Szanowni Państwo,
Rok 2008 był bardzo ważny dla działań i rozwoju naszej fundacji. Był to rok kontynuacji, wyzwań i startu nowych programów.
Otworzyliśmy Praskie Centrum Dziecka i Rodziny, którego patronką została założycielka naszej fundacji – Alina Margolis-Edelman. Od 2008 roku działamy więc
w Warszawie w trzech placówkach: przy ul. Walecznych, Mazowieckiej i Obrońców.

Spis treści

Wraz z firmą Polkomtel SA uruchomiliśmy w listopadzie Telefon Zaufania dla Dzieci
i Młodzieży 116 111 – tym samym Polska, jako piąty kraj UE, realizuje zalecenia
Komisji Europejskiej dotyczące bezpłatnej oferty pomocy telefonicznej.
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W naszych placówkach psycholodzy, pedagodzy i prawnicy wspierali dzieci – ofiary
przestępstw i krzywdzenia, ich opiekunów i innych profesjonalistów pracujących
z dziećmi i na rzecz dzieci. W przyjaznym pokoju przesłuchań dzieci przy ul. Mazowieckiej odbyło się 147 przesłuchań małych świadków. Uruchomiliśmy wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości procedurę certyfikowania tego typu pomieszczeń
i wręczyliśmy pierwsze certyfikaty instytucjom, które spełniają wyznaczone standardy.
Mijający rok przyniósł dynamiczny rozwój programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”,
którego realizację rozpoczęliśmy zaledwie przed rokiem. Swoje działania kontynuowała i rozwijała Akademia Bezpiecznego Internetu.

Fundacja Dzieci Niczyje
działa od 1991 roku.
Jest organizacją
pozarządową
o charakterze non profit.
Celem działań

przed krzywdzeniem

W 2008 roku wraz z naszymi partnerami zorganizowaliśmy w Polsce dwie kampanie
społeczne: „Stop Cyberprzemocy” i „Kocham – Reaguję”. W 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki współpracy z partnerskimi organizacjami, trwała kampania
„Zobacz - Usłysz - Powiedz”.
Tysiące profesjonalistów uczestniczyło w zorganizowanych przez fundację w minionym roku konferencjach i szkoleniach na temat różnych aspektów krzywdzenia
dzieci. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliło się z nimi wielu polskich i zagranicznych ekspertów.
Setki tysięcy wydanych przez nas ulotek, broszur, plakatów i książek trafiło do dzieci, rodziców, opiekunów, profesjonalistów, których edukujemy i informujemy.
Oddajemy do Państwa rąk raport opisujący nasze działania w 2008 roku. Cieszymy
się, że pomogliśmy wielu dzieciom, a świat, w którym żyją, stał się bardziej przyjazny.
Zapraszamy do współpracy!

i zaniedbania,
i opiekunom.

Monika Sajkowska
Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje
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Kalendarium Fundacji Dzieci Niczyje
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program wydawniczy
kwartalnik dziecko krzywdzone
program badawczy
program szkoleniowy
centrum dziecka i rodziny
praskie centrum dziecka i rodziny
ośrodek pociecha
centrum pomocy dzieciom „mazowiecka”
program „dziecko – świadek szczególnej troski”
akademia bezpiecznego internetu
helpline.org.pl
program na rzecz dzieci - ofiar handlu i dzieci cudzoziemskich bez opieki
program „dzieciństwo bez krzywdzenia”
dobry rodzic – dobry start

Placówki pomocy
dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” działa we współpracy z sądami,
prokuraturami i policją. Oferta Centrum
Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”:
» interwencje kryzysowe w przypadkach
przestępstw wobec dzieci (w szczególności – wykorzystywania seksualnego
i przemocy);
» bezpłatna pomoc psychologiczna
i prawna (konsultacje, terapia, grupy
wsparcia) dla dzieci – ofiar przestępstw i członków ich rodzin;
» przyjazny pokój przesłuchań dzieci;
» konsultacje, szkolenia oraz superwizje dla profesjonalistów zajmujących się problematyką dziecka krzywdzonego (Klub Biegłego
Psychologa, Klub Kuratora Rodzinnego);
» opracowanie dla potrzeb sądów i prokuratur opinii sądowo-psychologicznych, występowanie w roli biegłych lub świadków
w sprawach przestępstw wobec dzieci;
» program stażowy dla studentów i absolwentów.
Zespół Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” w 2008 roku:
koordynator: Jolanta Zmarzlik
psycholodzy: Alicja Budzyńska, Marcin Czarnocki, Renata Kałucka,
Beata Pawlak-Jordan, Magdalena Zawadzka,
pedagodzy: Beata Ciejka, Mirosława Gorgol-Bujalska
psychiatrzy: Irena Kornatowska, Joanna Krzyżanowska-Zbucka
prawnicy: Justyna Podlewska, Marcin Skiba, Jowita Cieślik
sekretariat: Daria Drab, Katarzyna Farecka, Grażyna Sawicka,
Katarzyna Tyrluk

program praski

 Program realizowany od 2003 r.
Cele: pomoc psychologiczna, prawna i medyczna 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
Kontakt: ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa,
tel.: +48 22 826 88 62, faks: +48 22 826 14 34,
mazowiecka@fdn.pl

program w liczbach
W 2008 roku w Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” przeprowadzono:
- 1153 spotkań terapeutyczno-diagnostycznych
z dziećmi,
- 1526 spotkań terapeutyczno-diagnostycznych
z rodzicami i opiekunami dzieci,
- 370 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci
i dorosłych,
- 432 konsultacji prawnych dla opiekunów dzieci
i dla profesjonalistów,
- 1181 konsultacji psychologicznych, pedagogicznych
i prawnych dla profesjonalistów pracujących
z dziećmi,
- 147 przesłuchań prokuratorskich i sądowych.

finansowanie programu w 2008 roku:
- Miasto Stołeczne Warszawa
- UBS Optimus Foundation
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- darowizny osób prywatnych (w tym przekazy 1%)
- środki własne FDN

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
studio rec.fdn
kampania „dzieciństwo bez przemocy”
kampania „dziecko w sieci”
kampania „zobacz-usłysz-powiedz”
kampania „dziecko-świadek szczególnej troski”
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Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny rozpoczęło swoją działalność we wrześniu
2008 roku. Patronką placówki jest
Alina Margolis-Edelman – założycielka
Fundacji Dzieci Niczyje. W Praskim Centrum Dziecka i Rodziny realizowane są
działania profilaktyczne i pomocowe
adresowane do dzieci i ich rodziców, prowadzone w ramach Programu Praskiego oraz programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”.

