
Do czego maja prawo 
dzieci w Fundacji 
Dajemy Dzieciom Sile

Misja Fundacji 
Dajemy Dzieciom Sile

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

Nasze główne działania:

Bezpieczeństwo dzieci w internecie
Bezpieczeństwo dzieci w instytucjach 
(np. szkołach, przedszkolach)
Sądy przyjazne dziecku
Badania na temat problemu przemocy wobec dzieci
Pomoc dzieciom pokrzywdzonym przemocą
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100
Wspieranie dobrego rodzicielstwa



W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pomagamy dzieciom i młodzieży, 
które doświadczyły krzywdzenia lub przemocy, lub które mierzą się 
z jakimś trudnym dla siebie problemem. Edukujemy też dzieci, jak 
unikać zagrożeń dla własnego bezpieczeństwa. 

Jesteś dla nas bardzo ważny/ważna. Szanujemy Ciebie, Twoje prawa  
i dbamy, aby były one zawsze przestrzegane. Kiedy zwracasz się 
po pomoc do naszej Fundacji lub uczestniczysz w jakichś naszych 
aktywnościach, masz prawo do:  

poufności  i dyskrecji – nasze rozmowy zostają 
między nami, nie opowiadamy o nich nikomu, kto 
nie jest zaangażowany w pomoc Tobie i Twoim 
rodzicom/opiekunom;

ochrony swojego wizerunku – nie udostępniamy 
Twoich zdjęć ani informacji na Twój temat  
w mediach czy naszych publikacjach; 

prywatności – nasi pracownicy będą kontaktowali 
się z Tobą tylko w siedzibie Centrum, zwracając się 
do Twoich rodziców/opiekunów lub za ich zgodą  
– do Ciebie; 

informacji – opowiemy Ci o naszej pracy. 
Wytłumaczymy, jak będą wyglądały nasze spotkania/
kontakty, z kim będziesz rozmawiać, na czym będzie 
polegała nasza pomoc; 

wysłuchania – bardzo zależy nam na Twojej opinii, 
chętnie słuchamy i pytamy o Twoje zdanie; 

szacunku – traktujemy Ciebie i wszystkich naszych 
podopiecznych poważnie, wierzymy w Twoje słowa 
i spokojnie z Tobą rozmawiamy; 

odmowy – jeśli nie chcesz uczestniczyć w jakimś 
działaniu, nie musisz;

bezpieczeństwa – robimy wszystko, by zapewnić Ci 
bezpieczeństwo. Gdy się czegoś obawiasz - powiedz 
nam o tym;

najlepszej i bezpłatnej pomocy – by jak najlepiej Ci 
pomóc, ciągle się uczymy i rozwijamy. Nasza pomoc 
jest bezpłatna, nie płacisz za nią ani Ty ani Twoi 
rodzice.  

Do czego masz prawo 
w Fundacji Dajemy Dzieciom Sile

Do naszych placówek mogą się zgłosić Twoi rodzice/opiekunowie 
i umówić się na spotkanie. Mogą też na spotkanie umówić Ciebie. 

Sam/sama możesz się z nami skontaktować przez całą dobę,  
siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 116 111 
lub pisząc przez stronę www.116111.pl/napisz.

Jeśli w kontakcie z nami kiedykolwiek poczujesz, że któreś  
z Twoich praw nie było przestrzegane, powiedz o tym swojej  
terapeutce/swojemu terapeucie lub pracownikowi recepcji. 
Możesz też napisać na adres: biuro@fdds.pl. Sprawdzimy każde 
zgłoszenie i poinformujemy Cię, co zrobiliśmy. Twoje zdanie,  
to co myślisz i czujesz, jest dla nas bardzo ważne.




