Raport

2018

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały
bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.
Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się
życiem.

Realizując naszą misję:
• oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną;
• uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania;
• uczymy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone;
• informujemy dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda;
• wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

W 2018 roku
Fundacja realizowała następujące
programy i projekty:
Sieć Centrów Pomocy Dzieciom
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Od 2018 roku FDDS koordynuje działania 4 placówek – Centrów

przesłuchania dzieci uczestniczących w procedurach karnych,

Pomocy Dzieciom, działających na bazie modelu Barnahus. Model

pomoc medyczną, psychiatryczną i prawną. Interdyscyplinarny

ten zakłada, że dzieci pokrzywdzone przestępstwami, głównie

zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami.

wykorzystywaniem seksualnym i przemocą oraz ich opiekunowie

FDDS prowadzi dwa takie Centra – w Starogardzie Gdańskim

dostają interdyscyplinarną pomoc pod jednym dachem. Centra

i w Warszawie. Kolejne dwa prowadzone są przez organizacje

Pomocy Dzieciom realizują wspólne standardy, a ich centralną

partnerskie: Stowarzyszenie Szansa w Głogowie i Stowarzyszenia

wartością jest dobro dziecka. Oferują miejsce przyjaznego

Klanza w Białymstoku.
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Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom

Główne działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna

ofiarom przestępstw i ich rodzinom lub

dla dzieci ofiar przemocy oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów

opiekunom.

pomagających dzieciom ofiarom przestępstw.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

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

»» 597 dzieci i opiekunów objętych opieką;

• konsultacje dla profesjonalistów;
• przygotowanie do przesłuchania;
• prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci;
• interwencja w sytuacjach kryzysowych w przypadkach
podejrzenia przestępstw wobec dzieci (w szczególności
wykorzystywania seksualnego i innych rodzajów przemocy);
• prowadzenie terapeutycznych grup wsparcia dla rodziców
i opiekunów;
• prowadzenie grup socjoterapeutycznych oraz terapeutycznych
dla dzieci;
• konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów,
pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych)
w sprawach krzywdzenia dzieci;
• szkolenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci;
• przesłuchania w charakterze świadka/biegłego w prokuraturze
i sądzie w sprawach podopiecznych;
• koordynacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom;
• udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych;
• badania sądowo-psychologiczne;
• 15. Ogólnopolska Konferencja Pomoc Dzieciom-Ofiarom
Przestępstw.

Finansowanie w 2018 roku:

»» 3328 konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji
terapeutycznych z dziećmi;
»» 1500 konsultacji psychologicznych, indywidualnych sesji
terapeutycznych, sesji rodzinnych dla rodziców i opiekunów;
»» 276 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, młodzieży
i rodziców;
»» 24 konsultacje pediatryczne;
»» 409 konsultacji dla profesjonalistów;
»» 5 spotkań Klubu Biegłego Psychologa, w których
uczestniczyło 44 profesjonalistów;
»» 6 spotkań Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, w których
uczestniczyło 30 profesjonalistów;
»» 43 spotkania grup wsparcia/terapeutycznych dla rodziców
i opiekunów;
»» 55 spotkań grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla
dzieci;
»» 360 przeszkolonych studentów Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego;
»» 550 uczestników 15. Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc
Dzieciom-Ofiarom Przestępstw;
»» 6 wolontariuszy/stażystów w programie.

• World Childhood Foundation;
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
• Fundacja Benefit Systems;

Kontakt:

• Komisja Europejska w ramach projektu PROMISE oraz BADEV;

ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa

• Velux Foundations;

tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30

• S.C. Johnson;

e-mail: cpd@fdds.pl

• Ministerstwo Sprawiedliwości;

www.fdds.pl

• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych;
• środki własne Fundacji.
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Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

Cele: bezpośrednia pomoc dzieciom

Główne działania: pomoc psychologiczna, prawna, medyczna

i rodzinom, edukacja w zakresie

dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej w przestępstwach, przede

zapobiegania przemocy wobec dzieci

wszystkim ofiarom przemocy i wykorzystania seksualnego, szkolenia

oraz dobrego rodzicielstwa.

dla profesjonalistów, udostępnianie przyjaznego pokoju przesłuchań.

