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Program realizowany od 2003 roku.
Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom ofiarom przestępstw  
i ich rodzinom lub opiekunom. 
Główne działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna i praw- 
na dla dzieci ofiar przemocy oraz ich rodzin, wsparcie profesjo-
nalistów pomagających dzieciom ofiarom przestępstw.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, po- 

rady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci 
ofiar przestępstw oraz dla ich rodziców i opiekunów; inter-
wencja w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia 
przestępstw wobec dzieci (w szczególności wykorzystywania 
seksualnego i innych rodzajów przemocy);

• konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, 
pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych) podej-
rzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie 
dzieci; 

• dwie edycje Studium opiniowania sądowo-psychologicznego  
w sprawach z udziałem dzieci (200 godzin zajęć, 41 uczestni-
ków);

• dwie edycje Studium diagnozy, interwencji i pomocy psycho-
logicznej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzie-
ci dla profesjonalistów Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom 
(240 godzin zajęć, 47 uczestników);

• szkolenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci (65 godzin 
zajęć, ok. 280 uczestników);

• szkolenia dla profesjonalistów z całej Polski (581 uczestników);
• prowadzenie dwóch grup psychoedukacyjnych i dwóch grup 

wsparcia dla rodziców (84 uczestników);
• prowadzenie dwóch grup psychoedukacyjnych i dwóch grup 

socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży (36 uczestników);
• przeprowadzenie programu usamodzielnienia dla młodzieży 

Accordeon Samodzielności;
• prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla dzieci  

i rodziców: przygotowanie do przesłuchania małoletnich 
świadków (56 uczestników);

• superwizje dla członków Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, 
biegłych psychologów, pracowników domów dziecka, pracow-
ników szpitala dziecięcego w Józefowie oraz innych profesjo-
nalistów;

• prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci (175 prze-
słuchań);

• badania sądowo-psychologiczne;
• pomoc socjalna dla podopiecznych placówki (201 328 PLN);
• prowadzenie programu Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstwa; 
• koordynacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom; 
• udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych;
• prowadzenie programu stażowego.

Program w 2014 roku w liczbach: 
• 1730 spotkań indywidualnych (diagnostycznych, terapeutycz-

nych i konsultacyjnych z psychologiem/terapeutą) z dziećmi; 
• 2099 spotkań indywidualnych (diagnostycznych, konsultacyj-

nych, terapeutycznych z psychologiem/terapeutą) z dorosłymi;
• 880 konsultacji telefonicznych dla profesjonalistów i klientów;
• 277 konsultacji prawnych (osobistych i telefonicznych);
• 147 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży i rodzi-

ców.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 
• Ministerstwo Sprawiedliwości, 
• Fundacje VELUX,
• Komisja Europejska,
• Fundacja Accor,
• Bank PBH,
• nawiązki sądowe,
• środki z 1% podatku.

Kontakt: 
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa, 
tel./faks: +48 (22) 826 88 62, +48 (22) 826 14 34,
e-mail: mazowiecka@fdn.pl, www.mazowiecka.fdn.pl 

Realizując naszą misję:
• uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić;
• pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda;
• uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania;
• oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną;

• wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

W 2014 r. Fundacja realizowała następujące programy i projekty:

Centrum Pomocy Dzieciom „MAZOWIECKA” 
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RAPORT Z DZIAŁAŃ FUNDACJI DZIECI NICZYJE  
W 2014 ROKU
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku 
bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy 
tym, które doświadczyły przemocy. 
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Projekt realizowany od 2010 roku.
Cele: rozszerzenie dostępu do diagnozy i interwencji w przypad-
kach podejrzenia wykorzystywania seksualnego oraz pomocy 
psychologicznej dla dzieci ofiar przemocy seksualnej.
Główne działania: diagnoza, interwencja i pomoc psychologicz-
na w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci; konsul-
tacje dla rodziców i profesjonalistów w sytuacjach wykorzysty-
wania seksualnego dzieci.
Działania zrealizowane w 2014 roku:
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom to 20 placówek zlokalizo-
wanych we wszystkich dzielnicach Warszawy, które świadczą 
pomoc psychologiczną w przypadkach wykorzystywania seksu-
alnego dziecka. Działania Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom 
koordynuje Fundacja Dzieci Niczyje. Terapeutki z Centrum Po-
mocy Dzieciom „Mazowiecka” przeszkoliły psychologów i peda-
gogów 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 dla koor-
dynatorów oraz przedstawicieli Biura Polityki Społecznej i Biura 
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Program w 2014 roku w liczbach: 
• trzy spotkania monitorujące działalność Warszawskiej Sieci 

