handlu i interwencji
dla funkcjonariuszy straży granicznej i policji oraz pracowników
ośrodków interwencji kryzysowej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przy współpracy z MSWiA,
» szkolenia dla nauczycieli i wychowawców oraz funkcjonariuszy
policji, straży miejskiej i straży granicznej w ramach kampanii
„Nie przegraj!”,
» szkolenia dla pracowników wydawnictwa Lexis Nexis z zakresu
problematyki handlu dziećmi,
» współpraca międzynarodowa w ramach projektu Mario
z organizacjami partnerskimi z krajów Europy PołudniowoWschodniej (www.marioproject.org),
» uczestnictwo w pracach Grupy Roboczej Zespołu do
Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi MSWiA,
» organizacja spotkań Rady Ekspertów ds. dzieci – oﬁar handlu,
» koordynacja działań polskiej Koalicji przeciwko komercyjnemu
wykorzystywaniu seksualnemu dzieci ECPAT oraz opracowanie
raportu w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Rady
Praw Człowieka ONZ,
» adaptacja i opracowanie broszury ECPAT International
„Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci” ( 1 ),
» opracowanie broszury „Problem handlu dziećmi w Polsce
i na świecie” ( 2 ),
» opracowanie materiałów kampanii kampanii „Nie przegraj!”
(scenariusze zajęć, plakat, ﬁlmy oraz gra edukacyjna) ( 3 ),
» opracowanie kwestionariusza wspomagającego identyﬁkację
małoletniego jako oﬁarę handlu dziećmi przy współpracy
z MSWiA i wykorzystanie kwestionariusza podczas szkoleń
dla placówek opiekuńczo-wychowawczych,
» badania aktowe dot. handlu dziećmi oraz przestępstw
okołoprostytucyjnych,
» Współpraca z SCEP (Separated Children in Europe Programme)

Program szkoleniowy

Æ Program realizowany od 2004 r.
Cele: zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi
seksualnego komercyjnego wykorzystywania dzieci
poprzez zwiększanie świadomości i wiedzy
profesjonalistów mających kontakt z dziećmi – oﬁarami
handlu i dziećmi z grup ryzyka.
Główne działania: organizacja i prowadzenie szkoleń
dla profesjonalistów, informowanie o problemie za
pomocą publikacji i strony internetowej, diagnoza funkcjonowania systemu ochrony dzieci – oﬁar
handlu i dzieci z grup ryzyka, działania lobbingowe,
mające na celu wdrożenie modelowych rozwiązań
i zainicjowanie publicznej dyskusji na temat sytuacji
dzieci zagrożonych komercyjnym wykorzystywaniem.
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
oﬁaryhandlu@fdn.pl, www.dziecioﬁaryhandlu.fdn.pl

PROGRAM W LICZBACH W 2011 ROKU:
- 716 profesjonalistów uczestniczyło w szkoleniach
dot. problematyki handlu dziećmi i komercyjnego
wykorzystywania dzieci
- 2000 broszur „Problem handlu dziećmi w Polsce
i na świecie”
- 900 broszur „Komercyjne wykorzystywanie
seksualne dzieci”
- 700 pakietów scenariuszy zajęć z ﬁlmami na DVD
- 2500 plakatów „Ty – nie masz ceny”