Działania zrealizowane od września 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

• konsultacje indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (psychologiczne,
psychiatryczne, prawne);
• konsultacje dla profesjonalistów;
• terapie rodzinne;
• przesłuchania i przygotowanie do nich przez biegłych na teranie
Centrum Pomocy Dzieciom;
• warsztat umiejętności społecznych dla dzieci z traumatycznymi
doświadczeniami;
• szkolenia dla profesjonalistów („Diagnoza dziecka krzywdzone-

»» 1207 konsultacji psychologicznych/indywidualnych sesji
terapeutycznych dla dzieci;
»» 1085 konsultacji psychologicznych/indywidualnych sesji
terapeutycznych/sesji terapii par/sesji rodzinnych dla rodziców/
opiekunów;
»» 138 dzieci objętych opieką;
»» 156 rodziców objętych opieką;

go – podejmowanie interwencji”, „Metodyka przesłuchania dziec-

»» 58 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i ich opiekunów;

ka”);

»» 3 konsultacje pediatryczne;

• organizacja konferencji „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem –
profilaktyka, interwencja, pomoc”.

»» 119 konsultacji prawnych;
»» 121 konsultacji dla profesjonalistów;
»» 144 dzieci przesłuchanych w pokoju przesłuchań CPD.

Finansowanie w 2018 roku:
• Gmina Miejska Starogard Gdański;
• Fundacja Energa;
• World Childhood Foundation;

Kontakt:

• środki z 1% podatku;

ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gdański

• darowizny od osób indywidualnych;

tel.: 58 531 00 45

• środki własne Fundacji.

e-mail: cpdstarogard@fdds.pl
www.fdds.pl
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Centrum Dziecka i Rodziny

Cele: ochrona małych dzieci (0–6 lat) przed

Główne działania: wsparcie bezpośrednie rodziców małych

krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację

dzieci, wsparcie dzieci w wieku 0–6 lat, wsparcie profesjonalistów

rodziców/opiekunów w wychowywaniu bez

pracujących z rodzicami małych dzieci, wspieranie współpracy

przemocy, promocja dobrego rodzicielstwa.

interdyscyplinarnej.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

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

»» 275 dzieci i opiekunów objętych opieką w kontakcie
indywidualnym;

logiczne, warsztaty, grupy terapeutyczne i grupy wsparcia, spo-

»» 1675 konsultacji psychologicznych i sesji terapeutycznych dla
rodziców i dzieci;

tkania edukacyjne, Aktywne Poniedziałki, poradnia internetowa,

»» 91 konsultacji psychiatrycznych;

strona internetowa), a także małym dzieciom;
• współpraca z profesjonalistami w ramach interdyscyplinarnego
Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci;
• prowadzenie Akademii Dobrego Opiekuna, Studium „Depresja
w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i jej
rodziną” oraz innych szkoleń, seminariów i superwizji dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych,
psychologów, kuratorów, pracowników żłobków i przedszkoli);
• 11. Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka
krzywdzenia małych dzieci” w Warszawie;
• organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich, grup wsparcia
i grup terapeutycznych („Oswoić depresję”, „Spotkania ojcowskie”,
„Być mamą”, „Być ojcem”, „Trening Skutecznego Rodzica”, „Rodzice – dzieci”, „Wychowanie bez przemocy”, „Po pierwsze – nie
zmuszaj!”, „Szkoła dla rodziców”, „Zamiast klapsa”, „Klub ojca”);
• prowadzenie projektów wolontariackich „Wyspa Spokojnych Rodziców” i „Wolontariusz w Rodzinie”;
• przygotowanie broszur i ulotek: „Gdy macierzyństwo nie cieszy”,
„Potrafię się zatrzymać”;
• przygotowanie i prowadzenie kampanii społecznej „Potrafię się
zatrzymać”;
• przygotowanie strony dla rodziców: rodzice.fdds.pl.