 Program realizowany od 2008 r.
Cele: pomoc dzieciom krzywdzonym oraz ich rodzinom, wsparcie profesjonalistów, profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
Główne działania: działania „Programu Praskiego”
(str. 14) oraz programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”
(str. 10)
Kontakt: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86,
walecznych@fdn.pl
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Ochrona dzieci uczestniczących
w procedurach prawnych
Dziecko – Świadek Szczególnej Troski
Działania programu „Dziecko – świadek
szczególnej troski” w 2008 roku:
» kontynuacja kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski” pod hasłem „Wysoki
sądzie, mam prawo się nie bać”. W ramach
akcji do sądów i prokuratur w całej Polsce
trafiły kalendarze kampanii;
» prowadzenie Koalicji na rzecz Przyjaznego

Przesłuchiwania Dzieci;
» działalność wydawnicza – opracowanie i dystrybucja materiałów dotyczących prawnej ochrony dzieci, dodruk publikacji „Będę
świadkiem w sądzie”, „Jak przesłuchiwać dziecko”, „Przyjazne
przesłuchanie dziecka”;
» organizacja i prowadzenie szkoleń dla prokuratorów, sędziów i innych profesjonalistów, zajmujących się pomocą dzieciom krzywdzonym oraz dla przedstawicieli instytucji i organizacji prowadzących
przyjazne pokoje przesłuchań dzieci;
» certyfikacja przyjaznych pokoi przesłuchań – w kwietniu 2008
roku Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości
uruchomiła procedurę certyfikowania miejsc przesłuchiwania dzieci,
na podstawie Standardów miejsca przesłuchiwania dzieci, sformułowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i Ministerstwo Sprawiedliwości. Pokoje, które spełniły niezbędne wymagania, otrzymały certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje,
a ich lista została umieszczona na stronie Ministerstwa oraz
w prowadzonym przez Fundację serwisie – www.dzieckoswiadek.pl.
Wykaz ten trafił również do odpowiednich sądów i prokuratur. Akcja
certyfikowania jest procesem ciągłym.
Zespół programu w 2008 roku:
koordynator: Maria Sierakowska, Olga Kudanowska

Klub Biegłego Psychologa
 Program realizowany od 2002 r.
Cele: edukacja i podnoszenie świadomości na temat
przesłuchania dziecka w postępowaniu karnym wśród
profesjonalistów, dzieci – ofiar przestępstw i ich
opiekunów
Główne działania: szkolenia profesjonalistów,
działalność wydawnicza, prowadzenie strony
www.dzieckoswiadek.pl, propagowanie idei
przyjaznego przesłuchania dziecka
Kontakt: ul. Obrońców 10, 03-933 Warszawa,
tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14,
dzieckoswiadek@fdn.pl, www.dzieckoswiadek.pl

program w liczbach
W 2008 roku:
- 200 osób i instytucji z całej Polski przystąpiło do
Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci,
- zanotowano ponad 100 000 wejść na stronę
dzieckoswiadek.pl,
- ponad 400 osób subskrybowało newsletter
ze strony dzieckoswiadek.pl,
- przyznano 9 certyfikatów pokojom spełniającym
warunki przyjaznego miejsca przesłuchania dziecka,
- przeszkolono ponad 120 osób (sędziów, prokuratorów, przedstawicieli innych organizacji i instytucji).

finansowanie programu w 2008 roku:
- Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm
Finansowy oraz budżet RP w ramach FOP
- Fundusz Współpracy
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa
Podczas dyżuru telefonicznego przeszkoleni
wolontariusze, pod superwizją prawników i psychologów, udzielają informacji o prawach przysługujących ofierze oraz pomagają określić jakiego
rodzaju pomocy potrzebuje dziecko i rodzic.
Wsparciem dla ofiar przestępstw jest również
udział przedstawiciela społecznego i osób towarzyszących w procesie karnym i cywilnym. Informacje o działaniach
programu trafiają do komisariatów, prokuratur i sądów w całej
Polsce za pomocą broszur, ulotek i plakatów promujących opiekuna
dziecka – ofiary przestępstwa.
Zespół programu w 2008 roku:
koordynator: Justyna Podlewska
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 Program realizowany od 2005 r.
Cele: poprawa sytuacji dzieci - ofiar przestępstw,
które uczestniczą w procedurach prawnych
Główne działania: dyżur telefoniczny, udział przedstawiciela społecznego i osób towarzyszących w procesie
karnym i cywilnym
Kontakt: tel.: +48 22 826 80 72,
pn.-pt. godz. 14.00-18.00

finansowanie programu w 2008 roku:
- Fundacja im. St. Batorego
- darowizny osób prywatnych (w tym przekazy 1%)
- środki własne FDN

W 2008 roku podczas spotkań
Klubu Biegłego Psychologa
podejmowano następujące
tematy: dziecko z autyzmem
jako potencjalna ofiara przemocy, elementy diagnozy neuropsychologicznej dziecka – techniki
do wykorzystania dla potrzeb orzecznictwa sądowego, diagnoza
dziecka z deficytami rozwojowymi, opinia wstępna uruchamiająca
proces interwencji prawnej, psychomanipulacja w mediach, analiza
testu Rottera, oczekiwania wobec dzieci – świadków w różnych
fazach rozwojowych oraz standardy świadczenia pomocy dzieciom
krzywdzonym przez interdyscyplinarne zespoły profesjonalistów.
Zespół programu w 2008 roku:
koordynatorzy: Alicja Budzyńska, Magdalena Zawadzka

 Program realizowany od 2007 r.
Cele: doskonalenie kompetencji profesjonalistów
pracujących z małoletnimi ofiarami i świadkami
przestępstw oraz osób zawodowo zajmujących się
opiniowaniem dla potrzeb sądów w sprawach
z udziałem dzieci, współpraca, wymiana doświadczeń,
konsolidacja środowiska biegłych sądowych
Działania: spotkania seminaryjne i superwizyjne,
dystrybucja publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych
Kontakt: Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”,
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa,
tel./faks: +48 22 826 88 62, +48 22 826 14 34,
mazowiecka@fdn.pl

finansowanie programu w 2008 roku:
- środki własne FDN
- darowizny osób prywatnych (w tym przekazy 1%)

V Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
V Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” odbyła się
w dniach 26-27 października w Pałacu Kultury i Nauki, pod honorowym patronatem
Ministra Sprawiedliwości i Prezydenta m.st.
Warszawy. Uczestnikami spotkania byli profesjonaliści zajmujący się pomocą dzieciom
– ofiarom przestępstw, m.in. sędziowie,
prokuratorzy, kuratorzy, biegli psycholodzy,
pracownicy instytucji pomocowych i opiekuńczych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz małoletnich ofiar przestępstw.
W programie konferencji znalazły się zarówno sesje plenarne,
wykłady, jak i warsztaty w grupach. Przedstawione zostały modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz
najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne dotyczące problemu
krzywdzenia dzieci. Ponadto, zaprezentowano projekty i inicjatywy
praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom,
a także profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.
Do wygłoszenia referatów i poprowadzenia warsztatów zostali
zaproszeni polscy i zagraniczni eksperci, m.in. prof. Kevin Browne
z Wielkiej Brytanii, Nancy Chandler z USA, prof. Peter Adriaenssens
z Belgii.

