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Szanowni Państwo, 

2021 rok z wielu względów był dla nas szczególny.  

Po pierwsze, był to rok jubileuszu 30-lecia naszej Fundacji. Przeszliśmy 
długą drogę od czasu, kiedy to w 1991 roku Alina Margolis-Edelman 
zarejestrowała naszą organizację, wtedy jeszcze Fundację Dzieci Niczyje, 
i z małą grupą ekspertów rozumiejących potrzeby dzieci zaczęła poszuki-
wać odpowiedzi na pytanie, jak przeciwdziałać problemowi krzywdzenia 
dzieci w Polsce. To była droga rozwoju, poszerzania obszarów naszego 
działania, by kompleksowo pomóc krzywdzonym dzieciom i ich rodzinom, 
ale też budować rozwiązania profilaktyczne. Po 25 latach zmieniliśmy 
nazwę i działamy jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W jubileuszowy 
rok wkroczyliśmy ponad stuosobowym, interdyscyplinarnym zespołem 
specjalistów jako profesjonalna, wiarygodna i skuteczna organizacja. 
Nieustająco jesteśmy wdzięczni wszystkim partnerom, pracownikom, 
współpracownikom i wolontariuszom za to, że już tyle lat możemy dawać 
dzieciom siłę. 

Po drugie, 2021 rok był kolejnym rokiem działania w pandemii CO-
VID-19. Nadal częściowo pracowaliśmy zdalnie – w tym trybie odbywała 
się większość naszych działań edukacyjnych: webinarów, debat i konfe-
rencji. Osobisty kontakt z uczestnikami takich wydarzeń jest bezcenny, 
ale dzięki formie online udało się nam dotrzeć do większej liczby adresa-
tów i rozwinąć wirtualny warsztat pracy. Konsultacje z podopiecznymi − 
dziećmi i opiekunami − odbywały się już głównie w placówkach, choć 
pomoc psychologiczna i prawna online na stałe wpisała się w naszą 
ofertę, bo czasem jest jedyną szansą na wsparcie w sytuacjach trudnej 
dostępności, niepełnosprawności czy choroby. Nasz 116 111 − telefon 
zaufania dla dzieci i młodzieży działał nieprzerwanie − 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. Byliśmy z dziećmi, bo bardzo nas potrzebowały. 
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Rosła skala kryzysów psychicznych w związku z nauką zdalną, ogranicze-
niem kontaktów rówieśniczych, trudną sytuacją rodzin. Nasi konsultanci 
i konsultantki w 2021 roku podjęli rekordową liczbę interwencji w sytu-
acji zagrożeń życia dzieci. Średnio 3 razy na dobę zapobiegaliśmy takim 
kryzysom. Odbyliśmy też dziesiątki tysięcy rozmów z dziećmi potrzebują-
cymi wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem − to zestawienie wydarzeń 
edukacyjnych, spotkań pomocowych i interwencji pokazuje zakres 
i skalę naszych działań na rzecz lepszego losu polskich dzieci. Za każdą 
z tych informacji kryje się wysiłek, kompetencje i mobilizacja zespołu 
Fundacji i Darczyńców - wszystkich ludzi, firm i instytucji, które wspie-
rają naszą pracę.

 W 2022 r. wkroczyliśmy z nadzieją, że nadal będziemy działać razem dla 
dobra dzieci.

Monika Sajkowska 
prezeska fundacji dajemy dzieciom siłę 

Od 30 lat chronimy dzieci przed przemocą̨ 
i wykorzystaniem seksualnym. Zapew-
niamy dzieciom i ich opiekunom wspar-
cie, profesjonalną pomoc psychologiczną 
i prawną̨. Uczymy dorosłych, jak mądrze 
i skutecznie reagować na przemoc wobec 
dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, 
że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy 
i angażujemy rodziców, by wychowywali 
dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy 
na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło 
interes dziecka. Każde dziecko zasługuje 
na dzieciństwo wolne od przemocy. 
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2021 rok  
w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

dzieci objętych pomocą psychologiczną

opiekunów objętych opieką psychologiczną

konsultacje psychologiczne i indywidualne sesje  
terapeutyczne dla dzieci

konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji  
terapeutycznych dla opiekunów

odebranych połączeń od dzieci i młodzieży w naszym telefonie  
zaufania

uczestników naszych konferencji 

osoby podpisały się pod naszymi apelami i petycjami 

401
683

4844
5675

57 621
28 319 
42 453
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Sieć Centrów 
Pomocy  
Dzieciom