Pomocy Dzieciom;
• ponad 300 godzin zrealizowanych szkoleń dla profesjonali-

stów zrzeszonych w WSPD;
• 11 spotkań superwizyjnych, podczas których omówiono 46 

przypadków dzieci wykorzystywanych seksualnie;
• ponad 2000 konsultacji udzielonych profesjonalistom zrzeszo-

nym w WSPD;
• 43 interwencje prawne w przypadku podejrzenia wykorzysty-

wania seksualnego.

Finansowanie projektu w 2014 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
• środki własne FDN.

Kontakt: 
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa, 
tel./faks: +48 (22) 826 88 62, +48 (22) 826 14 34,
e-mail: mazowiecka@fdn.pl, www.mazowiecka.fdn.pl 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom 
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Dobry Rodzic – Dobry Start
Program realizowany od 2007 roku.
Cele: ochrona małych dzieci (0-6 lat) przed krzywdzeniem po-
przez wsparcie i edukację rodziców/opiekunów w wychowywa-
niu bez przemocy, promocja dobrego rodzicielstwa.
Główne działania: wsparcie bezpośrednie dla rodziców małych 
dzieci (edukacja, pomoc psychologiczna, warsztaty), wsparcie 
profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci, wspie-
ranie współpracy interdyscyplinarnej.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• bezpośrednia pomoc dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia 

małych dzieci (konsultacje, warsztaty, spotkania edukacyjne, 
Aktywne Poniedziałki, poradnia internetowa, strona interne-
towa) oraz dla małych dzieci, które doświadczyły krzywdzenia; 

• Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci działa-
jący we wszystkich dzielnicach Warszawy; 

• szkolenia, seminaria i superwizje dla profesjonalistów (pracow-
ników socjalnych, pielęgniarek i położnych, psychologów, poli-
cjantów, kuratorów);

• VII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilakty-
ka krzywdzenia małych dzieci” – Warszawa;

• organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich („Bez klap-
sa – jak z szacunkiem i miłością stawiać dziecku granice”, „Być 
mamą”, „Zarządzanie chaosem”, „Rodzina jak drużyna”, „Tre-
ning Skutecznego Rodzica wg T. Gordona”, „Grunt to przywią-
zanie”, „Być ojcem, być osobą”, „Spotkania ojcowskie”;

• prowadzenie projektu „Wolontariusz w Rodzinie”;
• koordynacja Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych 

Dzieci liczącej 241 koalicjantów;
• przygotowanie, druk i dystrybucja publikacji dla rodziców; 
• prowadzenie strony internetowej www.dobryrodzic.fdn.pl;
• prowadzenie programu stażowego.

Program w 2014 roku w liczbach: 
• 854 konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci, w tym  

76 konsultacji mailowych;
• 37 spotkań edukacyjnych z udziałem 324 rodziców;
• 12 Aktywnych Poniedziałków, w których uczestniczyło 40 ro-

dziców i 41 dzieci;
• 20 grup warsztatów umiejętności rodzicielskich, w których 

wzięło udział 209 opiekunów;
• 39 szkoleń i seminariów, w których uczestniczyło 798 profe-

sjonalistów;
• 362 uczestników VII Ogólnopolskiej Konferencji „Ostrożnie  

– dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”;
• dodruk i dystrybucja ok. 70 000 materiałów edukacyjnych dla 

rodziców i profesjonalistów;
• 83 890 odwiedzin na stronie www.dobryrodzic.fdn.pl; 
• 24 stażystów programu stażowego.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• World Childhood Foundation,
• Fundacje VELUX,
• Fundacja NUTRICIA,
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Polityki i Projektów 

Społecznych,
• Fundacja OAK,
• Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
• Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnic: Be-

mowo, Wawer, Żoliborz, Wesoła, Mokotów, Ursynów, Śród-
mieście, Ochota, Włochy, Białołęka, Ursus.