 Projekt realizowany od 2003 r.
Organizatorzy: Ministerstwo Sprawiedliwości, Miasto
Stołeczne Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje
Cele: edukacja profesjonalistów w zakresie pomocy
dzieciom, które doświadczyły przemocy oraz ochrony
praw dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

liczba uczestników konferencji
- 600 osób

finansowanie konferencji w 2008 roku:
- Miasto Stołeczne Warszawa
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
- darowizny osób prywatnych (w tym przekazy 1%)
- środki własne FDN

Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2008

05

Akademia Bezpiecznego Internetu
AKADEMIA BEZPIECZNEGO INTERNETU
Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 r.
zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w Internecie. Kompleksowe działania badawcze, edukacyjne, medialne oraz pomocowe związane z tą
tematyką prowadzone są
w ramach programu Akademia Bezpiecznego Internetu (ABI). Od
2005 roku FDN wspólnie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową uczestniczy w programie Komisji Europejskiej „Safer Internet”,
w ramach którego jest narodowym koordynatorem projektów Saferinternet.pl oraz Helpline.org.pl. Głównym partnerem większości
działań realizowanych w ramach ABI jest Fundacja Orange (dawniej
Fundacja Grupy TP).
Badania
W 2008 roku w ramach ABI zrealizowane zostały 2 projekty badawcze. Pierwszy z nich poświęcony był postawom i opiniom dorosłych
Internautów na temat zjawisk zagrażających dzieciom online (Gemius). Drugi dotyczył postaw i doświadczeń rodziców związanych
z zapewnianiem dzieciom bezpieczeństwa w Sieci (OBOP). Wyniki
badań wykorzystane zostały m. in. przy planowaniu projektów edukacyjnych oraz kampanii medialnych ABI.
Edukacja dzieci i młodzieży
Od 2005 roku FDN prowadzi serwis edukacyjny dla dzieci i młodzieży Sieciaki.pl,
poświecony bezpiecznemu i efektywnemu korzystaniu z Internetu. W 2008 r.
w serwisie zarejestrowało się 24 661 dzieci, a ogólna liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 100 tysięcy.
W ramach corocznej akcji „Sieciaki na Wakacjach” FDN zorganizowała
w Warszawie i siedmiu popularnych miejscowościach nadmorskich
pikniki edukacyjne, na których podejmowano tematykę bezpieczeństwa dzieci w Sieci. Łącznie wzięło w nich udział ponad 3500 dzieci.
Film edukacyjny i scenariusze zajęć dla gimnazjalistów, opracowane
w ramach akcji „Stop cyberprzemocy”, rozesłano do 2500 gimnazjów w całej Polsce, a we współpracy z Fundacją Grupy TP, pakiety
edukacyjne (scenariusze zajęć, płyta DVD z kreskówkami) dotyczące
bezpieczeństwa w Sieci przekazano do 5500 szkół podstawowych.
Z kursów e-learning dla uczniów szkół podstawowych (www.elearning.dzieckowsieci.pl) skorzystało ponad 26 tysięcy dzieci.
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 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 Sieci
Główne działania: badania i analizy, projekty edukacyjne, kampanie medialne, pomoc telefoniczna
i online, program „Safer Internet”
Kontakt: ul. Obrońców 10, 03-933 Warszawa,
tel.: 22 616-02-68 , bezpiecznyinternet@fdn.pl,
www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl

program w liczbach
W 2008 roku:
- przeprowadzono konferencje i szkolenia dla ponad
2300 profesjonalistów,
- do 8000 szkół trafiły pakiety edukacyjne,
- ponad 26000 dzieci skorzystało z kursów
e-learning,
- ponad 3500 dzieci wzięło udział w piknikach
edukacyjnych,
- Helpline.org.pl obsłużył 1644 zgłoszenia,
- wydrukowano i rozdystrybuowano ponad 96 000
materiałów infromacyjnych,
- serwisy internetowe ABI odnotowały ponad
500 000 wizyt.

Zespół programu w 2008 roku:
koordynator programu: Łukasz Wojtasik
koordynator ds. współpracy zagranicznej:
Agnieszka Wrzesień
specjalista ds. projektów edukacyjnych:
Julia Barlińska
specjalista ds. projektów multimedialnych:
Piotr Sajkowski
koordynator „Sieciaki.pl”: Marcin Sołodki
asystent programowy przy projekcie „Sieciaki.pl”:
Małgorzata Krosnowska
redaktor serwisu „Sieciaki.pl”: Andrzej Piękoś
asystent programowy przy projekcie „Safer Internet”: Katarzyna Zygmunt
koordynator Helpline.org.pl: Katarzyna Fenik
konsultant Helpline.org.pl, specjalista ds. współpracy zagranicznej: Marta Wojtas
konsultantki Helpline.org.pl:
Agnieszka Kuczko, Agnieszka Pawłowska,
Weronika Sobierajska,
redaktor Dzieckowsieci.pl: Jan Kowalski

Edukacja profesjonalistów
W 2008 roku pracownicy programu ABI prowadzili szereg wykładów i warsztatów adresowanych do profesjonalistów zajmujących
się problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie. W ramach
programu ABI zorganizowano m.in. konferencję z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (12 lutego, we współpracy z NASK, w ramach
programu „Safer Internet”), konferencję „Stop cyberprzemocy”
(7 maja, we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy) oraz II Międzynarodową Konferencję „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” (18-19 września, we współpracy z NASK, w ramach programu „Safer Internet”). W zajęciach zorganizowanych w 2008 roku
łącznie udział wzięło ponad 2300 profesjonalistów z całej Polski.

finansowanie programu w 2008 roku:
-

Komisja Europejska, program Safer Internet Plus
Fundacja Grupy TP
Miasto Stołeczne Warszawa
Save the Children Sweden
Fundacje Veluxa

Kampania „Dziecko w Sieci”
Celem prowadzonej od 2004 roku
kampanii „Dziecko w Sieci” jest
zwrócenie uwagi opinii społecznej
na zagrożenia związane
z korzystaniem z Internetu przez
najmłodszych. W 2008 roku kampania skoncentrowana była na
problemie przemocy rówieśniczej w Sieci. W ramach akcji „Stop
cyberprzemocy” ( 1 ) opracowane zostały przekazy reklamowe dotyczące tej problematyki adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców
oraz profesjonalistów. Reklamy telewizyjne, radiowe i prasowe, prezentowane od stycznia do czerwca 2008 roku, odnotowane zostały
przez 58% Polaków (TNS OBOP 2008).
1

Helpline.org.pl
Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange,
prowadzonym w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Jego celem jest
pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie. W 2008 roku konsultanci Helpline.org.pl obsłużyli 1644 zgłoszeń od dzieci, rodziców oraz profesjonalistów.

