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RAPORT Z DZIAŁAŃ FUNDACJI DZIECI NICZYJE
W 2013 ROKU

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku
bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem
i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

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 2013 r. Fundacja realizowała następujące programy i projekty:

Centrum Pomocy Dzieciom „MAZOWIECKA”
Program realizowany od 2003 roku.
Cele: interdyscyplinarna pomoc dla dzieci – ofiar przestępstw
i ich rodzin lub opiekunów
Główne działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna
i prawna dla dzieci – ofiar przemocy oraz ich rodzin, wsparcie
profesjonalistów pomagającym dzieciom – ofiarom przestępstw
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Udzielanie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych, porad prawnych, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci-ofiar przestępstw oraz dla ich rodziców i
opiekunów. Interwencja 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)
podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci
• Realizacja dwóch edycji Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego w Sprawach z Udziałem Dzieci (180 godzin
zajęć, 40 uczestników)
• 3 spotkania „Klubu Biegłego Psychologa” dla 40 uczestników
• Spotkania i szkolenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci
(155 godzin zajęć, ok. 650 uczestników)
• Szkolenia dla sędziów karnych, prokuratorów, biegłych psychologów, pielęgniarek szkolnych i przedszkolnych oraz innych profesjonalistów z całej Polski (ok. 1000 uczestników)
• Prowadzenie 3 grup psychoedukacyjnych dla rodziców i dwóch
grup socjoterapeutycznych dla dzieci (62 uczestników)
• Realizacja programu usamodzielnienia dla młodzieży Accordeon Samodzielności
• Prowadzenie spotkań indywidualnych I grupowych dla dzieci i rodziców: Przygotowanie do przesłuchania małoletnich
świadków (89 uczestników)
• Superwizje dla członków Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, biegłych psychologów, pracowników domów dziecka,
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pracowników szpitala dziecięcego w Józefowie
oraz innych profesjonalistów
• Prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci
(104 przesłuchania)
• Realizacja badań sądowo-psychologicznych
• Pomoc socjalna dla podopiecznych placówki
(kwota 150 000 pln)
• Realizacja programu Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstwa
• Koordynowanie Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom
• Realizacja programu stażowego
Program w liczbach w 2013 roku:
• 1625 spotkań indywidualnych (diagnostycznych, terapeutycznych i konsultacyjnych z psychologiem/terapeutą) z dziećmi
• 1744 spotkania indywidualne (diagnostyczne, konsultacyjne,
terapeutyczne z psychologiem/ terapeutą) z dorosłymi
• ok. 600 uczestników superwizji i konsultacji indywidualnych
dla profesjonalistów (osobiste i telefoniczne)
• 570 konsultacji prawnych (osobistych i telefonicznych)
• 164 konsultacje psychiatryczne dla dzieci, młodzieży i rodziców
Finansowanie programu w 2013 roku:
• Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Polityki i Projektów
Społecznych
• Ministerstwo Sprawiedliwości
• Fundacje Veluxa
• Bank PBH
• Accor
• Nawiązki sądowe
• Komisja Europejska
• środki 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

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje w 2013 roku

Dziecko – świadek szczególnej troski
Program realizowany od 2002 roku.
Cele: poprawa sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach
prawnych, poprzez edukację i podnoszenie świadomości profesjonalistów
Główne działania: certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań
Dzieci, mające na celu podnoszenie standardów miejsc, w których przesłuchiwane są dzieci, prowadzenie szkoleń dla sędziów,
prokuratorów, funkcjonariuszy policji, biegłych sądowych, a także psychologów i pedagogów z zakresu przygotowania dziecka
do przesłuchania oraz podniesienia kompetencji w obszarze prowadzenia przesłuchania, działania wydawnicze adresowane do
profesjonalistów, rodziców oraz do dzieci–świadków.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci
• Opracowanie i wydanie e-learningu „Dziecko – świadek szczególnej troski” oraz filmu szkoleniowego „Przesłuchanie dziecka: mniej pytań, więcej odpowiedzi”
• Organizacja 10. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc Dzieciom
– Ofiarom Przestępstw”
• Realizacja badań aktowych
• Przygotowanie i dystrybucja pakietów dla Przyjaznych Pokoi
Przesłuchań Dzieci