Kontakt: 
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, 
tel./faks: +48 (22) 616 16 69, +48 (22) 672 65 86,
e-mail: dobryrodzic@fdn.pl, www.dobryrodzic.fdn.pl
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Program realizowany od 2010 roku.
Chronimy Dzieci to autorski program profilaktyki krzywdzenia 
dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpra-
cy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i lokalnymi władzami. 
Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony 
osób dorosłych (rodziców, pracowników placówki). Realizacja 
programu odbywa się poprzez wdrażanie standardów ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w Polityce ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem ustanowionej w placówce. Placówki, które 
spełniają standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, otrzy-
mują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• szkolenia dla profesjonalistów m.in. z zakresu diagnozy i inter-

wencji 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;

• badania potrzeb edukacyjnych i poziomu realizacji standardów 
w przedszkolach i szkołach w całej Polsce;

• opracowanie scenariuszy szkoleń dla profesjonalistów na te-
mat polityki ochrony dzieci, rozpoznawania przemocy i podej-
mowania interwencji oraz profilaktyki krzywdzenia dzieci;

• budowa portalu www.chronimydzieci.pl. 

Program w 2014 roku w liczbach: 
• 44 szkolenia zorganizowane dla profesjonalistów pracujących 

w przedszkolach;
• 792 przeszkolonych specjalistów;
• raport z badań, w których uczestniczyło blisko 6000 respon-

dentów;
• dziewięć scenariuszy szkoleń dla dorosłych i trzy scenariusze 

zajęć dla dzieci;
• 200 warszawskich placówek objętych certyfikatem, 113 cer-

tyfikowanych;
• 8000 sztuk materiałów (broszur, ulotek, poradników) przeka-

zanych nauczycielom w ramach programu.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
• Urząd Dzielnicy Mokotów,
• Urząd Dzielnicy Białołęka, 
• Urząd Dzielnicy Wola,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kontakt: 
Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14, 
e-mail: chronimydzieci@fdn.pl, www.chronimydzieci.pl

Chronimy Dzieci
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Program realizowany od 2007 roku.
Cele: pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, 
opieki i ochrony, pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy po-
trzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i po-
mocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności. 
Główne działania: telefoniczne i online wsparcie dzieci i mło-
dzieży w trudnych sytuacjach, konsultacje telefoniczne i online 
dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci; 
działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do szukania po-
mocy w trudnych sytuacjach oraz korzystania z oferty telefonicz-
nej pomocy. 
Działania zrealizowane w 2014 roku:
• obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu w godzi-

nach 12:00-22:00;
• obsługa bezpłatnej linii 800 100 100 – od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach 12:00-18:00;
• prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl oraz ano-

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

• przygotowanie serwisu www.800100100.pl oraz poradnictwo 
online dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeń-
stwa dzieci;

• przygotowanie i dystrybucja pakietów edukacyjnych Telefonu 
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (scenariusze zajęć, pla-
katy, ulotko-zakładki) do placówek edukacyjnych i wychowaw-

czych w Polsce, przedstawicieli policji, a także do profesjonali-
stów pomagających dzieciom;

• przygotowanie i przeprowadzenie dwóch rocznych programów 
stażowych w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 
oraz wakacyjnego stażu pomocy online; 

• organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Telefonów Za-
ufania dla Dzieci; 

• udział w piknikach i spotkaniach edukacyjnych dla dzieci i ro-
dziców;

• prowadzenie wykładów i warsztatów dla profesjonalistów na 
temat oferty Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 
oraz narzędzi edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą.

Program w 2014 roku w liczbach: 
• 144 565 odebranych połączeń od dzieci i młodzieży; 
• 3 842 odebrane połączenia od dorosłych; 
• 8 282 konsultacje online dla dzieci (pomoc online i czat);
• 84 interwencje w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia osób kontaktujących się z zespołem; 
• udział i prezentacja działań podczas 30 konferencji i szkoleń 

dla profesjonalistów w kraju i za granicą. 