Projekty zagraniczne
Większość działań ABI w 2008 roku była elementem projektu Saferinternet.pl, realizowanego w ramach europejskiego programu „Safer Internet”. Ponadto, pracownicy ABI w 2008 roku byli również zaangażowani w następujące projekty międzynarodowe:
• Youth Protection Roundtable,
• Measurement and Analysis of P2P Activity Against Pedophile Content,
• European NGO Alliance for Child Online Safety,
• Dynamic Coalition for Child Online Safety w ramach Internet Governance Forum ONZ.
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Dzieciństwo bez krzywdzenia
– ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej
ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Wschodniej
Program „Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony
dzieci w Europie Wschodniej” realizowany jest we współpracy z organizacjami
pozarządowymi z Bułgarii, Łotwy, Litwy,
Macedonii, Mołdawii i Ukrainy. W roku
2008 działania programu poświęcone
były interdyscyplinarnej współpracy w zakresie przeciwdziałania
krzywdzeniu dzieci.
Kampanie społeczne
» Dziecko – świadek szczególnej troski
Organizacja SAPI zrealizowała w Bułgarii drugi etap kampanii
skierowanej do sędziów, prokuratorów i innych profesjonalistów
pracujących z dziećmi uczestniczącymi w procedurach prawnych.
Kampania została oparta na polskiej wersji kampanii z 2007 roku,
przygotowanej przez agencję VA Strategic Communications.
W ramach kampanii w Bułgarii powstała Koalicja na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci. Pod adresem detetosvidetel.org uruchomiono bułgarską wersję strony internetowej dzieckoswiadek.pl,
a plakat „Wysoki sądzie, mam prawo się nie bać” został zaadaptowany na język bułgarski. W Pazardzhik w Bułgarii otwarto przyjazny
pokój przesłuchań, trwają przygotowania do otwarcia pokoju
w Shumen. Kampania została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. ( 1 )

 Program realizowany od 2005 r.
Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencję oraz pomoc
dzieciom i ich rodzinom, zwiększanie świadomości
społecznej
Główne działania: kampanie społeczne, publikacje,
szkolenia, superwizje, konferencje i wizyty studyjne,
anglojęzyczny portal www.canee.net
Kontakt: ul. Obrońców 10, 03-933 Warszawa,
tel./faks: +48 22 616 02 68,+48 22 616 03 14,
europawschodnia@fdn.pl, www.canee.net

finansowanie programu w 2008 roku:
-

Fundacja OAK
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
DDB (in kind)
VA Strategic Communications (in kind)
darowizny osób prywatnych (w tym przekazy 1%)
środki własne FDN

Zespół programu w 2008 roku:
koordynator: Maria Keller-Hamela
asystenci programowi: Dorota Gajewska,
Gabriela Roszkowska

08

Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2008

W listopadzie SAPI zorganizowała w Sofii międzynarodową konferencję zatytułowaną „Dziecko uczestniczące w procedurach prawnych – podejście interdyscyplinarne”. W konferencji uczestniczyło
około 100 osób. Obecni byli profesjonaliści z bułgarskich instytucji
wymiaru sprawiedliwości i opieki społecznej pracujący z dziećmi,
jak również przedstawiciele wszystkich organizacji uczestniczących
w programie. Konferencji towarzyszyło szkolenie dotyczące metod
pracy interdyscyplinarnej, procedur zapewniających bezpieczeństwo
dzieci w organizacjach oraz koncepcji resilience.
W maju odbyło się spotkanie inaugurujące polsko-bułgarski projekt
Koalicja na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci, finansowany
przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele organizacji SAPI oraz Stowarzyszenia Sędziów Bułgarskich. W listopadzie przedstawiciele Fundacji
udali się do Sofii na wizytę ewaluacyną kończącą projekt.

» Dziecko w Sieci – Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie
Po adaptacjach kampanii na Łotwie i w Bułgarii kampania została
również zrealizowana w Albanii przez organizację Children Human
Rights Centre. Kampania, której celem jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci w Internecie i ochrona przed wykorzystywaniem
seksualnym, została stworzona przez Fundację Dzieci Niczyje
i zrealizowana w Polsce w 2004 roku. ( 2 )
» Zobacz – Usłysz – Powiedz
Kampania rozpoczęła się pod koniec listopada we wszystkich sześciu krajach biorących udział w programie. Jej celem było zwrócenie
uwagi na problem stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci oraz
pokazanie możliwości reagowania na nią. W ramach kampanii zaadoptowane zostały plakaty i ulotki wykorzystane w Polsce w 2007
roku, przygotowane przez agencję DDB Warszawa. W kampanię
włączyły się także lokalne oddziały agencji DDB w Bułgarii, Macedonii, na Łotwie i na Ukrainie – stworzyły one krajowe wersje językowe przekazów. Organizacje z krajów partnerskich zorganizowały
szereg konferencji prasowych i debat towarzyszących kampanii.
Zobacz – Usłysz – Powiedz zostało wsparte przez wiele instytucji
i organizacji, m.in. Ministerstwo ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu na
Ukrainie oraz UNICEF w Bułgarii. ( 3 )

Edukacja
W 2008 roku uczestniczące w programie organizacje zorganizowały
szkolenia i superwizje dotyczące pracy interdyscyplinarnej. Wzięli
w nich udział przedstawiciele zawodów, pracujący na rzecz dzieci
krzywdzonych. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in.
prof. Margaret Lynch z Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w pediatrii środowiskowej oraz Ausra Kuriene, dyrektor Children Support
Centre na Litwie. Odbyły się trzy szkolenia subregionalne:
w Wilnie dla uczestników z Litwy i Łotwy, w Kiszyniowie dla uczestników z Mołdawii i Ukrainy oraz w macedońskim mieście Samokov
dla osób z Macedonii i Bułgarii. Przeprowadzono również szkolenia
i superwizje w zakresie przyjaznego przesłuchiwania dzieci:
w styczniu w Macedonii, w marcu i kwietniu w Polsce oraz
w kwietniu i w czerwcu w Bułgarii. Szkolenie w Bułgarii zorganizowane zostało przez organizację partnerską SAPI oraz Stowarzyszenie Sędziów Bułgarskich. Było to pierwsze szkolenie podejmujące tę
tematykę w Bułgarii.