Od 2018 roku koordynujemy działania pięciu placówek – Centrów 
Pomocy Dzieciom, działających na bazie modelu Barnahus. Model 
ten zakłada, że dzieci pokrzywdzone przestępstwami, głównie wyko-
rzystywaniem seksualnym i przemocą, oraz ich opiekunowie otrzy-
mują interdyscyplinarną pomoc pod jednym dachem. Centra Pomocy 
Dzieciom realizują wspólne standardy, a ich podstawową wartością 
jest dobro dziecka. Oferują miejsce przyjaznego przesłuchania dzie-
ci uczestniczących w procedurach karnych, pomoc medyczną, psy-
chiatryczną i prawną. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we 
współpracy z lokalnymi służbami. – Obecnie FDDS prowadzi trzy ta-
kie centra – w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Warszawie. Kolejne 
dwa prowadzone są przez organizacje partnerskie: Stowarzyszenie 
Szansa w Głogowie i Stowarzyszenie Klanza w Białymstoku.
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Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie 

interdyscyplinarna pomoc dzieciom − ofiarom przestępstw i ich  
rodzinom lub opiekunom. 

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

• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne, 
psychiatryczne); 

• przygotowanie do przesłuchania; 

• prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci; 

• prowadzenie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla rodzi-
ców i opiekunów; 

• prowadzenie grup socjoterapeutycznych oraz terapeutycznych 
dla dzieci; 

• konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pra-
cowników służby zdrowia, pracowników socjalnych) w sprawach 
krzywdzenia dzieci; 

• przesłuchania w charakterze świadka/biegłego w prokuraturze 
i sądzie w sprawach podopiecznych; 

• koordynacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom; 

Cele: 

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku: 
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dzieci i opiekunów objętych opieką psychologiczną 

nowych podopiecznych

rodziców i opiekunów objętych opieką psychologiczną

konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji terapeutycz-
nych z dziećmi 

konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji terapeutycz-
nych, sesji rodzinnych dla rodziców i opiekunów 

konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i  rodziców 

konsultacji pediatrycznych 

konsultacji dla profesjonalistów 

spotkań grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w których 
uczestniczyło 8 dzieci 

godzin wsparcia edukacyjnego 

rodzin objęte wsparciem socjalnym 

przesłuchania w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci 

uczestników szkoleń, seminariów i warsztatów  

 
 
 

2021 rok w liczbach: 

188
84

241
1848
1614
188

5
66
28
78
13

122
123
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Fundacja Auchan 
Childhood 
Fundacja Drzewo i Jutro 
Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości
Komisja Europejska 
Urząd m. st. Warszawy
IKEA
Amazon

 
 
 
 
 
 
Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

bezpośrednia pomoc dzieciom i rodzinom, edukacja w zakresie  
zapobiegania przemocy wobec dzieci oraz dobrego rodzicielstwa.

pomoc psychologiczna, prawna, medyczna dzieciom i młodzieży 
pokrzywdzonej w przestępstwach, przede wszystkim ofiarom prze-
mocy i wykorzystania seksualnego, szkolenia dla profesjonalistów, 
udostępnianie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.

• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne, 
psychiatryczne, prawne);

• konsultacje dla profesjonalistów; 

• przesłuchania w przyjaznym pokoju przesłuchań dzieci;

• organizacja Starogardzkiej Konferencji „Dziecko pokrzywdzone 
przestępstwem”.

konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji terapeutycznych 

Finansowanie: 

Kontakt: 

Cele: 

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:

ul. Przybyszewskiego 20/24,  
01-849 Warszawa 
tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30 
e-mail: cpd@fdds.pl www.fdds.pl 
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dla dzieci;

 
dzieci objętych opieką psychologiczną

nowych podopiecznych

rodziców i opiekunów objętych pomocą psychologiczną

konsultacje psychologiczne i indywidualne sesje terapeutyczne 
z dziećmi

konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji terapeutycz-
nych, sesji rodzinnych dla rodziców i opiekunów

konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców

konsultacji prawnych 

konsultacji dla profesjonalistów 

dzieci przesłuchanych w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań CPD

osoby uczestniczące w Starogardzkiej Konferencji „Dziecko Po-
krzywdzone Przestępstwem”