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Fundacja ENERGA,
• Mercedes-Benz,
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
• Komisja Europejska.

Kontakt: 
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14,
www.116111.pl, www.800100100.pl  

Program pomocy telefonicznej  
(Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  

oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli  
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100) 
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Program realizowany od 2004 roku.
Cele: profilaktyka zagrożeń dla najmłodszych internautów, po-
moc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w sieci, diagnoza skali  
i specyfiki zagrożeń dla dzieci w internecie. 
Główne działania: projekty edukacyjne, kampanie medialne, 
pomoc telefoniczna i online, badania i analizy.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, w tym kampanii „Ra-

zem tworzymy lepszy internet”;
• konferencja „Uczniowie w sieci – bezpieczeństwo i prywatność 

w szkole”, organizowana wraz z SaveGov.org;
• organizacja VIII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeń-

stwo dzieci i młodzieży w internecie”; 
• organizacja seminariów: „Jak chronić najmłodszych przed ha-

zardem w sieci”, „Internet bez przesady” – na temat naduży-
wania internetu wśród dzieci i młodzieży, szkolenia dla mło-
dzieży;

• udział i koordynacja inicjatywy „Wielki Marsz”;
• przygotowanie i dystrybucja scenariuszy zajęć na temat bez-

piecznego korzystania z nowych technologii – „Sieciaki.pl” 
oraz nowych scenariuszy edukacyjnych „Sieciakowa szkoła”;

• organizacja serii pikników „Sieciaki na wakacjach” oraz koordy-
nacja akcji „Sieciaki w twoim mieście”;

• przygotowanie filmu edukacyjnego „Nadmierne korzystanie  
z internetu wśród dzieci i młodzieży”;

• opracowanie i wydanie książki „Bezpieczeństwo dzieci w inter-
necie”;

• organizacja konkursu dla młodzieży „Internet bez nienawiści”;
• organizacja spotkań konsultacyjnych z młodzieżą – Youth Pa-

nel;
• prowadzenie wykładów i warsztatów adresowanych do pro-

fesjonalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa 
dzieci w internecie;

• realizacja badań na temat problemu sekstingu wśród młodzieży;
• dystrybucja pakietów „Sieciaki na wakacjach w twoim mieście” 

i „Dzień Bezpiecznego Internetu” oraz materiałów edukacyj-
nych (naklejki, ulotki, broszury, plakaty, płyty DVD, pendrive’y, 
zeszyty);

• wydanie i dystrybucja magazynu o fenomenach internetu 
„Numa Numa” (+ dodruk), magazynu „SieWie” (dodruk) oraz 
komiksu „Sieciaki”;

• pięciu stażystów w programie stażowym przy projekcie Siecia-
ki.pl.

Program w 2014 roku w liczbach:
• blisko 4000 profesjonalistów uczestników w konferencjach  

i szkoleniach; 
• ponad 18 000 nowych użytkowników serwisu Sieciaki.pl;
• ponad 1 000 000 odwiedzin serwisu Sieciaki.pl;
• ponad 130 000 odwiedzin serwisu Necio.pl; 
• ponad 3600 pobrań przeglądarki bezpiecznych stron interne-

towych dla dzieci BeSt;
• ponad 33 000 uczestników kursów e-learningowych;
• ponad 15 000 uczestników pikników edukacyjnych „Sieciaki na 

wakacjach” oraz „Sieciaki w twoim mieście”.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Komisja Europejska, 
• Fundacja Orange,
• Ministerstwo Zdrowia,
• Fundacja im. Stefana Batorego.

Kontakt: 
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14,
e-mail: dzieckowsieci@fdn.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl

Dziecko w Sieci

Dzieciństwo bez krzywdzenia
Program realizowany od 2005 roku.
Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym w kra-
jach wschodnioeuropejskich poprzez podnoszenie kompetencji 
profesjonalistów, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększa-
nie świadomości społecznej. Od września 2014 roku program 
koncentruje się na profilaktyce wykorzystywania seksualnego 
dzieci i młodzieży.
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 reali-
zowany jest w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi  
z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Prowadzenie anglo-
języcznego portalu www.canee.net.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• organizacja i koordynacja spotkań projektowych;
• szkolenia oraz superwizje dla profesjonalistów; 
• prowadzenie anglojęzycznego portalu www.canee.net;
• przeprowadzenie badań na temat postaw wobec komer-

cyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci oraz badanie 
rodziców małych dzieci na temat edukacji o zagrożeniach 
wykorzystywaniem seksualnym.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Fundacja OAK.