1

2

W ramach szeregu wizyt studyjnych w 2008 roku w fundacji gościli
pracownicy socjalni oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości
z Rosji, przedstawiciele Ministerstwa ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu na Ukrainie, kijowskich ośrodków pomocy społecznej i kuratoriów oraz ukraińskich organizacji pozarządowych, m.in. organizacji
partnerskiej w programie – Child Well-Being Fund.
W ramach programu prowadzony jest portal internetowy w języku
angielskim www.canee.net, stanowiący platformę wymiany doświadczeń, informacji i komunikacji pomiędzy profesjonalistami
i organizacjami z Europy Wschodniej zaangażowanymi w ochronę
praw dzieci. Wśród użytkowników portalu dystrybuowany jest również newsletter, dostarczający informacji o organizacjach partnerskich programu, jak również bieżących działaniach podejmowanych
w poszczególnych krajach regionu.

3

Publikacje
» Idę do sądu – książeczka dla młodszych dzieci,
przygotowująca je do uczestniczenia w procedurach sądowych (wersja macedońska 4 na
podstawie polskiej wersji z 2002 roku)
» Będę świadkiem w sądzie – poradnik dla dzieci i młodzieży – broszura przygotowująca dzieci
w wieku 10 – 15 lat do zeznawania w sądzie
(wersja bułgarska na podstawie polskiej wersji
z 2007 roku)
» Raport z realizacji programu Dzieciństwo bez
krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony
dzieci w Europie Wschodniej w latach 2005 - 2007. Raport powstał w języku angielskim.

4
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Dobry Rodzic – Dobry Start
- profilkatyka krzywdzenia małych dzieci
Dobry Rodzic – Dobry Start
„Dobry Rodzic – Dobry Start” to program
profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
(w wieku 0-3 lat). Działania w ramach projektu prowadzone są we współpracy z placówkami ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
placówkami oświatowymi i opiekuńczymi.
Mają wymiar zarówno ogólnopolski, jak
i lokalny. Program rozpoczął się w 2007 roku
projektem pilotażowym w wybranych dzielnicach Warszawy.
Działania programu adresowane są do dwóch grup odbiorców:
do rodziców oczekujących dziecka i rodziców małych dzieci oraz
do profesjonalistów mających w swojej pracy zawodowej kontakt
z dziećmi w wieku 0-3 lata (pracowników ochrony zdrowia: szpitali
położniczych, poradni zdrowia; pracowników pomocy społecznej,
a także pracowników żłobków, szkół rodzenia, organizacji pozarządowych i innych).
Oferta dla rodziców:
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna – konsultacje indywidualne,
małżeńskie, poradnictwo telefoniczne i e-mailowe,
- warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia,
- spotkania edukacyjne,
- publikacje,
- strona internetowa www.dobryrodzic.pl (m.in. artykuły, aktualności, adresy placówek pomocy).

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

program w liczbach
Publikacje:
- W 2008 wydano 3 broszury edukacyjne dla rodziców
małych dzieci: „Stres – poradnik dla rodziców małych dzieci” ( 1 ), „Zamiast klapsa. Jak z szacunkiem
i miłością wyznaczać dziecku granice?” ( 2 ), „Dobry
Rodzic – Dobry Start”.
- Łącznie wydano 100 000 ulotek i broszur, które
dystrybuowano za pośrednictwem ośrodków zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, żłobków, jak
i innych placówek współpracujących z FDN.

Oferta dla profesjonalistów:
- szkolenia, konferencje,
- konsultacje,
- superwizje,
- publikacje,
- scenariusze zajęć dla rodziców,
- strona internetowa www.dobryrodzic.pl (m.in. artykuły, aktualności, adresy organizacji tematycznych).
W ramach programu stworzono Lokalny System Profilaktyki
Krzywdzenia Małych Dzieci, którego celem jest dotarcie z informacją o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia do wszystkich
rodziców oczekujących na dziecko i rodziców dzieci do lat 3
w danym środowisku lokalnym (dzielnicy, mieście, powiecie),
a także identyfikacja i wsparcie rodziców z grup ryzyka krzywdzenia
dzieci. Działania realizowane w ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki możliwe są dzięki bliskiej współpracy Fundacji z ośrodkami
ochrony zdrowia, pomocy społecznej i placówkami edukacyjnymi
i opiekuńczymi z terenu danej dzielnicy.
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Działania pomocowe:
W 2008 roku przeprowadzono:
- 285 konsultacji psychologicznych dla rodziców,
- 6 grup umiejętności wychowawczych dla rodziców
małych dzieci, w których uczestniczyło 64 rodziców,
- 16 spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział
178 rodziców.

10 kwietnia 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Ostrożnie, dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, World
Childhood Foundation oraz Urząd m.st. Warszawy – Biuro Polityki
Społecznej. Konferencja skierowana była do przedstawicieli kadry
kierowniczej instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo
i ochronę małych dzieci oraz pomoc i wsparcie dla rodziców
z terenu całej Polski, w tym przede wszystkim instytucji: ochrony
zdrowia (szpitale położnicze, poradnie zdrowia), pomocy społecznej (OPS, specjalistyczne poradnie rodzinne), opiekuńczych (domy
małego dziecka, żłobki), oraz innych tj. szkoły rodzenia, organizacje
pozarządowe, towarzystwa naukowe.

Strona internetowa:
- W 2008 stronę internetową projektu odwiedziło
152 286 osób.
- Rozesłano 27 newsletterów z aktualnymi informacjami dla rodziców i profesjonalistów do 627
zarejestrowanych użytkowników portalu.

W czasie konferencji odbyły się dwie sesje plenarne, podczas których zaproszeni wykładowcy (prof. Andrzej Marciński - Warszawski
Uniwersytet Medyczny, prof. Anna Brzezińska - UAM, dr Grażyna
Kmita - IMiD, UW, Agnieszka Izdebska - FDN) przedstawili korzyści
płynące z wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz wybrane
przykłady tego typu działań z innych krajów. W konferencji wzięło
udział 180 osób z całej Polski.

Zespół programu w 2008 roku:
koordynator: Karolina Lewandowska
psycholodzy: Marlena Trąbińska-Haduch,
Aneta Kwaśny, Agnieszka Izdebska
webmasterzy, koordynacja działań koalicji:
Ewa Sadowska, Renata Szredzińska
psychiatra: Irena Kornatowska
prawnicy: Olga Kudanowska, Justyna Podlewska
konsultanci współpracujący:
Joanna Fejfer-Szpytko (psycholog),
Halina Gut (pedagog).