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:
- Fundacja OAK – program Mario
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji –
program „Razem bezpieczniej”,
- Komisja Europejska w ramach projektu Daphne,
- ECPAT International,
- The Body Shop.
Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator: Gabriela Kühn
Specjalista: Dorota Gajewska
Asystent programowy: Agnieszka Popławska
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Działania zrealizowane w 2011 r.:
» VIII Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – oﬁarom
przestępstw ”,
» V Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży w Internecie”,
» IV Ogólnopolska konferencja „Proﬁlaktyka krzywdzenia małych
dzieci”,
» VIII edycja Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym
seksualnie i jego rodziną (studium posiada rekomendacje
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego),
» IV i V edycja Studium z zakresu opiniowania sądowopsychologicznego w sprawach z udziałem małoletnich świadków
(studium posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego),
» Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci,
» szkolenia dla policjantów, specjalistów do spraw nieletnich
w ramach współpracy z Centrum Szkolenia Policji,
» szkolenia z zakresu diagnozy i interwencji w przypadkach
przemocy psychicznej, ﬁzycznej i seksualnej,
» szkolenia z zakresu pracy z rodzicami małych dzieci,
» szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
» szkolenia z zakresu poradnictwa w telefonach zaufania,
» szkolenia z zakresu proﬁlaktyki handlu dziećmi,
» interdyscyplinarne szkolenia dotyczące przyjaznego
przesłuchiwania dzieci w trybie art. 185 a i 185 b k.p.k.
dla sędziów, prokuratorów i biegłych psychologów sądowych
» edukacja dzieci w zakresie korzystania z oferty Telefonu Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Æ Program realizowany od 2003 r.
Cele: podnoszenie kompetencji profesjonalistów
(m.in. psychologów, pedagogów, policjantów, lekarzy
i nauczycieli) w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym, bezpieczeństwa dzieci w Internecie, proﬁlaktyki
krzywdzenia małych dzieci oraz przeciwdziałania
komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
Główne działania: szkolenia i konferencje, szczegółowe informacje zawarte zostały w sekcjach poświęconych poszczególnym programom.
Kontakt: ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
szkolenia@fdn.pl, www.fdn.pl/szkolenia

PROGRAM W LICZBACH W 2011 ROKU:
- ok. 2200 profesjonalistów uczestniczyło w VIII
Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom –
oﬁarom przestępstw”
- 550 profesjonalistów uczestniczyło
w V Międzynarodowej konferencji
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
- 365 profesjonalistów uczestniczyło
w IV Ogólnopolskiej konferencji „Proﬁlaktyka
krzywdzenia małych dzieci”
- 20 psychologów i pedagogów ukończyło
Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym
seksualnie i jego rodziną
- 35 psychologów ukończyło Studium z zakresu
opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach
z udziałem małoletnich świadków
- 30 psychologów rozpoczęło Studium z zakresu
opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach
z udziałem małoletnich świadków
- 150 psychologów i pedagogów rozpoczęło Studium
diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej
dzieciom wykorzystywanym seksualnie
- 310 profesjonalistów wzięło udział w szkoleniach
dotyczących pracy z dziećmi uczestniczącymi
w procedurach prawnych
- 101 profesjonalistów przeszkolono w ramach
działań Programu Praskiego
- ok. 500 psychologów i pedagogów ukończyło
szkolenia z zakresu pracy z rodzicami małych dzieci
- ok. 332 profesjonalistów wzięło udział w
szkoleniach dotyczących problematyki handlu dziećmi
- ok. 2600 profesjonalistów wzięło udział
w szkoleniach i konferencjach dotyczących
bezpieczeństwa dzieci w Internecie
- ok. 90 profesjonalistów wzięło udział w szkoleniach
i warsztatach z zakresu poradnictwa w telefonach
zaufania
- ok. 450 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach
w ramach kampanii „Nie przegraj!”
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Konkurs prac magisterskich,
Program grantowy

Program badawczy,
Kwartalnik

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

PROGRAM BADAWCZY

XII edycja konkursu FDN na najlepsze prace magisterskie
dotyczące problematyki krzywdzenia dzieci, obronione
w roku akademickim 2010/2011.
Decyzją komisji konkursowej 29 lutego 2012 r:
- drugą nagrodę przyznano Aleksandrze Wzorek za pracę
„Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie. Prawna
analiza zjawiska oraz sposobów przeciwdziałania tzw.
‘pornograﬁi dziecięcej’” (Wydział Prawa i Administracji
UW, promotor: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń),

- wyróżnienia przyznano Małgorzacie Lewickiej za pracę
„Kompetencje społeczne 12–14-letnich dzieci z FASD”
(Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, promotor:
dr hab. Aneta Borkowska) oraz Anecie Mikołajczyk za
pracę „Pedoﬁle i inni sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci. Kryminologiczno-karna analiza art. 200 § 1
k.k. i wykonanie kary” (Wydział Prawa i Administracji UW,
promotor: prof. UW dr hab. Monika Płatek).

