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Raport

2016

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) 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.

Rok 2016 był dla fundacji szczególny. W dniu jubileuszu 25-lecia działań
Fundacji Dzieci Niczyje, zdecydowaliśmy się zmienić nazwę organizacji. Diagnoza nowych potrzeb społecznych oraz znaczne rozszerzenie zakresu działalności, sprawiły, że dotychczasowa nazwa przestała oddawać cel i obszar naszych
aktywności. Teraz działamy jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Nowa nazwa
dobrze oddaje nasze dążenia oraz efekty i wielowymiarowość naszej pracy.
Misją fundacji niezmiennie pozostaje działanie na rzecz dzieci – chronimy je
przed przemocą i pomagamy tym, które doświadczyły krzywdzenia.
2016 rok był ważny również dlatego, że otworzyliśmy pierwszy terenowy
oddział fundacji na Pomorzu. Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz
Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim to nasze nowe placówki, które realizują misję fundacji w tym regionie.
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W 2016 roku fundacja realizowała następujące programy i projekty:
Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
Program realizowany od 2003 roku

Cele: interdyscyplinarna pomoc dzieciom − ofiarom przestępstw
i ich rodzinom lub opiekunom.
Główne działania: pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna dla dzieci − ofiar przemocy oraz ich rodzin, wsparcie profesjonalistów pomagających dzieciom − ofiarom przestępstw.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne, 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) w sprawach
krzywdzenia dzieci;
• superwizje indywidualne dla absolwentów Studium opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci;
• szkolenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci (51 godzin zajęć,
350 uczestników);
• szkolenia dla funkcjonariuszy policji (16 godzin zajęć, 24 uczestników);
• prowadzenie dwóch grup dla rodziców (psychoedukacyjnej
i Trauma-Focused CBT) i grupy wsparcia dla matek;
• prowadzenie grupy Trauma-Focused CBT i grupy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży;
• prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla dzieci i rodziców „Przygotowanie małoletnich świadków i ofiar do udziału
w przesłuchaniu” (110 uczestników);
• przeprowadzenie konsultacji dla matek dzieci cudzoziemskich
w ośrodkach dla cudzoziemców (100 odbiorców);
• superwizje dla członków Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom,
biegłych psychologów, pracowników domów dziecka, pracowników ośrodka dla cudzoziemców oraz innych profesjonalistów;
• prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci (151 przesłuchań);

• badania sądowe;
• przesłuchania dorosłych ofiar przestępstw seksualnych;
• udział w przesłuchaniach w prokuraturze/sądzie, w charakterze
świadka, w sprawach podopiecznych;
• współpraca przy opracowaniu standardów realizacji wysłuchania małoletnich w postępowaniu cywilnym i standardów kuratora procesowego;
• koordynacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom;
• udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych;
• opracowanie scenariusza zajęć grupowych w ramach programu
Trauma-Focused CBT;
• prowadzenie programu stażowego.
Program w 2016 roku w liczbach:
• 1532 spotkania indywidualne z dziećmi (diagnostyczne, terapeutyczne
i konsultacyjne z psychologiem/terapeutą);
• 1311 spotkań indywidualnych z dorosłymi (diagnostycznych, konsultacyjnych, terapeutycznych z psychologiem/terapeutą);
• 700 konsultacji telefonicznych dla profesjonalistów i klientów;
• 348 konsultacji prawnych (osobistych, telefonicznych i mailowych);
• 124 konsultacje psychiatryczne dla dzieci, młodzieży i rodziców;
• 68 interwencji prawnych i pozaprawnych.

Finansowanie programu w 2016 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy − Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych,
• Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
• Fundacja Benefit Systems,
• Komisja Europejska,
• World Childhood Foundation,
• środki własne FDDS,
• środki z 1% podatku.
Kontakt:
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 826 88 62, +48 (22) 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl, www.fdds.pl

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
Projekt realizowany od 2010 roku

W 2016 r. w Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
przeszkolono psychologów i pedagogów z placówek Sieci i prowadzono spotkania superwizyjne. Zorganizowano również szkolenia
dla profesjonalistów z placówek Sieci oraz przeprowadzono konsultacje indywidualne (osobiste i telefoniczne) dla profesjonalistów.
Projekt w 2016 roku w liczbach:

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 2016 roku:
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom to 27 placówek zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach Warszawy, które świadczą pomoc
psychologiczną w przypadkach wykorzystywania seksualnego
dziecka. Działania Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom koordynuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

• 10 spotkań superwizyjnych, podczas których omówiono 49 przypadków dzieci wykorzystywanych seksualnie;
• 1061 konsultacji udzielonych profesjonalistom zrzeszonym w WSPD;
• 29 interwencji prawnych w przypadku podejrzenia wykorzystywania
seksualnego.