• Opracowanie i wydanie broszury „Gdy Twoje dziecko jest
świadkiem”
• Prowadzenie podstrony poświęconej tematyce ochrony dzieci
uczestniczących w procedurach karnych
Program w liczbach w 2013 roku:
• 11 nowych certyfikatów Przyjaznych Pokoi Przesłuchań (łącznie przyznano już 71 certyfikatów)
• 600 profesjonalistów z całej Polski wzięło udział w X Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
• Wydano 1500 egzemplarzy e-learningu „Dziecko – świadek
szczególnej troski”, 2200 kopii filmu szkoleniowego „Przesłuchanie dziecka: mniej pytań, więcej odpowiedzi” oraz 2000
egzemplarzy broszury „Gdy Twoje dziecko jest świadkiem”
• Blisko 600 subskrybentów newslettera ze strony www.dzieckoswiadek.fdn.pl
Finansowanie programu w 2013 roku:
• Komisja Europejska
• Ministerstwo Sprawiedliwości
• Miasto Stołeczne Warszawa
• Fundacje Veluxa
• Ambasada Szwecji
• Fundacja OAK

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Projekt realizowany od 2010 roku.
Cele: rozszerzenie dostępu do diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego oraz pomocy
psychologicznej dla dzieci – ofiar przemocy seksualnej;
Główne działania: diagnoza, interwencja i pomoc psychologiczna w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci. Konsultacje dla rodziców i profesjonalistów w sytuacjach wykorzystywania seksualnego dzieci.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom to 22 placówki zlokalizowane we wszystkich dzielnicach Warszawy, które świadczą pomoc

psychologiczną w przypadkach wykorzystywania seksualnego dziecka. Działania Warszawskiej Sieci koordynuje Fundacja
Dzieci Niczyje. Terapeutki z Centrum Pomocy Dzieciom MAZOWIECKA przeszkoliły psychologów i pedagogów z placówek Sieci
i prowadzą spotkania superwizyjne z ich udziałem. Na Mazowieckiej organizowane są również szkolenia, warsztaty i seminaria dla profesjonalistów z placówek Sieci. Raz na dwa miesiące odbywają się spotkania monitorujące koordynatorów oraz
przedstawicieli Biura Polityki Społecznej i Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy.
Finansowanie projektu w 2013 roku:
• Miasto Stołeczne Warszawa
• 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
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Dobry Rodzic – Dobry Start
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Program realizowany od 2007 roku.
Cele: ochrona małych dzieci (0–6 lat) przed krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację rodziców/opiekunów w wychowywaniu bez przemocy, promocja dobrego rodzicielstwa.
Główne działania: wsparcie bezpośrednie dla rodziców małych
dzieci (edukacja, pomoc psychologiczna, warsztaty), wsparcie
profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci, wspieranie współpracy interdyscyplinarnej.

ka” (dodruk), podręcznik „Chronimy Dzieci”, „Jak wspierać
rodziny z małymi dziećmi”, broszura
„Uwaga, dziecko!”, scenariusze spotkań edukacyjnych, kwartalnik „Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i
rodzicielstwa”
• Prowadzenie strony internetowej www.dobryrodzic.fdn.pl
• Realizacja programu stażowego

Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Pomoc bezpośrednia dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia
małych dzieci (konsultacje, warsztaty, spotkania edukacyjne,
Aktywne Poniedziałki, wyjazd terapeutyczno–edukacyjny, poradnia internetowa, strona internetowa) oraz małych dzieci,
które doświadczyły krzywdzenia;
• Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci działający w 16 dzielnicach Warszawy: Pradze Południe, Pradze-Północ, Bródnie, Białołęce, Wawrze, Wesołej, Włochach,
Targówku, Ochocie, Żoliborzu, Wilanowie, Ursynowie, Rembertowie, Żoliborzu, Mokotowie i Śródmieściu.
• Szkolenia, seminaria i superwizje dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych, psychologów,
policjantów, kuratorów)
• VI Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci” – Warszawa
• Spotkania i szkolenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu profilaktyki krzywdzenia małych
dzieci
• Organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich („Bez
klapsa”, „Być mamą”, „Toddlersi”, „Rodzina jak drużyna”, „Daj
dziecku siłę”, „Trening Skutecznego Rodzica”, „Jestem matką, kobietą świadomą siebie”, „Być babcią, być dziadkiem”,
„Grunt to przywiązanie”, „Być ojcem, być osobą”, „O seksualności małego dziecka”, „Już wiem, co zrobić”)
• Realizacja projektu „Wolontariusz w Rodzinie”
• Koordynowanie Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci liczącej 241 koalicjantów
• Przygotowanie, druk i dystrybucja publikacji dla rodziców:
ulotka „Bezpieczna więź” (dodruk), broszura „Dorośnijmy razem” (dodruk), ulotka dla babć i dziadków, broszura dla babć i
dziadków, broszura „Zamiast klapsa” (dodruk), ulotka „10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem” (dodruk), ulotka
„Bezpieczny maluch” (dodruk), ulotka „Apel Twojego Dziec-