PROGRAM GRANTOWY
Od 2010 r. FDN przy ﬁnansowaniu Fundacji VELUX, prowadzi program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” skierowany do organizacji pozarządowych, które swoją działalnością non-proﬁt wspierają społeczności lokalne w ochronie
dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Program ﬁnansuje
realizację projektów z zakresu bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w Internecie, proﬁlaktyki krzywdzenia małych
dzieci oraz pomocy dzieciom – oﬁarom przestępstw
i krzywdzenia.
Działania zrealizowane w 2011 r.:
» II edycja konkursu 2011 w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo”: rejestracja wniosków,
formalna ocena, podpisanie umów i przekazanie dotacji
oraz rozliczenie merytoryczne i ﬁnansowe wniosków,
» realizacja konkursu na doﬁnansowanie w ramach programu mikrograntów internetowych „Dzień Bezpiecznego Internetu”: podpisanie umów, koordynacja, rozliczenie merytoryczne i ﬁnansowe wniosków,
» ogłoszenie III edycji konkursu „Bezpieczne dzieciństwo”
2012 oraz konkursu „Dzień Bezpiecznego Internetu” 2012.

Kontakt:
Koordynator programu: Gabriela Kühn
ul. Katowicka 31, 03-032 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 16 02 68, +48 22 616 03 14,
konkurs.grantowy@fdn.pl, www.programgrantowy.fdn.pl

FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:
- Fundacje VELUX

PROGRAM W LICZBACH W 2011 ROKU:
- 45 projektów doﬁnansowanych w I edycji konkursu 2010
- 37 projektów doﬁnansowanych w II edycji konkursu 2011
- 36 projektów doﬁnansowanych w ramach
„Dnia Bezpiecznego Internetu” 2011
- 3 spotkania grantobiorców podczas konferencji FDN 2011
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FINANSOWANIE PROGRAMU W 2011 ROKU:
- Komisja Europejska,
- Fundacje VELUX,
- Fundacja OAK,
- program Mario,
- Wojewoda Mazowiecki w ramach programu
„Razem bezpieczniej”.
Zespół programu w 2011 r.:
Koordynator: Joanna Włodarczyk
Specjaliści: Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik
Asystent: Łukasz Drozda
Konsultant: Monika Sajkowska

KWARTALNIK „DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA. BADANIA. PRAKTYKA”
W 2011 r. ukazały się cztery numery kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” wydawanego od 2002 r.:
Nr 1/34 – Proﬁlaktyka krzywdzenia dzieci
Nr 2/35 – Dzieci uczestniczące w procedurach karnych i cywilnych
Nr 3/36 – raport „Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia
bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce.”
Nr 4/37 – Psychiczne krzywdzenie dzieci

Województwa, w których realizowane są
projekty doﬁnansowane w ramach programu
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Działania zrealizowane w 2011 r.:
» „Porzucanie dzieci i zapobieganie temu problemowi w Europie”,
w ramach programu Daphne III: badanie wśród organizacji/instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie problemowi porzucania
dzieci; 5 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Zapobieganie problemowi porzucania dzieci”,
będąca podsumowaniem projektu,
» „EU-NET-ADB” – badanie zjawiska zachowań uzależnieniowych od
Internetu wśród młodzieży (15–16 lat): ogólnopolskie reprezentatywne badanie ankietowe oraz pogłębione wywiady indywidualne,
» „Badanie dotyczące form żebractwa dziecięcego w UE i strategii
reagowania na to zjawisko” – wywiady eksperckie na szczeblu
lokalnym oraz krajowym, wywiady swobodne z dziećmi oraz
obserwacje dzieci w Warszawie i Poznaniu,
» „Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci” w ramach
kampanii „Nie przegraj!” – zogniskowane wywiady grupowe
z młodzieżą w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, reprezentatywne
badanie postaw w Polsce i na Ukrainie,
» „Sytuacja życiowa dzieci przebywających w warszawskich
placówkach opiekuńczo-wychowawczych” – wywiady swobodne
z nastoletnimi wychowankami warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych,
» badanie potrzeb potencjalnych użytkowników strony internetowej bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
(www.116111.pl) – wywiady indywidualne i triady z młodzieżą,
» badanie postaw i satysfakcji z pracy pracowników FDN.