Kontakt: 
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14,
e-mail: europawschodnia@fdn.pl, www.canee.net
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Program realizowany od 2004 roku.
Cele: zapobieganie problemowi komercyjnego wykorzysty-
wania dzieci poprzez zwiększanie świadomości społeczeństwa  
i wiedzy profesjonalistów. 
Główne działania: szkolenia dla profesjonalistów, informowa-
nie o problemie poprzez publikacje i stronę internetową, dia-
gnoza funkcjonowania systemu ochrony dzieci ofiar handlu i 
dzieci z grup ryzyka, działania lobbingowe mające na celu wdro-
żenie modelowych rozwiązań i inicjowanie publicznej dyskusji 
na temat sytuacji dzieci zagrożonych komercyjnym wykorzysty-
waniem.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• szkolenia dla profesjonalistów na temat problemu komercyj-

nego wykorzystywania dzieci (pracownicy branży turystycznej, 
policjanci, pedagodzy); 

• zajęcia i wykłady dla studentów wydziałów turystyki; 
• uczestnictwo w seminariach i konferencjach dotyczących prze-

ciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci, w tym 
handlowi dziećmi, oraz na temat problemu dzieci cudzoziem-
skich bez opieki i uchodźców;

• udział w pracach grupy roboczej zespołu do spraw zwalczania 
i zapobiegania handlowi ludźmi MSW oraz grupy eksperckiej 
ds. działań prewencyjnych MSW;

• udział w pracach Programu na rzecz dzieci bez opieki w Europie 
(SCEP);

• współpraca z Mazowieckim Zespołem ds. Przeciwdziałania 
Handlowi Ludźmi;

• przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych, 
m.in.: broszura „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualne-
mu dzieci w turystyce” (dodruk), ulotka nt. Kodeksu postępo-
wania, ulotki i plakaty kampanii „Nie odwracaj wzroku!”;

• międzynarodowy projekt „Nie odwracaj wzroku – bądź świado-
my i reaguj na przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci 
w turystyce!”; 

• międzynarodowy projekt Mario: „Wspólne działania na rzecz 
ochrony dzieci – migrantów z Europy Południowej lub Wschod-

niej przed krzywdzeniem, wykorzystywaniem i handlem w Eu-
ropie”;

• prowadzenie rady dzieci cudzoziemskich w ramach projektu 
„Mario”;

• film „Dotyczy – nie dotyczy. Młodzi imigranci o polskim syste-
mie”;

• badania w ramach projektu „Mario” na temat dzieci w pieczy 
zastępczej zagrożonych lub z doświadczeniem migracji;

• badania dla Urzędu ds. Cudzoziemców na temat zjawiska prze-
mocy w ośrodkach dla cudzoziemców; 

• prowadzenie stron: www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl, www.
kodeks.fdn.pl, www.canee.net, www.stopseksturystyce.fdn.pl. 

Program w 2014 roku w liczbach:
• ponad 380 uczestników szkoleń dotyczących problematyki 

handlu dziećmi i komercyjnego wykorzystywania dzieci; 
• 20 spotkań rady dzieci cudzoziemskich; 
• 59 000 sztuk materiałów kampanijnych.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Fundacja OAK,
• Grupa Hotelowa Orbis, 
• SABRE,
• Silicon Valley Community Foundation, 
• EuropeAid,
• ECPAT, 
• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
• Urząd ds. Cudzoziemców,
• Komisja Europejska.

Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14, 
e-mail: kodeks@fdn.pl, www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl

Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci

W latach 2010-2013 Fundacja Dzieci Niczyje przy finansowaniu 
Fundacji VELUX zrealizowała program grantowy „Bezpieczne 
dzieciństwo” skierowany do organizacji pozarządowych, które 
swoją działalnością non profit wspierają lokalne społeczności 
w ochronie dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Program 
„Bezpieczne dzieciństwo” pomógł zrealizować projekty z zakre-
su bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, profilaktyki 
krzywdzenia małych dzieci oraz pomocy dzieciom ofiarom prze-
stępstw i krzywdzenia. Program jest kontynuowany w latach 
2013-2016.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• druga edycja konkursu 2014/2015 w ramach programu granto-

wego „Bezpieczne dzieciństwo”;
• koordynacja czterech konferencji regionalnych ( 510 uczestni-

ków);
• podsumowanie i rozliczenie programu 2013/2014. 

Program w 2014 roku w liczbach:
• 255 wniosków zgłoszonych do drugiej edycji konkursu  

„Bezpieczne dzieciństwo” 2014/2015;
• dotacje na realizację 41 projektów. 

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Fundacje VELUX.

Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14, 
e-mail: konkurs.grantowy@fdn.pl,  
www.programgrantowy.fdn.pl

Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”
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Dział Prawny
Cele: pomoc prawna podopiecznym Fundacji i obsługa prawna 
funkcjonowania FDN; poprawa sytuacji dzieci uczestniczących w 
procedurach prawnych poprzez edukację i podnoszenie świado-
mości profesjonalistów.
Główne działania: konsultacje – osobiste, telefoniczne i ma-
ilowe – dla klientów FDN, obsługa prawna programów i podej-
mowanie interwencji prawnych. W ramach projektu „Wymiar 
sprawiedliwości przyjazny dziecku” certyfikowanie Przyjaznych 
Pokoi Przesłuchań Dzieci w celu podnoszenia standardów 
miejsc, w których przesłuchiwane są dzieci; prowadzenie szko-
leń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, biegłych 
sądowych, a także psychologów i pedagogów z zakresu przygo-
towania dziecka do przesłuchania oraz prowadzenia przesłu-
chania, działania wydawnicze adresowane do profesjonalistów, 
rodziców oraz dzieci świadków.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• bezpośrednia pomoc dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

ofiar przestępstw oraz spraw z udziałem dzieci;
• obsługa prawna programów Fundacji Dzieci Niczyje;
• działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa dotyczącego 

ochrony dziecka;
• szkolenia profesjonalistów;
• warsztaty prawne dla rodziców dzieci ofiar przestępstw;
• udział w pracach Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie przy MPiPS;
• udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup robo-

czych; 
• projekt „Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstwa”;
• pełnienie funkcji kuratora procesowego;
• koordynacja działań FDN w ramach Tygodnia Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem;
• koordynacja spotkań Rady Ekspertów FDN;
• opracowanie nowych standardów: miejsca, warunków i metod 

przesłuchań dzieci w procesie karnym, przygotowanie i dystry-
bucja pakietów dla Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci;

• uruchomienie infolinii oraz adresu e-mailowego dla przedsta-
wicieli wymiaru sprawiedliwości, biegłych psychologów na 
temat przyjaznego przesłuchiwania dzieci w nowej rzeczywi-
stości prawnej;

• organizacja seminariów edukacyjnych na temat przyjaznego 
przesłuchiwania dzieci w nowej rzeczywistości prawnej;

• publikacja artykułów na temat udziału dziecka w procedurach 
prawnych;

• uczestnictwo w seminariach i konferencjach dotyczących 
udziału dziecka w procedurach prawnych;

• certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci;
• organizacja 11. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom  

– ofiarom przestępstw”;
• prowadzenie podstrony poświęconej tematyce ochrony dzieci 

uczestniczących w procedurach karnych.