 

 
Gmina Miejska Starogard
Gmina Skarszewy
Powiat Tczewski
Gmina Zblewo
Projekt Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny 
Projekt Barnahus
Amazon 
bioMérieux
IKEA
środki z 1% podatku

2021 rok w liczbach: 

111
51

84
1562
1145
129
325
160
115

1103

Finansowanie:
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Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

bezpośrednia pomoc dzieciom i rodzinom, edukacja w zakresie  
zapobiegania przemocy wobec dzieci oraz dobrego rodzicielstwa.

pomoc psychologiczna, prawna, medyczna dzieciom i młodzieży 
pokrzywdzonej w przestępstwach, przede wszystkim ofiarom prze-
mocy i wykorzystania seksualnego, szkolenia dla profesjonalistów, 
udostępnianie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.

• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne, 
psychiatryczne, prawne);

• konsultacje dla profesjonalistów; 

• przesłuchania i przygotowanie do nich przez biegłych na terenie 
Centrum Pomocy Dzieciom; 

• działania edukacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji rodzi-
cielskich.

 

Kontakt:

Cele:

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:

ul. Hallera 19a
83-200 Starogard Gdański
tel.: 515 235 716
e-mail: cpdstarogard@fdds.pl
www.fdds.pl
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dzieci objętych opieką psychologiczną 

nowych podopiecznych 

rodziców i opiekunów objętych opieką psychologiczną

konsultacje psychologiczne i indywidualne sesje terapeutyczne  
z dziećmi 

konsultacje psychologiczne, indywidualne sesje terapeutyczne,  
sesje rodzinne dla rodziców i opiekunów

konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

konsultacji dla profesjonalistów

konsultacji prawnych

uczestników szkoleń

uczestników wizyty studyjnej 

Gmina Miasta Gdańsk  
Fundacja Drzewo i Jutro 
Childhood 
Polpharma 
bioMérieux 
IKEA 
State Street 
Huawei 
środki własne Fundacji 
 
 
 
 
 
 
 

2021 rok w liczbach: 

53
7

81
852
903
104
77

165
53
42

Finansowanie 
w 2021 roku:

Kontakt:

ul. Jana Uphagena 18
80-237 Gdańsk
tel.: 515 235 714
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl
www.fdds.pl
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Centrum Dziecka i Rodziny

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

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

• bezpośrednia pomoc rodzinom z grup ryzyka krzywdzenia małych 
dzieci oraz rodzicom potrzebującym wsparcia, doświadczającym 
trudności emocjonalnych i wychowawczych, którym trudno jest 
odnaleźć się w swojej roli (konsultacje, terapia, wsparcie psycho-
logiczne oraz psychiatryczne), a także pomoc małym dzieciom; 

• warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia („Oswoić 
depresję”, grupa dla ojców, „Potrafię się zatrzymać”, grupa „Li-
ghthouse”, grupa wsparcia dla mam po porodzie);

• organizacja Konferencji “Ostrożnie Dziecko – Profilaktyka krzyw-
dzenia małych dzieci”;

• współprowadzenie strony dla rodziców: rodzice.fdds.pl; 

dzieci i opiekunów objętych opieką;

konsultacji psychologicznych i sesji terapeutycznych  
dla rodziców i dzieci;

Cele:

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:
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dzieci i opiekunów objętych opieką psychologiczną

konsultacji psychologicznych i sesji terapeutycznych dla rodziców 
i dzieci

konsultacji psychiatrycznych

konsultacje prawne

webinarów, w których uczestniczyło 300 rodziców

spotkań monitorujących, w których uczestniczyło 84  
profesjonalistów

wolontariuszy

grup wsparcia i warsztatów umiejętności rodzicielskich, w których 
wzięło udział 77 rodziców i opiekunów 

uczestników 13. Konferencji „Ostrożnie dziecko! Profilaktyka 
krzywdzenia małych dzieci”

 
Urząd m.st. Warszawy  
M&G Prudential 
Polpharma 
Urząd dzielnicy Praga Południe 
Komisja Europejska 
Centrum Medyczne Żelazna 
Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej 
IKEA 
Erasmus+

.