Program w liczbach w 2013 roku:
• 1337 konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i prawnych dla rodziców i dzieci
• 22 spotkania edukacyjne, w których uczestniczyło 155 rodziców
• 17 Aktywnych Poniedziałków, w których uczestniczyło 103 rodziców i 103 dzieci
• 24 grupy warsztatów umiejętności rodzicielskich, w których
wzięło udział 216 opiekunów
• 22 szkolenia i seminaria, w których uczestniczyło 679 profesjonalistów
• 376 uczestników VI Ogólnopolskiej konferencji „Profilaktyka
Krzywdzenia Małych Dzieci”
• Dodruk i dystrybucja ok. 156 000 materiałów edukacyjnych
dla rodziców i profesjonalistów
• 75000 odwiedzin na stronie www.dobryrodzic.fdn.pl
• 19 stażystów programie stażowym
Finansowanie programu w 2013 roku:
• World Childhood Foundation
• Fundacje Veluxa
• Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Polityki i Projektów Społecznych
• Fundacja OAK
• Komisja Europejska
• Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędów Dzielnic: Praga Południe, Bemowo, Wawer, Rembertów, Żoliborz, Wesoła,
Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Ochota, Włochy.
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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Chronimy Dzieci
prawnych aspektów ochrony dzieci oraz przygotowania do
prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców
• Superwizje dla profesjonalistów
• Organizacja spotkań monitorujących dla realizatorów programu
• Przygotowanie strony certyfikacyjnej
• Przygotowanie e-learningu oraz podręcznika dla realizatorów
programu
Program realizowany od 2010 roku.
„Chronimy Dzieci” to autorski program profilaktyki krzywdzenia
dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy
z władzami lokalnymi. Główną ideą programu jest przyznawanie
placówkom certyfikatów, będących potwierdzeniem spełniania
standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W 2013 roku
program skierowany był do warszawskich żłobków publicznych i
niepublicznych, placówek z terenu Pragi Południe oraz do przedszkoli z Mokotowa i Żoliborza. W 2013 roku do programu przystąpiło 29 placówek z terenu Pragi Południe, 46 żłobków publicznych, 16 żłobków niepublicznych, 14 przedszkoli z Mokotowa
oraz 13 z Żoliborza

Program w liczbach w 2013 roku:
• 14 szkoleń zorganizowanych dla profesjonalistów pracujących
w żłobkach i przedszkolach
• 460 przeszkolonych specjalistów

Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Szkolenia dla profesjonalistów m.in. z zakresu diagnozy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka, standardów realizacji
polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach,

Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03–926 Warszawa,
tel./faks: +48 (22) 616 16 69, +48 (22) 672 65 86
e-mail: chronimydzieci@fdn.pl, www.chronimydzieci.fdn.pl

Finansowanie programu w 2013 roku:
• Miasto Stołeczne Warszawa
• Urząd Dzielnicy Mokotów
• Urząd Dzielnicy Żoliborz
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Fundacje Veluxa

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
• Prowadzenie wykładów i warsztatów dla profesjonalistów nt.
oferty Telefonu 116 111 oraz narzędzi edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Program realizowany od 2008 roku.
Cele: pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia
opieki i ochrony
Główne działania: telefoniczne i online wsparcie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach, działania edukacyjne i promocyjne zachęcające młode osoby do szukania pomocy oraz korzystania z oferty telefonu.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu w godzinach: 12:00-20:00
• Prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl oraz
anonimowe poradnictwo online dla osób korzystających z zakładki „Napisz do nas” w serwisie www.116111.pl
• Przygotowanie i dystrybucja pakietów edukacyjnych Telefonu
116 111 (scenariusze zajęć, plakaty, ulotko–zakładki) do szkół
oraz domów dziecka w Polsce, przedstawicieli policji, a także
do Ambasadorów Telefonu 116111
• Przygotowanie i zrealizowanie 2 rocznych programów stażowych w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz
wakacyjnego stażu pomocy online
• Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Telefonów
Zaufania dla Dzieci
• Organizacja konkursu dla dzieci z okazji Międzynarodowego
Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci
• Udział w piknikach i spotkaniach edukacyjnych dla dzieci i rodziców