»» 15 konsultacji dla profesjonalistów;
»» 22 spotkania edukacyjne, w których uczestniczyło 168 rodziców;
»» 9 Aktywnych Poniedziałków, w których uczestniczyło 21
rodziców i 22 dzieci;
»» 11 grup warsztatów umiejętności rodzicielskich, w których
wzięło udział 109 opiekunów;
»» 22 uczestników spotkań Klubu Ojca;
»» 327 rodziców oraz 597 dzieci objętych pomocą w ramach
projektu „Wyspa Spokojnych Rodziców”;
»» 423 godziny dyżurów psychologa i 272 godziny dyżurów
wolontariuszy w ramach projektu „Wyspa Spokojnych Rodziców”;
»» 14 szkoleń i spotkań, w których uczestniczyło 230
profesjonalistów;
»» 12 spotkań superwizyjnych, w których uczestniczyło 101
profesjonalistów pracujących z rodzicami i dziećmi;
»» 384 uczestników 11. Ogólnopolskiej konferencji „Ostrożnie –
dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”;
»» druk i dystrybucja 20 000 pakietów edukacyjnych dla rodziców
i profesjonalistów;
»» 19 uczestników programu stażowego i wolontariackiego.

Finansowanie w 2018 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
• Komisja Europejska w ramach programów Daphne;

Kontakt:

• Erasmus+;

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

• Bridgepoint;

tel.: 22 616 16 69

• Polpharma;

e-mail: cdir@fdds.pl

• Urzędy Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy: Białołęka, Weso-

www.fdds.pl

ła, Mokotów, Praga-Południe;
• World Childhood Foundation;
• Samorząd Województwa Mazowieckiego;
• firma Henkel;
• Ministerstwo Sprawiedliwości;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych;
• środki własne Fundacji.
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Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK)

Cele: realizacja świadczeń wynikających

Główne działania: prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji

z ustawy o pomocy społecznej

kryzysowej, psychologiczne działania interwencyjne w sytuacjach

w zakresie interwencji kryzysowej

kryzysowych lub grożących kryzysem, pomoc interwencyjna osobom

oraz prowadzenie działań, których celem

doświadczającym przemocy (dorośli i dzieci), tymczasowe, bezpłatne

jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem.

schronienie w Hostelu Kryzysowym, wsparcie rodziców małych dzieci
w ramach Gdańskiej Akademii Rodzica oraz wsparcie profesjonalistów
pracujących z rodzicami małych dzieci (konferencje).

Działania zrealizowane w 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

• pomoc w zgłoszeniach kryzysowych (bezpośrednich i telefonicz-

»» 326 dzieci objętych opieką;

nych);
• udzielanie porad/podejmowanie interwencji przez specjalistów
interwentów, psychologów i prawników;
• szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów w zakresie ochrony
dzieci i współpracy w tym zakresie;
• szkolenia dla wolontariuszy w ramach Akademii Wolontariatu
Centrum Interwencji Kryzysowej;
• koordynowanie Gdańskiej Akademii Rodzica oraz Małej Akademii
Emocji;
• prowadzenie warsztatów dla rodziców („Zamiast klapsa”, „Rodzina
jak drużyna”);
• prowadzenie zajęć wakacyjnych „Port Rodzina” dla dzieci i rodziców;
• organizacja III Konferencji Gdańskiej Akademii Rodzica;
• prowadzenie Hostelu Kryzysowego;
• prowadzenie grupy psychologów interweniujących w miejscu zdarzeń kryzysowych lub w miejscu przebywania dzieci w kryzysie

»» 3736 opiekunów objętych opieką;
»» 211 konsultacji psychologicznych/indywidualnych sesji
terapeutycznych dla dzieci;
»» 1041 konsultacji psychologicznych/indywidualnych sesji
terapeutycznych/sesji terapii par/sesji rodzinnych dla rodziców/
opiekunów;
»» 24 konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów;
»» 134 konsultacje dla profesjonalistów;
»» 2855 porad/interwencji udzielonych przez specjalistów
interwentów, psychologów i prawników;
»» 85 osób korzystających ze schronienia w Hostelu Kryzysowym
(w tym 37 dzieci);
»» 348 interwencji powiązanych ze zgłoszeniami pod telefonem
alarmowym 112;

w ramach programu „Wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacji ostre-

»» 11 wolontariuszy w programie;

go kryzysu – sekcja psychologicznych ratowników”;

»» 28 interwencji psychologów w miejscach zdarzeń kryzysowych
lub w miejscach przebywania dzieci w kryzysie – opieką objęto
19 dzieci oraz 17 rodziców.

• wizyty studyjne pracowników socjalnych z Litwy.