Z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje, podczas konferencji powstała Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. Jej
celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemu
krzywdzenia małych dzieci oraz propagowanie idei profilaktyki.
W 2008 roku do Koalicji przystąpiło 79 instytucji i organizacji
z całej Polski odbyły się 2 spotkania Koalicji, w których wzięły
udział 132 osoby.
W ramach programu powstała strona internetowa dobryrodzic.pl.
W serwisie znajdują się działy skierowane do rodziców i do profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci. Na stronie rodzice mogą znaleźć szereg informacji i wskazówek, jak postępować
w trudnych dla siebie sytuacjach. Ponadto, w serwisie działa Poradnia Internetowa: rodzice mogą anonimowo szukać dla siebie pomocy i wsparcia. Dostępna jest także baza teleadresowa instytucji
z całej Polski posiadających ofertę wsparcia i pomocy dla rodziców.
Dział dla profesjonalistów zawiera informacje dotyczące skutecznego pomagania rodzicom z małym dzieckiem oraz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w tym zakresie.

finansowanie programu w 2008 roku:
- World Childhood Foundation
- Fundacje Veluxa
- Miasto Stołeczne Warszawa
- OPS Praga Południe

Lokalny System Profilaktyki w 2008 roku był
realizowany na terenie trzech warszawskich
dzielnic: Praga Południe, Praga Północ oraz
Targówek. W ramach współpracy z instytucjami
zaangażowanymi w realizację systemu:
- do ponad 10 000 rodziców małych dzieci
trafiły materiały edukacyjne,
- 205 profesjonalistów z poradni zdrowia,
ośrodków pomocy społecznej, szkół rodzenia
i żłobków zostało przeszkolonych z zakresu
profilaktyki krzywdzenia małych dzieci,
- odbyło się 6 spotkań superwizyjnych dla
realizatorów projektu, w których wzięło udział
95 profesjonalistów zaangażowanych w pracę
na rzecz najmłodszych.
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Program na rzecz dzieci – ofiar handlu
i dzieci cudzoziemskich bez opieki

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111

PROGRAM NA RZECZ DZIECI – OFIAR HANDLU I DZIECI CUDZOZIEMSKICH BEZ OPIEKI

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

W ramach programu Fundacja Dzieci Niczyje:
» prowadzi specjalistyczne szkolenia dla
profesjonalistów zaangażowanych
Program na rzecz dzieci - ofiar handlu
w identyfikację potencjalnych małoletnich
i dzieci cudzoziemskich bez opieki
ofiar handlu i interwencje na ich rzecz.
W szkoleniach biorą udział pracownicy
policji, straży granicznej, instytucji interwencyjnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
» opracowuje i dystrybuuje materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące różnych aspektów problemu handlu dziećmi. W 2008 roku
kontynuowana była realizacja pierwszej w Polsce kampanii mającej
na celu zapobieganie procederowi handlu dziećmi, prowadzona pod
hasłem „Dzieci nie są na sprzedaż” ( 1 );
» bierze udział w realizacji zadań organizacji pozarządowych wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, prowadzonego przez MSWiA i uczestniczy
w pracach międzyresortowej grupy roboczej. We współpracy
z MSWiA, opracowuje algorytm wsparcia i ochrony dziecka – ofiary
handlu, którego celem jest stworzenie systemu identyfikacji małoletnich ofiar oraz usprawnienie procedur uruchamiania pomocy
dla dzieci, które padły ofiarą tego rodzaju przestępstwa;
» prowadzi aktywną współpracę z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tematyką handlu dziećmi, np. ECPAT i Terre
de Hommes oraz angażuje się w różnorodne projekty o wymiarze
ponadnarodowym, np. Separated Children in Europe Programme.
W ramach programu SCEP w 2008 roku Fundacja uczestniczyła
w przygotowaniu Statement of Good Practice, jednego z ważniejszych opracowań poświęconych problemowi dzieci cudzoziemskich
bez opieki;
» podejmuje działania lobbingowe mające na celu nowelizację polskiego prawa w zakresie ochrony dzieci – ofiar handlu oraz wypracowanie modelu ochrony małoletnich ofiar tego typu przestępstw;
» prowadzi konsultacje dla instytucji i profesjonalistów stykających się z problemem handlu dziećmi oraz monitoring spraw
zgłoszonych.

 Program realizowany od 2004 r.
Cele: zapobieganie procederowi handlu dziećmi poprzez zwiększanie świadomości i wiedzy profesjonalistów mających kontakt z potencjalnymi ofiarami oraz
rozwijanie efektywnych systemów pomocy i procedur
identyfikacji małoletnich ofiar
Główne działania: publikacyjno-szkoleniowe, badawcze i lobbingowe
Kontakt: ul. Obrońców 10, 03-933 Warszawa,
tel./faks: +48 22 616 02 68,+48 22 616 03 14,
ofiaryhandlu@fdn.pl, www.dzieciofiaryhandlu.pl

program w liczbach
- W 2008 roku w ramach programu prowadzone były
specjalistyczne szkolenia, w których uczestniczyło
451 osób

partnerzy programu w 2008 roku:
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Ambasada Brytyjska
- Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki
- Rada Państw Morza Bałtyckiego

Zespół programu w 2008 roku:
koordynator: Gabriela Roszkowska
asystent programowy: Dorota Gajewska
ekspert: Katarzyna Fenik
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116 111 jest ogólnopolskim, bezpłatnym telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży rozpoczął działanie
6 listopada 2008 roku, dzięki współpracy i zaangażowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy
Polkomtel SA, operatora sieci Plus – Głównego
Sponsora i Partnera Technologicznego linii
116 111. Patronat honorowy nad telefonem objęła Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej.
Razem z Telefonem 116 111 została uruchomiona strona internetowa www.116111.pl. Dzieci i młodzież mogą znaleźć na niej informacje o swoich prawach i sposobach rozwiązywania problemów,
poznać zasady funkcjonowania Telefonu oraz zadać konsultantom
pytanie online.

 Program realizowany od 6 listopada 2008 roku.
Cele: pomoc dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony
Główne działania: telefoniczne wsparcie dzieci
i młodzieży w trudnych sytuacjach, działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa osób dzwoniących
Kontakt: Lucyna Kicińska – koordynator,
tel./faks: +48 22 616 16 69, +48 22 672 65 86,
116111@116111.pl, www.116111.pl

program w liczbach
W okresie od 6 listopada do 31 grudnia 2008 roku:
- konsultanci odebrali ponad 20 000 połączeń
- udzielono ponad 2700 konsultacji
- 600 pytań do zespołu 116 111 zostało wysłanych za
pośrednictwem strony internetowej www.116111.pl

finansowanie programu w 2008 roku:

Ważnym elementem działania Telefonu 116 111 są interwencje
podejmowane przez konsultantów, w sytuacjach gdy:
1) zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka – konsultanci podejmują
interwencję we współpracy z policją;
2) zdrowie lub życie dziecka nie jest bezpośrednio zagrożone,
a dziecko zgodzi się na interwencję lub poprosi o nią – podejmowane
są interwencje we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

- Polkomtel SA – operator sieci Plus
- darowizny osób prywatnych (w tym przekazy 1%)
- środki własne FDN

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2007/116/WE z dnia 15
lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług
o walorze społecznym (Dz. Urz. WE L 49 z 15) rekomendowane jest
uruchomienie we wszystkich krajach Unii Europejskiej tożsamych
numerów dla świadczenia usług o charakterze społecznym. Załącznik
do decyzji Komisji wskazał katalog usług, jakie mają być powiązane
z każdym z trzech numerów europejskiej usługi zharmonizowanej.
Numer 116 111 został zarezerwowany dla usługi „Telefon zaufania
dla dzieci”. Polska jest piątym krajem Unii Europejskiej, w którym
uruchomiono Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Przed uruchomieniem polskiej linii 116 111
konsultanci telefonu uczestniczyli w wizytach
stażowych w czeskiej organizacji Linka Bezpeci
oraz węgierskim Kek Vonalu, które obsługują
numer 116 111 na potrzeby swoich krajów.