Finansowanie projektu w 2016 roku:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy − Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych,
• środki własne FDDS.
Kontakt:
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 826 88 62, +48 (22) 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl, www.fdds.pl
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Dobry Rodzic – Dobry Start
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.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• bezpośrednia pomoc dla rodzin z grup ryzyka krzywdzenia małych dzieci (konsultacje, warsztaty, spotkania edukacyjne, Aktywne Poniedziałki, poradnia internetowa, strona internetowa)
oraz dla małych dzieci, które doświadczyły krzywdzenia;
• koordynacja Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci działającego we wszystkich dzielnicach Warszawy;
• szkolenia, seminaria i superwizje dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych, psychologów, policjantów, kuratorów);
• 9. Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka
krzywdzenia małych dzieci” w Warszawie;
• organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich („Bez klapsa
– jak z szacunkiem i miłością stawiać dziecku granice”, „Być mamą”,
„Trening skutecznego rodzica”, „Być ojcem, być sobą”, „Oj-cowskie
spotkania”, „Wsparcie na starcie”, „Po pierwsze – nie zmuszaj!”,
„Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Oswoić depresję”, „Rodzina jak drużyna”, „W oczekiwaniu na dziecko”, „Szkoła dla rodziców”);
• prowadzenie grup zabawowych dla rodziców z dziećmi (Aktywne Poniedziałki);
• 3 grupy dla dzieci „Necio”;
• prowadzenie projektu „Wolontariusz w Rodzinie”;
• prowadzenie projektu „Wyspa Spokojnych Rodziców”, którego
celem jest wspieranie dzieci wymagających długoterminowej
i specjalistycznej opieki w wybranych placówkach medycznych
oraz ich rodziców;
• przygotowanie, druk i dystrybucja publikacji dla rodziców;
• prowadzenie strony internetowej www.dobryrodzic.fdn.pl (do
maja 2016 r.), a następnie sekcji dla rodziców na www.fdds.pl;
• prowadzenie programu stażowego;
• udział w zespołach interdyscyplinarnych;
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• udział w pracach nad Miejskim Programem Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
Program w 2016 roku w liczbach:
• 1267 konsultacji psychologicznych dla rodziców;
• 35 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło 234 rodziców;
• 17 Aktywnych Poniedziałków, w których uczestniczyło 61 rodziców i
66 dzieci;
• 38 grup warsztatów umiejętności rodzicielskich, w których wzięło
udział 329 opiekunów;
• 29 szkoleń i seminariów, w których uczestniczyło 423 profesjonalistów;
• 409 uczestników 9. Ogólnopolskiej konferencji „Ostrożnie – dziecko!
Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”;
• druk i dystrybucja 64 900 materiałów edukacyjnych dla rodziców
i profesjonalistów;
• 47 809 odwiedzin na stronie www.dobryrodzic.fdn.pl oraz 4398 odwiedzin w sekcji „Spotkania i warsztaty edukacyjne” na stronie
www.fdds.pl;
• 15 uczestników programu stażowego.

Finansowanie programu w 2016 roku:
• World Childhood Foundation,
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy − Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
• Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia urzędów dzielnic: Białołęka, Praga Południe, Mokotów, Śródmieście, Ursynów, Wesoła,
• Bridgepoint,
• Fundacje VELUX,
• Komisja Europejska,
• Polpharma,
• Ambasada Holandii,
• środki z 1% podatku,
• środki własne FDDS.
Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 69, +48 (22) 672 65 86
e-mail: dobryrodzic@fdds.pl, www.fdds.pl
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Chronimy Dzieci

Program realizowany od 2010 roku
i tworzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
• stworzenie i koordynacja sieci placówek wspierających działania w ramach programu Chronimy Dzieci;
• tworzenie narzędzi edukacyjnych (kursów e-learning, prezentacji multimedialnych, plakatów, broszur) dla profesjonalistów;
• prowadzenie portalu www.chronimydzieci.pl.
Chronimy Dzieci to autorski program profilaktyki i przeciwdziałania
krzywdzeniu dzieci realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom
Siłę we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i lokalnymi władzami. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą
ze strony osób dorosłych (rodziców, pracowników placówki) oraz
rówieśników. Realizacja programu odbywa się poprzez wdrażanie
standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem, ustanowionej w placówce.
Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• realizacja procesu certyfikowania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych i innych organizacji, spełniających
standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
• szkolenia dla profesjonalistów m.in. z zakresu rozpoznawania
symptomów oraz podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka, standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem
oraz wdrażania w placówkach Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, prawnych aspektów ochrony dzieci oraz przygotowania
do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców;
• organizacja regionalnych konferencji informacyjnych nt. programu Chronimy Dzieci;
• konsultacje dla profesjonalistów, dotyczące wdrażania programu