FINANSOWANIE KWARTALNIKA W 2011 ROKU:
- Fundacja OAK,
- Polkomtel SA,
- środki własne FDN.

Redakcja kwartalnika:
Redaktor naczelny: Monika Sajkowska
Zastępca redaktora: Maria Keller-Hamela
Sekretariat redakcji, redakcja: Marzena Polańska
Internetowa wersja kwartalnika: Karolina Lewandowska
Kolegium redakcyjne: Maria Keller-Hamela (z–ca red. naczelnego),
Daria Drab, Agnieszka Izdebska, Irena Kornatowska,
Karolina Lewandowska, Michał Szymańczak, Łukasz Wojtasik,
Jolanta Zmarzlik
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Krajowe Partnerstwo na rzecz
Ochrony Dzieci przed Przemocą
Krajowe Partnerstwo na rzecz
Ochrony Dzieci przed Przemocą to
nieformalna koalicja organizacji
i instytucji działających na rzecz
ochrony dzieci przed krzywdzeniem, utworzona w lutym 2011 r.
Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą
patronatem objęli:
Rzecznik Praw Obywatelskich – Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak
Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski
Minister Pracy i Polityki Społecznej – Jolanta Fedak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jerzy Miller

Cele: zrzeszenie organizacji i instytucji, które koncentrują swoje działania na pomocy dzieciom krzywdzonym oraz innych formach zapobiegania problemowi
złego traktowania dzieci w celu podejmowania
wspólnych działań, wymiany doświadczeń i lobbingu
na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.
Główne działania: fundacja w ramach Partnerstwa
oferuje szeroką ofertę edukacyjną i możliwość
superwizji podejmowanych działań pomocowych
na rzecz dzieci krzywdzonych.
Kontakt: Krajowe Partnerstwo, ul. Katowicka 31,
03-932 Warszawa, tel./faks +48 22 616 02 68,
+48 22 616 03 14, krajowepartnerstwo@fdn.pl,
www.krajowepartnerstwo.fdn.pl

Komisja Europejska – Daphne ( 3 projekty partnerskie )

96 220,00

Komisja Europejska – EU-NET

93 107,36

Miasto Stołeczne Warszawa – program Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

75 000,00

Darowizny od osób ﬁzycznych

74 637,25

Pozostałe darowizny od ﬁrm

71 204,55

Terre des Hommes

60 549,30

Nawiązki sądowe

60 110,00

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne – Partnerstwo Transgraniczne

52 604,84

Fundacja BRE Banku

50 000,00

Urząd ds. Mediów i Komunikacji Landu Nadrenia-Palatynat 47 565,75
Bank BPH S.A.

44 748,00

Miasto Stołeczne Warszawa – program Dziecko w Sieci

35 000,00
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Fundacje VELUX

1 616 657,85

Fundacje VELUX – program grantowy (srodki dystrybuowane w Polsce)

1 185 414,80

32 000,00

Odsetki bankowe

28 131,58

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

28 000,00
26 991,00

Investment Friends S.A.

25 000,00

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

24 700,00

Médecins du Monde

20 892,30

Miasto Stołeczne Warszawa – program Dobry Rodzic – Dobry Start

20 000,00

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FUNDACJI DZIECI NICZYJE W 2011 ROKU:
1 343 495,08

35 000,00

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Raport ﬁnansowy

Komisja Europejska – Safer Internet

Urząd Dzielnicy Praga Południe
Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

20 000,00

Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście

18 000,00

Urząd Dzielnicy Warszawa Białołęka

13 150,00

Alshaya Poland Sp. z o.o.

13 150,00

Kartalia Sp. z o.o.

11 635,88

Texland Sp. z o.o.

9 500,42

Ambasada Brytyjska

9 239,20

Arkadia Centrum Handlowe Sp. z o.o.

9 200,00

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.