Zespół 116 111
W Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 pracuje 8 psychologów i pedagogów.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z oferty telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach
12:00 – 20:00. Połączenie z numerem 116 111
jest bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych.

6 listopada 2008 r. w warszawskiej Zachęcie odbyła się konferencja
prasowa inaugurująca działalność numeru 116 111. Wzięli w niej
udział przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w uruchomienie Telefonu: Grzegorz Schetyna - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej,
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Anna Streżyńska – Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gen. insp. Andrzej Matejuk – Komendant Główny Policji, Monika Sajkowska – dyrektor Fundacji Dzieci
Niczyje oraz Jarosław Bauc – prezes firmy Polkomtel SA, operatora sieci Plus, Sponsora Głównego i Partnera Technologicznego linii 116 111.
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Program Praski

Kampanie społeczne

PROGRAM PRASKI

Kampania „Kocham. Reaguję”

Oferta Programu Praskiego:
- interwencja kryzysowa w przypadkach
krzywdzenia dzieci;
- bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna (konsultacje, diagnoza, terapia, grupy
wsparcia) dla dzieci i członków ich rodzin;
- konsultacje oraz szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się problematyką
dziecka krzywdzonego na warszawskiej
Pradze (Praski Klub Profesjonalistów);
- wsparcie oraz superwizje dla zespołów
interdyscyplinarnych pracujących na Pradze Południe.
W 2008 roku, w ramach Programu Praskiego, została przeprowadzona lokalna kampania skierowana do profesjonalistów pomagających dzieciom na warszawskiej Pradze Południe – „Pomagajmy
razem”. Głównym celem kampanii było promowanie współpracy
interdyscyplinarnej i standardów pomocy dzieciom krzywdzonym.
W listopadzie został uruchomiony serwis www.pomagajmyrazem.pl
– zawierający informacje o problemie krzywdzenia dzieci, możliwościach pomocy dzieciom krzywdzonym na Pradze oraz o współpracy interdyscyplinarnej na ich rzecz,. Ponadto, została wydana
broszura „Interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym i ich
rodzinom” oraz plakat „Pomagajmy razem”, które były dystrybuowane wśród praskich profesjonalistów: pedagogów, nauczycieli,
służby zdrowia, policji i pracowników socjalnych.
Program Praski realizowany jest w Praskim Centrum Dziecka
i Rodziny we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga
Południe oraz ze szkołami i poradniami z dzielnicy.
Zespół programu w 2008 roku:
koordynator: Joanna Marszał-Kotas
psycholog: Magdalena Jóźwik
prawnik: Olga Kudanowska
sekretariat: Anna Kłokocka

 Program realizowany od września 2008 r.
Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom na warszawskiej Pradze, budowanie systemu współpracy interdyscyplinarnej wśród
profesjonalistów
Główne działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna dla dzieci – ofiar przemocy oraz ich
rodzin, wsparcie 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, www.pomagajmyrazem.pl

Organizatorzy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowe
Centrum Kompetencji, Fundacja Dzieci Niczyje
Cele: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej
skutków
Media: telewizja, radio, prasa, Internet, outdoor, indoor
Działania edukacyjne: infolinia 0-801-109-801 (porady dotyczące
postępowania w przypadkach przemocy wobec dzieci), poradnik
dla profesjonalistów zobowiązanych do interwencji w przypadkach
przemocy wobec dzieci, ulotka informacyjna o objawach przemocy
wobec dzieci i polecanych działaniach pomocowych
Czas: grudzień 2008 – styczeń 2009
Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

program w liczbach
W 2008 roku w ramach Programu Praskiego przeprowadzono:
- 32 spotkania konsultacyjne z dziećmi, rodzicami
i opiekunami dzieci,
- 21 konsultacji prawnych z rodzicami i opiekunami
dzieci,
- 4 spotkania Praskiego Klubu Profesjonalistów
(100 osób),
- 25 spotkań szkoleniowych dla pracowników
praskich szkół,
- szkolenia dla 326 pracowników dydaktycznych
i niedydaktycznych z 6 praskich szkół,
- 4 superwizje dla praskich zespołów interdyscyplinarnych (35 osób),
- kampanię „Pomagajmy razem”: powstała strona
www.pomagajmyrazem.pl, 500 sztuk plakatów,
500 sztuk broszury „Interdyscyplinarna pomoc
dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom”.

finansowanie programu w 2008 roku:
- Fundacje Veluxa
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
- darowizny osób prywatnych (w tym przekazy 1%)
- środki własne FDN

Kampania „Stop Cyberprzemocy”
Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje
Agencja realizująca: VA Strategic Communications
Cele: zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych
Media: telewizja, radio, prasa, indoor
Działania edukacyjne: dystrybucja filmu szkoleniowego i scenariuszy zajęć lekcyjnych nt. cyberprzemocy i oferty pomocowej Fundacji
Dzieci Niczyje (Helpline.org.pl) wśród nauczycieli
Czas: styczeń – luty 2008
Finansowanie: Fundacja Grupy TP, Komisja Europejska
Więcej o kampanii „Stop Cyberprzemocy” na str. 7
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Raport finansowy
Program Wydawniczy
Program Szkoleniowy

Środki przeznaczone na realizacje programów Fundacji Dzieci Niczyje w 2008 roku:

PROGRAM WYDAWNICZY
Fundacja Dzieci Niczyje w 2008 roku wydała szereg publikacji
– książek, broszur, plakatów, ulotek, które zostały opisane przy
prezentacji poszczególnych programów.
Ukazały się również cztery kolejne numery kwartalnika „Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