Finansowanie w 2018 roku:
• Gmina Miejska Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Gdańsku;

Kontakt:

• środki z 1% podatku;

pl. ks. Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk

• darowizny od osób indywidualnych;

tel.: 58 511 01 21, faks: 58 511 01 22

• środki własne Fundacji.

e-mail: cik@fdds.pl
www.fdds.pl
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Standardy Ochrony Dzieci

Standardy Ochrony Dzieci (dawniej Chronimy Dzieci) to autorski

2018 rok w liczbach:

program profilaktyki i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci
realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy

»» 57 grup szkoleniowych zorganizowanych dla profesjonalistów;

z lokalnymi władzami i instytucjami partnerskimi. Celem programu

»» 865 przeszkolonych specjalistów;

jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych
(rodziców, pracowników placówki) oraz rówieśników. Realizacja
programu polega na wdrożeniu standardów ochrony dzieci przed
krzywdzeniem, w tym również Polityki ochrony dzieci. Placówki,
które spełniają standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

»» 2 spotkania szkoleniowe oraz 4 webinaria dla realizatorów
fazy pilotażowej programu profilaktycznego IMPACT;
»» 9 scenariuszy lekcji, 7 prezentacji, 6 filmów
edukacyjnych, 2 aplikacje mobilne, platforma edukacyjna
powstałe w ramach programu profilaktycznego IMPACT;
»» 4186 placówek ubiegających się o certyfikat Chronimy Dzieci;
»» 33 organizacje i instytucje zrzeszone w sieci placówek
wspierających działania w ramach programu Chronimy Dzieci.

• realizacja procesu certyfikowania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych oraz innych organizacji spełniających
standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
• szkolenia dla profesjonalistów m.in. z zakresu rozpoznawania

Finansowanie w 2018 roku:

symptomów oraz podejmowania interwencji w sytuacji krzyw-

• Fundacja Benefit Systems;

dzenia dziecka oraz wdrażania w placówkach Polityki ochrony

• Straż Graniczna;

dzieci przed krzywdzeniem, prawnych aspektów ochrony dzieci,

• Erasmus+;

przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i ro-

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

dziców na temat profilaktyki przemocy i wykorzystywania oraz

• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;

ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym

• Urzędy Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy: Białołęka, Mo-

w turystyce;

kotów;

• koordynacja sieci placówek wspierających działania w ramach
programu Chronimy Dzieci;

• OAK Foundation;
• środki z 1% podatku;

• przygotowanie programu profilaktycznego IMPACT;

• darowizny od osób indywidualnych;

• stworzenie kursów e-learningowych: edukacja rodziców w za-

• środki własne Fundacji.

kresie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym
w świecie rzeczywistym i online oraz edukacja profesjonalistów
w zakresie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

Kontakt:

w świecie rzeczywistym i online.

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69, faks: 22 672 65 86
e-mail: chronimydzieci@fdds.pl
chronimydzieci.pl
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Program Pomocy Telefonicznej

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

Cele: pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony, pomoc rodzicom
i nauczycielom, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy
dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.
Główne działania: telefoniczne i online wsparcie dzieci oraz młodzieży w trudnych sytuacjach,
konsultacje telefoniczne i online dla rodziców oraz nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci;
działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do szukania pomocy w trudnych sytuacjach oraz
korzystania z oferty pomocy telefonicznej.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

• obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu w godzinach

»» 98 388 odebranych połączeń od dzieci i młodzieży;

12:00–2:00;
• obsługa bezpłatnej linii 800 100 100 – od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00–15:00;
• prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl oraz ano-

»» 2176 odebranych połączeń od dorosłych;
»» 9373 konsultacji online z dziećmi;

nimowego poradnictwa online dla osób korzystających z zakładki

»» 108 konsultacji online z dorosłymi;

„Napisz do nas” w serwisie www.116111.pl;

»» 346 interwencji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia osób kontaktujących się z zespołem;

• prowadzenie serwisu www.800100100.pl oraz poradnictwa online dla rodzicówi profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa
dzieci;
• prowadzenie programu stażowego;
• szkolenia dla profesjonalistów na temat profilaktyki ryzykownych
zachowań młodzieży, interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej
oraz profilaktyki depresji, zaburzeń odżywiania i kompulsywnych
zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
• opracowanie kursów e-learning poświęconych zagadnieniom

»» 40 szkoleń i warsztatów zorganizowanych dla stażystów
i wolontariuszy Telefonu Zaufania 116 111;
»» 363 327 sesji strony www.116111.pl;
»» 15 192 sesji strony www.800100100.pl;
»» 200 godzin szkoleń i warsztatów zorganizowanych dla stażystów
i wolontariuszy Telefonu Zaufania 116 111;
»» 2 kursy e-learningowe.

ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym;
• zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Finansowanie programu w 2018 roku:

Kontakt:
ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa

• Fundacja Benefit Systems;

tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30

• Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski;

www.116111.pl, www.800100100.pl

• Kulczyk Foundation;
• Orange Polska;
• World Childhood Foundation;
• Fundacja Energa;
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
• Erasmus+;
• Safer Internet;
• Fundacja Orange;
• Samorząd Województwa Mazowieckiego;
• środki z 1% podatku;
• darowizny od osób indywidualnych;
• środki własne Fundacji.
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Dziecko w Sieci

Cele: profilaktyka zagrożeń dla dzieci i młodzieży w sieci, pomoc

Główne działania: projekty edukacyjne, kampanie medialne, pomoc

dzieciom w sytuacjach zagrożenia online, diagnoza skali i specyfiki

telefoniczna, badania i analizy, poradnia „Dziecko w sieci”.

zagrożeń dla dzieci w internecie.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

• Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 (konferencja, inicjowanie działań lokalnych);
• seminaria eksperckie: „YouTube – szanse i zagrożenia dla dzieci
i młodzieży”, „Problematyka nadmiernego korzystania z sieci przez
dzieci i młodzież”;
• konferencja dla młodzieży Digital Youth Forum;
• kampania „Offline Challenge”;
• 12. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”;
• wydanie i dystrybucja magazynu „Digital Youth”;
• prowadzenie poradni „Dziecko w sieci”;
• prowadzenie serwisów Sieciaki.pl, Necio.pl oraz aplikacji mobilnej
Necio;
• dystrybucja materiałów edukacyjnych;
• „Sieciaki na wakacjach” (3 pikniki, inicjowanie działań lokalnych).

Finansowanie programu w 2018 roku:

»» 1630 profesjonalistów uczestniczących w konferencjach
i szkoleniach;
»» 15 917 widzów transmisji online podczas konferencji
„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”;
»» 9217 dzieci uczestniczących w kursach e-learningowych;
»» 105 sesji psychoterapeutycznych z dziećmi/nastolatkami
w ramach poradni „Dziecko w sieci”;
»» 22 334 nowych zarejestrowanych użytkowników serwisu Sieciaki.
pl;
»» 5 888 313 odsłon serwisu Sieciaki.pl;
»» 274 645 wizyt w serwisie Necio.pl;
»» 2000 dzieci uczestniczących w piknikach edukacyjnych w ramach
projektu „Sieciaki na wakacjach”;
»» 3654 inicjatyw zrealizowanych w ramach Dnia Bezpiecznego
Internetu 2018.

• Komisja Europejska;
• Fundacja Orange;
• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej;
• Fundusz Hazardowy;

Kontakt:

• Facebook;

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa

• ITU;

tel.: 22 826 88 62, faks: 22 826 14 34

• LMK/klicksafe;

e-mail: dzieckowsieci@fdds.pl

• środki z 1% podatku;

www.fdds.pl

• darowizny od osób indywidualnych;
• środki własne Fundacji.

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2018 roku
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Dzieciństwo bez krzywdzenia

Cele: poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym

Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia i superwizje prowadzone

w krajach wschodnioeuropejskich poprzez podnoszenie

przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz publikacje skierowane do

kompetencji profesjonalistów, pomoc dzieciom i ich

profesjonalistów, rodziców i dzieci, udział w konferencjach i wizytach studyjnych.

rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej. Od

Program realizowany jest w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii,

września 2014 roku program koncentruje się na profilaktyce

Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Prowadzenie anglojęzycznego portalu 

wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.

www.canee.net.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

• koordynacja kampanii „Uważni rodzice” realizowanej przez kraje

»» 74 warsztaty i treningi dla profesjonalistów;

partnerskie;
• organizacja i koordynacja międzynarodowych spotkań projektowych;
• szkolenia, warsztaty, seminaria dla profesjonalistów;
• materiały edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców, młodzieży
i dzieci;
• ponowne badanie rodziców dzieci w wieku 5–11 lat na temat ich
wiedzy o wykorzystywaniu seksualnym i edukacji dzieci w tym
zakresie;
• prowadzenie stron internetowych z materiałami informacyjny-