Program w liczbach w 2013 roku:
• 105 149 odebranych połączeń od dzieci i młodzieży (dzięki 6
jednocześnie działającym stanowiskom konsultanckim)
• 6 464 konsultacji online za pośrednictwem strony
www.116111.pl
• 93 interwencje w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia osób kontaktujących się z zespołem 116 111
• Udział i prezentacja działań Telefonu 116 111 podczas 56 konferencji i szkoleń dla profesjonalistów w kraju i zagranicą
• Udział w grupie roboczej Data Project Group CHI, Knowledge
Management Group
Finansowanie programu w 2013 roku:
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Fundacja BRE Banku
• Energa
• The Body Shop
• Mercedes-Benz
• Miasto Stołeczne Warszawa
• Fundacje Veluxa
• Komisja Europejska
• środki 1% podatku
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14,
mail: 116111@fdn.pl, www.116111.pl
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Dziecko w Sieci
Program realizowany od 2004 roku.
Cele: profilaktyka zagrożeń dla najmłodszych internautów, pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w sieci, diagnoza skali i
specyfiki zagrożeń dla dzieci w sieci.
Główne działania: projekty edukacyjne, kampanie medialne,
pomoc telefoniczna i online, badania i analizy.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Kampania medialna z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu „Serfuję, respektuję”
• Kampania medialna „Zakup kontrolowany”
• Kampania nt. ochrony prywatności dzieci „Pomyśl, zanim wrzucisz”
• Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
• Przygotowanie i prowadzenie kursów e-learningowych dla dzieci i młodzieży: „Gdzie jest Mimi?”, „Lekcja bezpieczeństwa”,
„Dbaj o fejs”
• Przygotowanie i dystrybucja scenariuszy zajęć nt. bezpiecznego
korzystania z nowych technologii – „Sieciaki.pl”, „Trening kompetencji cyfrowych”
• Organizacja serii pikników „Sieciaki na Wakacjach” oraz koordynacja akcji „Sieciaki w Twoim mieście”
• Realizacja zajęć dla dzieci i młodziezy
• Spotkania konsultacyjne z młodzieżą – Youth Panel
• Prowadzenie wykładów i warsztatów adresowanych do profesjonalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
dzieci w Internecie
• Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeń-

stwo dzieci i młodzieży w Internecie” oraz konferencji w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
• Wydanie i dystrybucja magazynu o fenomenach internetu
„Numa Numa”, magazynu „Sie Wie” oraz komiksu „Sieciaki”
Program w liczbach w 2013 roku:
• prawie 4 000 profesjonalistów uczestniczyło w konferencjach
i szkoleniach
• ponad 28 000 nowych, zarejestrowanych użytkowników serwisu Sieciaki.pl
• ponad 36 000 osób skorzystało z kursów e-learning
• ponad 12 000 dzieci wzięło udział w piknikach edukacyjnych
„Sieciaki na Wakacjach” oraz „Sieciaki w Twoim mieście”
• 3 300 zgłoszeń nt. zagrożeń w sieci obsłużonych przez Helpline.org.pl
Finansowanie programu w 2013 roku:
• Komisja Europejska
• Fundacja Orange
• Microsoft
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
• Google
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 (22) 616 16 02 68, +48 (22) 616 03 14
mail: dzieckowsieci@fdn.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl

Dzieciństwo bez krzywdzenia
Program realizowany od 2005 roku .
Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym w krajach wschodnioeuropejskich poprzez podnoszenie kompetencji
profesjonalistów, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej
Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia i superwizje
prowadzone przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz
publikacje skierowane do profesjonalistów, rodziców i dzieci,
udział w konferencjach i wizytach studyjnych. Program realizowany jest w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z
Bułgarii, Litwy, Łotwy, Mołdowy i Ukrainy. Prowadzenie anglojęzycznego portalu www.canee.net
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Kampania „Dobre Słowa” w Polsce
• Kampania „”Zła tradycja”” zorganizowana w Bułgarii, Mołdawii i na Łotwie – oparta na kampanii FDN z 2012 r.
• Kampania „Słowa ranią na całe życie” zorganizowana w Bułgarii oraz na Ukrainie, Litwie i Łotwie,
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• Organizacja i koordynacja spotkań projektowych
• Szkolenia oraz superwizje dla profesjonalistów
• Prowadzenie anglojęzycznego portalu www.canee.net
• Przygotowanie, redakcja i wysyłka newslettera projektowego
Program w liczbach w 2013 roku:
• Szkolenia i superwizje w krajach partnerskich dla 1162 profesjonalistów
• 9 625 wejść na stronę www.canee.net
Finansowanie programu w 2013 roku:
• Fundacja OAK
• Komisja Europejska
• RITA
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

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje w 2013 roku

Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci
Program realizowany od 2004 roku.
Cele: zapobieganie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci poprzez zwiększanie świadomości społeczeństwa i
wiedzy profesjonalistów
Główne działania: szkolenia dla profesjonalistów, informowanie o problemie za pomocą publikacji i strony internetowej,
diagnoza funkcjonowania systemu ochrony dzieci–ofiar handlu i dzieci z grup ryzyka, działania lobbingowe, mające na celu
wdrożenie modelowych rozwiązań i inicjowanie publicznej dyskusji na temat sytuacji dzieci zagrożonych komercyjnym wykorzystywaniem.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Szkolenia dla profesjonalistów nt. problemu komercyjnego
wykorzystywania dzieci (pracownicy branźy turystycznej, policjanci, pedagodzy)
• Uczestniczenie w seminariach i konferencjach dotyczących
przeciwdziałania handlowi ludźmi, problemu dzieci cudzoziemskich bez opieki, uchodźców.
• Udział w pracach Grupy Roboczej Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi MSW oraz Grupy Eksperckiej ds. działań prewencyjnych MSW
• Współpraca z Mazowieckim Zespołem Wojewódzkim ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
• Przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych:
broszura ECPAT International „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce”, ulotka nt. Kodeksu
Postępowania.
• Udział w konferencjach i szkoleniach tematycznych

• Realizacja międzynarodowego projektu „Nie odwracaj wzroku – bądź świadomy i reaguj na przypadki wykorzystywania
seksualnego dzieci w turystyce”
• Realizacja badań w ramach projektu „Mario” nt. dzieci w pieczy zastępczej zagrożonych lub z doświadczeniem migracji
• Prowadzenie stron: www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl, www.
kodeks.fdn.pl
Program w liczbach w 2013 roku:
• ponad 500 uczestników szkoleń dot. problematyki handlu
dziećmi i komercyjnego wykorzystywania dzieci
• 1000 sztuk materiałów edukacyjnych
Finansowanie programu w 2013 roku:
• Fundacja OAK
• Grupa Hotelowa Orbis
• SABRE
• EuropeAid
• ECPAT International
• Komisja Europejska
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 16 02 68, +48 22 616 03 14
e-mail: ofiaryhandlu@fdn.pl oraz kodeks@fdn.pl
www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl

Program grantowy
W latach 2010-2013 Fundacja Dzieci Niczyje przy finansowaniu
Fundacji Veluxa, zrealizowała program grantowy „Bezpieczne
dzieciństwo” skierowany do organizacji pozarządowych, które
swoją działalnością non-profit wspierają społeczności lokalne
w ochronie dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Program
„Bezpieczne dzieciństwo” wsparł realizację projektów z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, profilaktyki
krzywdzenia małych dzieci oraz pomocy dzieciom ofiarom przestępstw i krzywdzenia.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• I edycja konkursu 2013/2014 w ramach programu grantowego
„Bezpieczne dzieciństwo”:
• Podsumowanie i rozliczenie programu 2010 – 2012

Program w liczbach:
• 216 wniosków zgłoszonych w ramach I edycji konkursu „Bezpieczne dzieciństwo” 2013/2014
Finansowanie programu:
• Fundacje Veluxa
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