2021 rok w liczbach: 

219
1751
169

4
8
11
2

12
2000

Finansowanie  
w 2021 roku:

Kontakt:

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

ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych i rówieśni-
ków poprzez promowanie standardów ochrony dzieci, w tym Polityki 
ochrony dzieci przed przemocą, w placówkach i w instytucjach, w któ-
rych przebywają dzieci.

dostarczanie oferty edukacyjnej pomocnej we wdrażaniu standar-
dów ochrony dzieci, bieżące wsparcie placówek, związane z wpro-
wadzaniem systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed 
przemocą.

• przeprowadzenie szkolenia „Mentor rezyliencji” i opracowanie 
materiałów szkolenia (projekt PEARLS);

• przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki przemocy dla 
dzieci przebywających w ośrodku dla cudzoziemców;

• przeprowadzenie 4 szkoleń online “Train the trainers” dla opieku-
nek, psychologów i kierowniczek 3 warszawskich żłobków w ra-
mach projektu Żłobki na Start;

Cele:

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:
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• opracowanie raportu nt. sytuacji i ścieżki pomocy dzieciom po-
krzywdzonym przestępstwem w Polsce (projekt PEARLS);

• koordynacja powstawania nowej strony programu  
www.standardy.fdds.pl, której elementem jest generator  
Polityk Ochrony Dzieci;

• współpraca z koalicjami na rzecz ochrony dzieci na granicy  
z Białorusią.

uczestników szkoleń i webinarów

przeprowadzonych szkoleń 

 
Unia Europejska
Erasmus+ „Stop!”
Norweski Mechanizm Finansowy
UM Warszawa
Europejski Fundusz Społeczny
DOW
środki własne Fundacji

2021 rok w liczbach: 

283
12

Finansowanie  
w 2021 roku:

Kontakt:

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

 
 
 
pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochro-
ny, pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy potrzebują wsparcia 
i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeży-
wającym kłopoty i trudności.

telefoniczne i online wsparcie dzieci oraz młodzieży w trudnych sy-
tuacjach, konsultacje telefoniczne i online dla rodziców oraz nauczy-
cieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci; działania edukacyjne i promo-
cyjne zachęcające do szukania pomocy w trudnych sytuacjach oraz 
korzystania z oferty pomocy telefonicznej.

 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie  

bezpieczeństwa dzieci

Cele:

Główne  
działania: 
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2021 rok w liczbach: 

57 621
823

9232
1328
1123

94

• obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu 24 godziny 
na dobę; 

• obsługa bezpłatnej linii 800 100 100 – od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12:00–15:00;

• prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl; 

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

• szkolenia dla profesjonalistów, dotyczące udzielania wsparcia i po-
mocy psychologicznej przez telefon oraz interwencji kryzysowej; 

• przygotowanie i przeprowadzenie programu stażowego dla psy-
chologów;

• prowadzenie profilu 116 111 na Instagramie;

• prowadzenie profilu 116 111 na Tik Toku.

• 61 625 odebranych połączeń od dzieci i młodzieży; 

 
odebranych połączeń od dzieci i młodzieży

interwencje w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia  
lub zdrowia dzieci

odpowiedzi na wiadomości od dzieci

odebranych połączeń od rodziców, opiekunów i nauczycieli

przeprowadzone rozmowy merytoryczne

odpowiedzi na wiadomości od rodziców i nauczycieli

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:
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Kulczyk Foundation
Fundacja Drzewo i Jutro
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
DWF
Orange
Fundacja Orange
Accenture
IKEA
Agora
Mercedes
Brainly
Euroclear
Fundacja Lokomotywa Marzeń
PEPCO
Tides
Erasmus ES
Childhood LGBT+

Kontakt:

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

Finansowanie  
w 2021 roku:
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Dziecko w Sieci
profilaktyka zagrożeń dla dzieci i młodzieży w sieci, pomoc dzieciom 
w sytuacjach zagrożenia online, diagnoza skali i specyfiki zagrożeń 
dla dzieci w internecie.