Program w 2014 roku w liczbach: 
• 600 profesjonalistów z całej Polski uczestników 11. Ogólno-

polskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”;
• Blisko 600 subskrybentów newslettera ze strony www.dziec-

koswiadek.fdn.pl;
• 294 konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów prawnych 

oraz profesjonalistów;
• 127 telefonicznych/e-mailowych konsultacji dla rodziców/

opiekunów prawnych oraz profesjonalistów;
• 10 nowych certyfikatów Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci 

(łącznie przyznano już 81 certyfikatów);
• ponad 300 uczestników szkoleń i seminariów;
• osiem publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Fundacja im. Stefana Batorego,
• wydawnictwo LexisNexis,
• Ministerstwo Sprawiedliwości,
• World Childhood Foundation,
• Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki,
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Kontakt:
ul. Mazowiecka 12/25, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14, 
e-mail: fdn@fdn.pl

Cele: koordynacja działań edukacyjnych FDN.
Główne działania: prowadzenie platformy edukacyjnej 
www.edukacja.fdn.pl oraz platformy e-learning dla dzieci www.
edu.fdn.pl, organizacja szkoleń i konferencji FDN, prowadzenie 
serwisów Sieciaki.pl, Necio.pl oraz związanych z nimi działań.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• uruchomienie platformy edukacja.fdn.pl oraz edu.fdn.pl;
• prowadzenie serwisu Sieciaki.pl;
• prowadzenie serwisu Necio.pl;
• organizacja akcji i pikników „Sieciaki na wakacjach”.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Fundacja Orange,
• Overmax.

Kontakt: 
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 16 69,
e-mail: edukacja@fdn.pl

Dział Edukacji
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Cele: poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka 
krzywdzonego, diagnozy i ekspertyzy na rzecz programów FDN.
Główne działania: badania sytuacji dzieci w Polsce, w szczegól-
ności w obszarze problemu krzywdzenia. Ewaluacja działań pro-
wadzonych przez FDN.

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• koordynacja wszystkich badań realizowanych w ramach innych 

programów;
• The third sector against pushed begging – badanie zjawiska 

przymusowego żebractwa dzieci;
• Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej mło-

dzieży – badanie jakościowe;
• „Być tatą” – badania jakościowe i ilościowe na temat roli ojców 

w Polsce;
• BeSt App – badanie potrzeb rodziców w zakresie bezpiecznego 

korzystania z aplikacji mobilnych przez ich dzieci;
• badanie na temat czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci 

w rodzinach z dzielnicy Ochota;

• Study on high-risk groups for trafficking in human beings – ba-
danie na temat handlu dziećmi w Polsce;

• ewaluacja szkoleń i kampanii społecznych realizowanych przez 
FDN.

Finansowanie programu w 2014 roku:
• Komisja Europejska,
• Ministerstwo Zdrowia,
• Fundacja im. Stefana Batorego,
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
• World Childhood Foundation,
• Urząd Dzielnicy Ochota,
• Ecorys Nederland BV.

Kontakt: 
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14, 
e-mail: badania@fdn.pl

Dział Badawczy

Kwartalnik „Dziecko krzywdzone”

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest perio-
dykiem wydawanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Pismo 
ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie 
wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, 
prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych 
aspektów problemu krzywdzenia dzieci. „Dziecko krzywdzone” 
współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi 
się zagadnieniami krzywdzenia dzieci – „Child Abuse & Neglect” 
oraz „Child Maltreatment”.

Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 
znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (6 punktów).

W 2014 roku wydano cztery numery pisma: vol. 13 nr 1, 2, 3, 4. 

Kontakt: 
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14, 
e-mail: redakcja@fdn.pl, www.dzieckokrzywdzone.fdn.pl

Dział Public Relations
Cele: budowanie wizerunku FDN, wspieranie programów FDN 
w działaniach medialnych oraz adresowanych do całego społe-
czeństwa.
Główne działania: kontakty z mediami, tworzenie materiałów 
wizerunkowych, organizacja wydarzeń specjalnych związanych 
z działalnością FDN, koordynacja kampanii medialnych, bran-
ding. 

Działania zrealizowane w 2014 roku:
• wsparcie komunikacyjne i promocyjne kampanii 1%;
• organizacja czwartej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edel-

man; 
• organizacja konferencji i spotkań prasowych;

• organizacja stoiska FDN na targach, festiwalach, konferencjach 
i innych wydarzeniach; 

• prowadzenie strony www.fdn.pl, fanpage’a facebook.com/Fun-
dacjaDzieciNiczyje oraz kanału YouTube.com/DzieciNiczyje.

Rok 2014 w liczbach:
• 3288 publikacji medialnych nt. FDN.

Kontakt: 
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14, 
e-mail: pr@fdn.pl 
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