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje w 2013 roku

7

Dział prawny
Cele: Pomoc prawna podopiecznym Fundacji i obsługa prawna
funkcjonowania FDN.
Główne działania: Konsultacje – osobiste, telefoniczne i mailowe – dla klientów FDN. Obsługa prawna programów i podejmowanie interwencji prawnych.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Pomoc bezpośrednia 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 pracah Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych dla dzielnicy Warszawa Targówek

• Realizacja projektu „Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstwa”
• Pełnienie funkcji kuratora procesowego
• Koordynacja działań FDN w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
• Przygotowywanie publiakcji nt. ochrony prawnej dzieci
• Koordynacja spotkań Rady Ekspertów FDN
Finansowanie projektu:
• Fundacja im. S. Batorego
• Wydawnictwo LexisNexis
• Miasto Stołeczne Warszawa
• Ministerstwo Sprawiedliwości
• Fundacje Veluxa
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

Dział badawczy
Cele: poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka
krzywdzonego, diagnozy i ekspertyzy na rzecz programów FDN.
Główne działania: Badania realizowane przez FDN mają wymiar zarówno lokalny, jak i ogólnopolski, a także międzynarodowy. Dzięki temu można nie tylko obserwować trendy dotyczące sytuacji dzieci w Polsce, ale też porównywać dane polskie
z danymi z innych europejskich krajów. W swojej działalności
badawczej FDN stale współpracuje z ekspertami i instytucjami
badawczymi w kraju i zagranicą.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• EU-NET-ADB” – badanie zjawiska uzależnienia od Internetu
wśród młodzieży (15–16 lat): przygotowanie raportów końcowych oraz publikacji
• Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci
– badanie realizowane na próbie 1005 dzieci i młodzieży w
wieku 11-17 lat: analiza wyników, przygotowanie raportu i infografiki
• Koordynacja realizacji badania i przygotowanie raportu nt. postaw wobec kar fizycznych i ich stosowania w sześciu krajach
Europy Środkowo-Wschodniej
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• „SocialWeb-SocialWork” – opracowanie narzędzi ewaluacyjnych, przeprowadzenie wywiadów oraz przygotowanie raportu
• „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia” – przeprowadzenie
wywiadów jakościowych oraz przygotowanie raportu z badań
• „Zaginione dzieci” – diagnoza problemu w Polsce w ramach
międzynarodowego projektu
• Child participation – przeprowadzenie wywiadów oraz przygotowanie raportu
• Przeprowadzenie wywiadów grupowych nt. pozytywnej komunikacji dzieci i rodziców oraz przygotowanie raportu
• Ewaluacje kampanii społecznych realizowanych przez FDN.
Finansowanie programu:
• Komisja Europejska
• Ecorys
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

Raport z działań Fundacji Dzieci Niczyje w 2013 roku

Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (6 punktów).
„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest periodykiem 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. W czasopiśmie publikowane
są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia
empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Celem
pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych
z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci oraz informacji na temat znaczących wydarzeń - konferencji, kongresów,
szkoleń i publikacji - z zakresu tej problematyki. „Dziecko krzywdzone” współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami krzywdzenia dzieci - „Child Abuse &
Neglect” oraz „Child Maltreatment”.

Wydania kwartalnika w 2013 roku:
Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału
Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny
i rodzicielstwa
Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec
dzieci
Vol. 12 Nr 4 Wybrane aspekty problemu krzywdzenia dzieci
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 16 02 68, +48 22 616 03 14
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 społeczeństwa
Główne działania: kontakty z mediami, tworzenie materiałów
wizerunków, organizacja wydarzeń specjalnych związanych z
działalnością FDN, koordynacja kampanii medialnych, branding.
Działania zrealizowane w 2013 roku:
• Koordynacja kampanii społecznej „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia”
• Koordynacja kampanii społecznej „Słowa dają moc”
• Organizacja II edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

• Organizacja stoiska FDN na tragach, festiwalach, konferencjach i innych wydarzeniach
• Prowadzenie strony www.fdn.pl, fanpage facebook.com/FundacjaDzieciNiczyje oraz kanału YouTube.com/DzieciNiczyje
Rok w liczbach:
• 3658 publikacji medialnych nt. FDN
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03–932 Warszawa,
tel./faks +48 22 616 16 02 68, +48 22 616 03 14
mail: pr@fdn.pl
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