7 549,57

ECPAT International

5 495,44

Fundacja OAK – program Dzieciństwo bez krzywdzenia (środki dystrybuowane w 6 krajach projektu)

844 033,80

Przychody z działalności non proﬁt

700 999,56

Komisja Europejska – Fundamental Rights (środki dystrybuowane w 3 krajach projektu)

578 609,87

Komisja Europejska – Daphne (środki dystrybuowane w 3 krajach projektu)

513 480,11

Komisja Europejska – Criminal Justice (środki dystrybuowane w 3 krajach projektu)

506 736,45

World Childhood Foundation

495 004,38

Miasto Stołeczne Warszawa – placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom

403 900,00

Fundacja Orange

362 000,00

Darowizny 1%

281 505,38

Fundacja OAK – program Mario

280 605,38

Komisja Europejska – Prevention of and Fight against Crime

216 382,46

Nasze wydatki w 2011 roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – program „Razem bezpieczniej”

150 000,00

Wojewoda Mazowiecki

100 000,00

Wydatki administracyjne za 2011 r. stanowią 9,46%, zaś nakłady na działalność statutową
90,54% łącznych wydatków działalności podstawowej fundacji.
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Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.

5 000,00

Blau Farma Group Sp. z o.o.

5 000,00

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

2 669,40

London School of Economics

2 216,52

ComfortExpress S.A.

2 128,96

ŁĄCZNIE PRZYCHODY:

10 714 222,44 PLN
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Partnerzy
PARTNER FUNDACJI DZIECI NICZYJE
W ZAKRESIE SZKOLEŃ I DORADZTWA

PARTNER FUNDACJI DZIECI NICZYJE
W ZAKRESIE MONITORINGU MEDIÓW

WSPARCIE IN KIND
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Dziękujemy
wszystkim,
którzy nas
wspierają

Fundacja Dzieci Niczyje
chroni dzieci
przed przemocą
i wykorzystywaniem

ZARZĄD FUNDACJI
dr Irena Kornatowska – prezes
dr Monika Sajkowska – wiceprezes
Bohdan Gawroński
Maria Keller-Hamela

DZIAŁ PRAWNY
Justyna Podlewska – prawnik
Olga Trocha – prawnik
Zuzanna Kloc – prawnik
Marcin Skiba – prawnik

RADA FUNDACJI
Elżbieta Czyż
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
dr hab. Maria Kolankiewicz
prof. dr hab. Anna Koślacz-Folga
dr hab. Aldona Sito
Jolanta Szymańczak – przewodnicząca

DZIAŁ SZKOLEŃ
Maria Sierakowska

BIURO FDN
DYREKCJA
dr Monika Sajkowska – dyrektor fundacji
Maria Keller-Hamela – dyrektor ds. współpracy międzynarodowej
Jolanta Zmarzlik – dyrektor ds. klinicznych
Michał Szymańczak – konsultant

DZIAŁ IT
Jan Kowalski – specjalista IT
Sławomir Rapczyński – informatyk
MAGAZYN WYDAWNICTW
Karol Smyk

SEKRETARIAT
Anna Michalik-Majzner
DZIAŁ PR
Marta Skierkowska – specjalista ds. PR
Anna Samsel – specjalista ds. PR
Danuta Zgliczyńska – asystent ds. PR
Urszula Makowelska – asystent ds. PR
Piotr Sajkowski – specjalista ds. projektów multimedialnych

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Dorota Kordykiewicz – główna księgowa
Anna Burczak – księgowa
Agnieszka Kozubal-Siedlecka – księgowa
Małgorzata Jabłonowska-Zagrajek – księgowa
Marta Sadkowska – specjalista ds. kadr i płac
Grzegorz Majsterek – specjalista ds. rozliczeń ﬁnansowych
i monitoringu
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Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel./faks: +48 22 616 02 68,
+48 22 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl
www.fdn.pl

fot. Anna Onopiuk

FUNDRAISING
Magdalena Sadłowska – specjalista ds. fundraisingu

Dajemy
dzieciom siłę!
Fundacja Dzieci Niczyje, www.fdn.pl
KRS 0000 20 44 26
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Zapraszamy na stronę

www.fdn.pl

Zostań naszym fanem!

Facebook.com/FundacjaDzieciNiczyje
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