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

• Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 (konferencja, inicjowanie 
działań lokalnych);

• konferencja dla młodzieży Digital Youth Forum w formie online; 

• 15. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży w internecie” w formie online;

• kampania społeczna „LGBT+ja”;

• kampania społeczna „Ciało nie określa”;

• prowadzenie poradni Dziecko w Sieci; 

• prowadzenie serwisów Sieciaki.pl, Necio.pl oraz aplikacji mobilnej 
Necio;

• dystrybucja materiałów edukacyjnych;

Cele:

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:
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• wydanie książki edukacyjnej dla dzieci „Sieciaki. Twarzozmieniacz 
i Wielka Gala Fejmu”;

• przygotowanie i przeprowadzenie 4 cykli kursów „Uważni rodzice”.

profesjonalistów uczestniczących w konferencjach i szkoleniach; 

uczestników szkoleń, webinarów, seminariów i warsztatów 

uczestników debaty eksperckiej „Ciało nie określa”

rodziców i opiekunów przeszkolonych w ramach kursu  
„Uważni rodzice”

dzieci objętych opieką psychologiczną

rodziców i opiekunów objętych opieką psychologiczną

konsultacje psychologiczne i indywidualne sesje terapeutyczne 
z dziećmi 

konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji terapeutycz-
nych, sesji rodzinnych dla rodziców i opiekunów

lokalnych inicjatyw w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu

uczestników lokalnych inicjatyw w ramach Dnia Bezpiecznego  
Internetu

uczestników Digital Youth Forum

nowych zarejestrowanych użytkowników serwisu Sieciaki.pl

książkowe przygody Sieciaków wysłane do szkół

pakietów edukacyjnych wysłanych do szkół

2021 rok w liczbach: 

8108
2968

840
42
65

494
350

4960
464 288

16 497
10 052

2234
1000
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Finansowanie  
w 2021 roku:

Kontakt:

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

Komisja Europejska 
Fundacja Orange 
Google Polska 
Facebook Polska 
bioMérieux 
SnowDog 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Wojewoda Mazowiecki 
Librus 
Childhood LGBT 
ITU
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Dział badawczy
poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego, 
diagnozy i ekspertyzy na rzecz programów Fundacji Dajemy Dzie-
ciom Siłę.

badania sytuacji dzieci w Polsce, w szczególności w obszarze proble-
mu krzywdzenia; ewaluacja działań prowadzonych przez Fundację.

• koordynacja badań w Fundacji; 

• realizacja badań oraz przygotowanie raportu: „Lokalna oferta 
wsparcia i pomocy dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich opiekunów. Diagnoza sytuacji w Polsce”;

• realizacja badań oraz przygotowanie raportów wewnętrznych.

 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Urząd Miasta Warszawa
Komisja Europejska – Pearls
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego
Norweski Mechanizm Finansowy

Cele:

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:

Finansowanie  
w 2021 roku:

Kontakt:

ul. Walecznych 59 
03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69
e-mail: badania@fdds.pl
www.fdds.pl
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Kwartalnik 
„Dziecko 
Krzywdzone”

„Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest periodykiem 
wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Pismo ma cha-
rakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy pro-
fesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, poli-
tyków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu 
krzywdzenia dzieci. „Dziecko Krzywdzone” współpracuje z między-
narodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami krzywdze-
nia dzieci – „Child Abuse & Neglect” oraz „Child Maltreatment”. 

 
W 2021 roku wydano cztery numery pisma:

• Kwartalnik: Vol 20, No 1 (2021): Wymiar sprawiedliwości wo-
bec dzieci

• Kwartalnik: Vol 20, No 2 (2021): Ochrona dzieci przed krzyw-
dzeniem w czasie pandemii COVID-19
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• Kwartalnik: Vol 20, No 3 (2021): Wsparcie dla dzieci i rodziców – 
perspektywa ewaluacyjna

• Kwartalnik: Vol 20, No 4 (2021): Dziecko poza rodziną pochodzenia

Kontakt:

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.: 22 616 02 68
e-mail: redakcja@fdds.pl
www.dzieckokrzywdzone.fdds.pl



11Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w roku 2021 | 26

Dział prawny
pomoc prawna podopiecznym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ob-
sługa prawna Fundacji; realizacja praw dzieci uczestniczących w pro-
cedurach prawnych, edukacja i podnoszenie świadomości profesjo-
nalistów, działania lobbingowe na rzecz zmian w prawie w obszarze 
ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

konsultacje – osobiste i telefoniczne – dla podopiecznych Fundacji, 
obsługa prawna programów i podejmowanie interwencji prawnych. 
W ramach projektu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”: 
prowadzenie szkoleń dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, rad-
ców prawnych, funkcjonariuszy policji, biegłych sądowych, a także 
psychologów i pedagogów z zakresu przygotowania dziecka do 
przesłuchania oraz prowadzenia przesłuchania, działania edukacyjne 
skierowane do profesjonalistów, rodziców oraz dzieci − pokrzywdzo-
nych i świadków. Warsztaty dla rodziców biorących udział w proce-
durach prawnych, propagowanie instytucji kuratora procesowego, 
reprezentującego małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu 
karnym. Pełnienie funkcji kuratora procesowego dla dziecka będące-
go ofiarą przestępstwa. Prowadzenie programu prawnego „Opiekun 
Dziecka − Ofiary Przestępstwa”, w którym wolontariusze udzielają 
konsultacji mailowych w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu 
dzieci oraz towarzyszą podopiecznym Fundacji podczas rozpraw 
w sądzie.

Cele:

Główne  
działania: 
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• bezpośrednie konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych 
dzieci − ofiar przestępstw oraz w sprawach z udziałem dzieci;

• konsultacje telefoniczne i mailowe;

• prowadzenie projektu „Opiekun Dziecka − Ofiary Przestępstwa” 
(udzielanie informacji w zakresie interwencji na rzecz dziecka, 
wsparcie psychologiczne i prawne małych świadków i ich rodzi-
ców/opiekunów oraz przygotowanie ich do uczestniczenia w roz-
prawie sądowej czy przesłuchaniu); 

• wystąpienia do sądu w sprawie respektowania praw dziecka  
(amicus curiae);

• działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa dotyczącego ochro-
ny dziecka;

• szkolenia dla profesjonalistów, pracujących na rzecz dziecka 
krzywdzonego;

• szkolenia, współpraca z sądami w ramach programu „Wymiar 
sprawiedliwości przyjazny dziecku”;

• udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego dla w dzielnicy –
Targówek w Warszawie; 

• kampania społeczna „Wysoki sądzie, zobacz mnie”.

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:
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konsultacji prawnych dla rodziców

konsultacji telefonicznych

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

rozprawy w ramach projektu „Opiekun Dziecka – Ofiary Przestępstwa”

pism procesowych

spotkań Klubu Prawnika, w których uczestniczyły 350 osób

konsultacji wewnętrznych

opinii lobbingowe

 
 
Aktywni Obywatele EOG 
środki z 1% podatku 
środki własne Fundacji 
UM CPD 
Childhood 
UM Pomoc

2021 rok w liczbach: 

150
300
220

10
100

5
350

12

Finansowanie  
w 2021 roku:

Kontakt:

ul. Przybyszewskiego 20/24 
01-849 Warszawa
tel.: 22 826 88 62
e-mail: cpd@fdds.pl 
www.fdds.pl
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Dział PR
budowanie spójnego wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  
oraz świadomości społecznej nt. problemu krzywdzenia dzieci w Pol-
sce. Prowadzenie zaplanowanej, sprawnej i efektywnej komunikacji 
z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami i partnerami, pro-
wadzenie kanałów w mediach społecznościowych, tworzenie ma-
teriałów promocyjnych, wsparcie w osiąganiu celów strategicznych, 
branding placówek Fundacji, udzielanie patronatów. 