- Fundacja BRE Banku
- Komisja Europejska
- Ambasada Brytyjska

3(24) 2008

Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci
- dzieckokrzywdzone.pl
Projekt realizowany od 2007 r.
Zawartość portalu: informacje o szkoleniach, kampaniach, akcjach,
zmianach regulacji prawnych, teksty opublikowane w kwartalniku
„Dziecko krzywdzone”, baza placówek i organizacji pomagających
krzywdzonym dzieciom w Polsce, słownik terminów związanych
z problemem, bibliografia, linki do stron internetowych zajmujących
się tematyką dzieci – ofiar przemocy, kalendarium ważnych dat.

finansowanie kwartalnika w 2008 roku:

Dziecko krzywdzone Teoria Badania Praktyka

Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
Wydawany od 2003 r.
W 2008 roku:
Nr 1/22 - Krzywdzenie dzieci niepełnosprawnych – profilaktyka
i interwencja
Nr 2/23 - Systemowa pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw,
krzywdzenia i zaniedbywania
Nr 3/24 - Bezpieczeństwo dzieci w instytucji i organizacji
Nr 4/25 - Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców
Redakcja kwartalnika
redaktor naczelny: Monika Sajkowska
zastępca redaktora naczelnego: Maria Keller-Hamela
sekretarz redakcji: Monika Archicińska, Maria Sierakowska

Kontakt: tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 616 03 14,
wydawnictwo@fdn.pl

Bezpieczeñstwo dzieci
w instytucji i organizacji
Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Teoria Badania Praktyka
ISSN 1644-6526

okladka_nr_24_str_1-4.indd 1

2008-10-20 01:22:59

portal w liczbach

- Od 2006 roku zanotowano ponad 1 300 683
odwiedzin na portalu dzieckokrzywdzone.pl

PROGRAM SZKOLENIOWY
Fundacja Dzieci Niczyje organizuje i prowadzi szkolenia oraz konferencje dotyczące problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych
grup profesjonalistów. Informacje o tych działaniach znajdują się
w prezentacjach poszczególnych programów. W 2008 roku przeprowadzone zostały również następujące cykle szkoleniowe:
» studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
i jego rodzicami bądź opiekunami,
» studium metod opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach
z udziałem dzieci (studium posiada pozytywną opinię ekspertów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jest realizowane we współpracy z PTP w ramach programu „PARTNER”),
» szkolenia dla policjantów, specjalistów do spraw nieletnich z całej
Polski, w ramach 30-godzinnych kursów, realizowanych we współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
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Fundacje Veluxa
Fundacja Grupy TP
Fundacja OAK (środki dystrybuowane w 7 krajach uczestniczących w projekcie)
Komisja Europejska - program Safer Internet Action Plan
Darowizny 1%
Działalność non for profit
World Childhood Foundation
UBS Optimus Foundation
Miasto Stołeczne Warszawa – placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom
Miasto Stołeczne Warszawa – program Dobry Rodzic - Dobry Start
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Darowizny od osób fizycznych
Save the Children Sweden
Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy oraz budżet RP w ramach FOP
Ministerstwo Sprawiedliwości
Fundacja BRE Banku
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
Nawiązki sądowe
Miasto Stołeczne Warszawa – program Akademia Bezpiecznego Internetu
Fundacja Przezorność
Fundacja Pro Publico Bono
Ambasada Brytyjska
Pioneer Pekao TFI SA
Fundacja Fundusz Współpracy
Komisja Europejska - Daphne
TU Allianz Polska SA
Fundacja im. Stefana Batorego
Odsetki bankowe
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
GFK Polonia
Europa S.A.
Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego
Deutsche Bank Polska
Inne
ŁĄCZNIE PRZYCHODY:
Nasze wydatki w 2008 roku

Kontakt: tel./faks: +48 22 616 02 68,
+48 22 616 03 14, szkolenia@fdn.pl

Wydatki administracyjne za 2008 r. stanowią 7%,
zaś nakłady na działalność statutową 93%
łącznych wydatków działalności podstawowej Fundacji.

inne szkolenia:

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

1.141.308
732.280
568.120
494.370
442.445
434.787
414.843
222.000
215.605
118.503
116.143
112.108
107.891
95.516
90.000
86.200
84.785
63.517
54.812
42.196
34.000
31.545
30.000
25.752
25.604
25.000
22.292
20.839
10.000
9.120
5.000
5.000
3.740
10.750
5 896 071 PLN

WSPARCIE in kind:
Agora SA
Alboom.pl
Arcabit
Bank Żywności
CD Projekt
DDB
Egmont Polska Sp. z.o.o.

Elżbieta Pełka Creative Services
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gemius SA
Grupa Wydawnicza INFOR S.A.
McCann Erickson
Media Service Zawada Sp. z.o.o.
Microsoft

Nasza Księgarnia
Nicolasgames
Pentel Polska
Promise
Prószyński i S-ka
SMG/KRC
SPI International Polska

Świat Bajek Hagi
Techland
VA Strategic Communication
Velux Polska Sp. z o.o.
Wola
Wydawnictwo Bauer
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Sponsorzy
partner fundacji dzieci niczyje w zakresie szkoleń zespołu i doradztwa

sponsorzy

Ośrodek
Pomocy Społecznej
Dzielnicy
Praga Południe
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UBS Optimus
Foundation
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Przekaż 1% podatku
na pomoc dzieciom krzywdzonym!
Fundacja Dzieci Niczyje / KRS 0000 204 426
zarząd fundacji
Bohdan Gawroński
Maria Keller-Hamela
Irena Kornatowska – prezes
Emilia Naumann
Monika Sajkowska
Michał Szymańczak – konsultant

biuro fundacji
Monika Sajkowska – dyrektor fundacji
Maria Keller-Hamela – dyrektor ds. współpracy międzynarodowej
Jolanta Zmarzlik – dyrektor ds. klinicznych
Sylwia Lewandowska-Akhvlediani – konsultant ds. rozwoju
Marta Skierkowska – specjalista ds. PR
Monika Archicińska – sekretariat
księgowość
Dorota Kordykiewicz – główna księgowa
Anna Burczak – koordynator ds. działalności gospodarczej
Małgorzata Jabłonowska-Zagrajek – księgowa
Marta Sadkowska – specjalista ds. kadr

20

Fundacja Dzieci Niczyje | Raport roczny | 2008

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

grafika i skład Olga Figurska, LUNATIKOT

rada fundacji
Elżbieta Czyż
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
Anna Koślacz-Folga
Aldona Sito
Jolanta Szymańczak – przewodnicząca

www.fdn.pl
www.1procent.net
www.321internet.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.helpline.org.pl
www.przedszkolaki.sieciaki.pl
www.saferinternet.pl
www.sieciaki.pl
www.116111.pl
www.canee.net
www.dobryrodzic.pl
www.dzieciofiaryhandlu.pl
www.dzieckokrzywdzone.pl
www.dzieckoswiadek.pl
www.pomagajmyrazem.pl
www.dziecinstwobezprzemocy.pl
www.zobacz-uslysz-powiedz.pl