»» 5 superwizji międzynarodowych;
»» ponad 17 000 dzieci uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych;
»» ponad 400 000 wejść użytkowników na strony projektowe
z materiałami informacyjnymi oraz edukacyjnymi na temat
zapobiegania wykorzystywaniu dzieci (ponad 1 600 000 wizyt);
»» 2 nowe kursy e-learningowe na temat problemu
wykorzystywania seksualnego dzieci: dla rodziców i dla
profesjonalistów (po łotewsku i litewsku);

dzieci w krajach partnerskich oraz anglojęzycznego portalu www.

»» 20 międzynarodowych seminariów, konferencji i wizyt
studyjnych, w których uczestniczyli pracownicy projektu;

canee.net.

»» 29 wystąpień i oświadczeń (rzecznictwo).

mi oraz edukacyjnymi na temat zapobiegania wykorzystywaniu

Finansowanie programu w 2018 roku:

Kontakt:

• Fundacja OAK;

ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa

• Erasmus+;

tel.: 22 616 02 68, faks: 22 616 03 14

• środki własne Fundacji.

e-mail: europawschodnia@fdds.pl
www.canee.net

Dział PR i eventów
Cele: budowanie wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wspieranie

Główne działania: kontakty z mediami, tworzenie materiałów

programów Fundacji w działaniach medialnych oraz skierowanych do

wizerunkowych, organizacja wydarzeń specjalnych związanych

całego społeczeństwa.

z działalnością Fundacji, koordynacja kampanii medialnych, branding.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

• administracja i redakcja strony internetowej Fundacji www.fdds.pl
oraz profili w mediach społecznościowych;
• opracowanie i produkcja strony rodzice.fdds.pl; administracja i re-

»» 6541 publikacji i wzmianek w mediach na temat Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę.

dakcja strony rodzice.fdds.pl;
• wsparcie komunikacyjne i promocyjne kampanii/akcji Fundacji;
• koordynowanie komunikacji wewnętrznej;

Kontakt:

• kontakty z mediami.

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa
tel.: 22 616 02 68, faks: 22 616 03 14
e-mail: pr@fdds.pl
www.fdds.pl
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Dział prawny

Cele: pomoc prawna podopiecznym

Główne działania: konsultacje – osobiste i telefoniczne – dla podopiecznych Fundacji, obsługa prawna

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

programów i podejmowanie interwencji prawnych. W ramach projektu „Wymiar sprawiedliwości

obsługa prawna Fundacji; poprawa

przyjazny dziecku”; prowadzenie szkoleń dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych,

sytuacji dzieci uczestniczących

funkcjonariuszy policji, biegłych sądowych, a także psychologów i pedagogów z zakresu przygotowania

w procedurach prawnych poprzez

dziecka do przesłuchania oraz prowadzenia przesłuchania, działania wydawnicze skierowane do

edukację i podnoszenie świadomości

profesjonalistów, rodziców oraz dzieci, które są świadkami. Szkolenia dla rodziców biorących udział

profesjonalistów, działania lobbingowe

w procedurach prawnych, prowadzenie działań lobbingowych na rzecz wprowadzenia do porządku

na rzecz zmian w prawie w obszarze

prawnego instytucji kuratora procesowego kuratora procesowego, reprezentującego małoletniego

ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Pełnienie funkcji kuratora procesowego dla dziecka
będącego ofiarą przestępstwa. Prowadzenie programu prawnego „Opiekun Dziecka − Ofiary
Przestępstwa”, w którym wolontariusze udzielają konsultacji mailowych w zakresie przeciwdziałania
krzywdzeniu dzieci oraz towarzyszą podopiecznym Fundacji podczas rozpraw w sądzie.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

2018 rok w liczbach:

• bezpośrednie konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych
dzieci ofiar przestępstw oraz w sprawach z udziałem dzieci;
• konsultacje telefoniczne;
• tworzenie pism procesowych;
• prowadzenie projektu „Opiekun Dziecka − Ofiary Przestępstwa”
(udzielanie informacji w zakresie interwencji na rzecz dziecka,
wsparcie psychologiczne i prawne małych świadków i ich rodziców/opiekunów oraz przygotowanie ich do uczestniczenia w rozprawie sądowej czy przesłuchaniu, towarzyszenie na rozprawach
sądowych rodzicom małoletnich pokrzywdzonych);