• kampania nt. problemu wykorzystywania seksualnego “Bezsilność”;

• lifting logo i przygotowanie identyfikacji dotyczącej 30-lecia;

• film wizerunkowy;

• urodzinowy manifest Fundacji - iluminacja świetlna na PKiN 
“Dzieciństwo bez przemocy”;

• zorganizowanie debaty “Konsekwencje pandemii covid – 19 dla 
zdrowia psychicznego oraz edukacji dzieci i młodzieży w Polsce “

• zorganizowanie debaty urodzinowej “Jak dawać dzieciom siłę”;

• nowa strona fdds.pl, 116111.pl, wspd.fdds.pl;

Cele:

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:
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• administracja i redakcja stron www: fdds.pl, rodzice.fdds.pl; 

• prowadzenie działań komunikacyjnych w mediach społeczno-
ściowych (Facebook, Instagram, Linkedln, Tik Tok, Twitter);

• promocja kampanii: 1%, „LGBT+ja”, „Ciało nie określa”, „Wysoki 
sądzie, zobacz mnie”, „Pokój nastolatka”, “List od Mikołaja”;

• wsparcie komunikacyjne i promocja apeli, stanowisk Fundacji, 
petycji, wydarzeń;

• mural FDDS w Starogardzie Gdańskim;

• obsługa biura prasowego; 

• promocja szkoleń, konferencji, webinarów i innych działań Fundacji;

• branding placówek;

• organizacja i promocja eventów biegowych.

• publikacje i wzmianki w mediach na temat 

 
publikacji i wzmianek w mediach na temat Fundacji Dajemy  
Dzieciom Siłę

fanów na portalu Facebook (wzrost o 21 446)

obserwujących na portalu Instagram (wzrost o 7,4 tys.)

obserwujących na portalu Linkedln

fanów fanpage’u Safer Internet

odsłon strony www.fdds.pl

2021 rok w liczbach: 

11 387
110 581

26,3 tys.
1150

7370
27260 640
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Kontakt:
 
ul. Mazowiecka 12/25 
00-048 Warszawa
tel.: 22 616 02 68 
e-mail: pr@fdds.pl 
www.fdds.pl
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Dział szkoleń  
i eventów

podniesienie standardów oferty edukacyjnej FDDS i zapewnienie 
wsparcia organizacyjnego działaniom edukacyjnym.

diagnozowanie potrzeb wsparcia działań edukacyjnych we wszyst-
kich programach Fundacji, diagnoza potrzeb szkoleniowych, weryfi-
kacja i standaryzacja scenariuszy szkoleń i materiałów edukacyjnych, 
organizacja szkoleń i konferencji, systematyczna ewaluacja wydarzeń 
i wdrażanie wniosków, rozwój oferty edukacyjnej, wspieranie trene-
rów, administrowanie platformą edukacyjną, zbudowanie mocnych 
partnerstw z podwykonawcami, wypracowanie i wdrażanie standar-
dów szkoleń online w wymiarze nowych narzędzi i kompetencji.

• organizacja 18. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzo-
ne Przestępstwem” online;

• wdrożenie i administracja nowej platformy edukacja.fdds.pl; 

• wsparcie w realizacji wydarzeń organizowanych w Fundacji i szko-
leń dla trenerów FDDS;

• promocja działań edukacyjnych FDDS (cykliczny newsletter);

• współorganizacja webinarów;

Cele:

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:
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• administracja kont i koordynacja zajętości narzędzi do prowadze-
nia wydarzeń online.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Unia Europejska – Instrument „Łącząc Europę”
UM Edukacja
działalność gospodarcza
środki własne Fundacji
BarnahusPoland

Finansowanie  
w 2021 roku:

Kontakt:

ul. Walecznych 59 
03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69
e-mail: szkolenia@fdds.pl 
www.fdds.pl
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Dział  
fundraisingu

zbieranie środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania 
Fundacji.

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

• pozyskanie nowych darczyńców oraz partnerów biznesowych;

• koordynowanie akcji charytatywnej „List od Mikołaja”; 

• współpraca przy eventach biegowych;

• kontakt z darczyńcami.

Cele:

Główne  
działania: 

Działania  
zrealizowane  
w 2021 roku:
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stałych darczyńców 

jednorazowych wpłat od osób indywidualnych 

biegaczy charytatywnych Fundacji w ramach akcji #BiegamDobrze

firmy wspierające nasze działania

listów wysłanych w ramach akcji „List od Mikołaja”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 rok w liczbach: 

ponad 7900
ok. 17 000

141
102

8026
Kontakt:

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



 
 
 
 
 
 

Realizacja naszych działań jest możliwa również dzięki pracy 
innych działów: księgowości i kadr, IT, administracji oraz HR. 

Razem dajemy 
dzieciom siłę!
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