»» 193 konsultacji prawnych dla rodziców;
»» 133 telefoniczne konsultacje z rodzicami/opiekunami
prawnymi;
»» 88 konsultacji mailowych w ramach projektu „Opiekun
Dziecka – Ofiary Przestępstwa”;
»» 43 dyżury wolontariuszy w ramach projektu „Opiekun
Dziecka – Ofiary Przestępstwa”;
»» 118 pism procesowych.

• reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego (kurator procesowy);
• bycie pełnomocnikiem w prowadzonych sprawach;

Finansowanie programu w 2018 roku:

• wystąpienia do sądu w sprawie respektowania praw dziecka (ami-

• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;

cus curiae);

• Ministerstwo Sprawiedliwości;

• działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa dotyczącego ochro-

• World Childhood Foundation;

ny dziecka (spotkania w biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz

• środki z 1% podatku;

Rzecznika Praw Obywatelskich, udział w pracach Sejmu/Senatu);

• darowizny od osób indywidualnych;

• szkolenia oraz wykłady dla profesjonalistów;

• środki własne Fundacji.

• szkolenia dla stażystów i wolontariuszy;
• warsztaty prawne dla rodziców dzieci będących ofiarami przestępstw;

Kontakt:

• udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych;

ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa

• udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego dla Warszawy-

tel.: 22 826 88 62, faks: 22 266 85 30

-Targówka;

e-mail: cpd@fdds.pl

• udział w pracach Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania

www.fdds.pl

Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej;
• publikacja artykułów oraz broszur na temat udziału dziecka
w procedurach prawnych;
• uczestnictwo w seminariach i konferencjach dotyczących udziału
dziecka w procedurach prawnych.

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2018 roku
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Dział badawczy

Cele: poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka

Główne działania: badania sytuacji dzieci w Polsce, w szczególności

krzywdzonego, diagnozy i ekspertyzy na rzecz programów Fundacji

w obszarze problemu krzywdzenia; ewaluacja działań prowadzonych

Dajemy Dzieciom Siłę.

przez Fundację.

Działania zrealizowane w 2018 roku:

Finansowanie w 2018 roku:

• koordynacja badań w Fundacji;

• Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Straż

• realizacja „Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci”;

Graniczna);
• Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości;

• realizacja badania na temat potrzeb w obszarze pomocy dzieciom
krzywdzonym oraz ocena działania Centrów Pomocy Dzieciom;
• badanie sympatyków Fundacji;

• OAK;
• Erasmus PL i ES;
• Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających

• przygotowania do diagnozy problemu naużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży;

w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości;
• Fundacja im. Stefana Batorego;

• uczestnictwo w konferencjach;

• środki z 1% podatku;

• przeprowadzenie fokusów i wywiadów z dziećmi;

• darowizny od osób indywidualnych;

• ewaluacja szkoleń i kampanii społecznych realizowanych przez

• środki własne Fundacji.

Fundację.

Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawatel.:
22 616 16 69
e-mail: badania@fdds.pl
www.fdds.pl

Kwartalnik Dziecko krzywdzone

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka jest periodykiem

W 2018 roku wydano cztery numery pisma:

wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Pismo

Vol 17, No 2 (2018): Długoterminowe konsekwencje krzywdzenia

ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie

w dzieciństwie

wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy,

Vol 17, No 1 (2018): Przemoc rówieśnicza

prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych

Vol 16, No 4 (2017): Kary fizyczne

aspektów problemu krzywdzenia dzieci. „Dziecko Krzywdzone”

Vol 16, No 3 (2017): Seksualizacja dzieci

współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się
zagadnieniami krzywdzenia dzieci – „Child Abuse & Neglect” oraz

Kontakt:

„Child Maltreatment”. Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria,

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa

badania, praktyka” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych

tel.: 22 616 02 68, faks: 22 616 03 14

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

e-mail: redakcja@fdds.pl
www.dzieckokrzywdzone.fdds.pl

14

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2018 roku