Program w 2016 roku w liczbach:
• 116 szkoleń zorganizowanych dla profesjonalistów pracujących
w placówkach oświatowych i opiekuńczych;
• 8 lokalnych konferencji dla profesjonalistów;
• 80-godzinne studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci
– Szkoła Trenerów Chronimy Dzieci;
• 2073 przeszkolonych specjalistów;
• 1204 uczestników konferencji lokalnych;
• 3703 placówki ubiegające się o certyfikat Chronimy Dzieci,
345 certyfikowanych;
• 36 organizacji i instytucji zrzeszonych w sieci placówek wspierających
działania w ramach programu Chronimy Dzieci.

Finansowanie programu w 2016 roku:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Fundacja Energa,
• Fundacja Orange,
• środki z 1 % podatku,
• środki własne FDDS.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: chronimydzieci@fdds.pl, www.chronimydzieci.pl

Program pomocy telefonicznej

(Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100)
Program realizowany od 2007 roku

Cele: pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony, pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują
wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.
Główne działania: telefoniczne i online wsparcie dzieci i młodzieży
w trudnych sytuacjach, konsultacje telefoniczne i online dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci; działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do szukania pomocy w trudnych
sytuacjach oraz korzystania z oferty telefonicznej pomocy.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• obsługa bezpłatnej linii 116 111 – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00;
• obsługa bezpłatnej linii 800 100 100 – od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00;
• prowadzenie serwisu internetowego www.116111.pl oraz anonimowe poradnictwo online dla osób korzystających z zakładki
„Napisz do nas” oraz LiveChat w serwisie www.116111.pl;
• prowadzenie serwisu www.800100100.pl oraz poradnictwo online dla rodziców i profesjonalistów w sprawie bezpieczeństwa
dzieci;
• przeprowadzenie naborów i przygotowanie do pracy dwóch
grup stażystów;
• udział w piknikach i spotkaniach edukacyjnych dla dzieci i rodziców;

• prowadzenie wykładów i warsztatów dla profesjonalistów na temat
oferty Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz narzędzi edukacyjnych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą;
• współpraca z siecią instytucji prowadzących telefon zaufania w innych krajach.
Program w 2016 roku w liczbach:
• 117 572 odebrane połączenia od dzieci i młodzieży;
• 10 173 połączenia odebrane od dorosłych;
• 6359 konsultacji online dla dzieci;
• 709 czatów z dziećmi na temat bezpieczeństwa online;
• 160 konsultacji online dla dorosłych;
• 161 interwencji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia osób kontaktujących się z zespołem;
• 50 szkoleń i warsztatów zorganizowanych dla stażystów i wolontariuszy Telefonu 116 111;
• udział i prezentacja działań podczas 30 konferencji i szkoleń dla profesjonalistów w kraju i za granicą.

Finansowanie programu w 2016 roku:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Orange Polska,
• Komisja Europejska,
• środki z 1% podatku,
• środki własne FDDS.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68
www.116111.pl, www.800100100.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 internecie.
Główne działania: projekty edukacyjne, kampanie medialne, pomoc telefoniczna i online, badania i analizy.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• organizacja ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, w tym rejestracja lokalnych inicjatyw w całej Polsce;
• organizacja 10. Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w internecie”;
• organizacja seminariów eksperckich: „Szanse i zagrożenia związane z udostępnianiem mediów elektronicznych dzieciom w wieku przedszkolnym”, „Dzieci jako konsumenci w sieci”;
• organizacja wykładów/warsztatów poświęconych bezpieczeństwu w sieci;
• organizacja pierwszej konferencji dla młodzieży Digital Youth
Forum;
• współorganizacja II Kongresu Edukacji Medialnej w Lublinie;
• przygotowanie, produkcja i dystrybucja 9. numeru magazynu dla
młodzieży Numa Numa, a także magazynów „Sie Wie”, Sieciaki
oraz 1. numeru magazynu Digital Youth;
• opracowanie kursów e-learning dla dzieci i dorosłych;
• prowadzenie serwisów sieciaki.pl, necio.pl oraz aplikacji mobilnej
Necio;
• udostępnianie narzędzi kontroli rodzicielskiej w internecie
(Przeglądarka BeSt i BeStApp);
• organizacja serii pikników edukacyjnych „Sieciaki na wakacjach”
oraz koordynacja akcji „Sieciaki na wakacjach w Twoim mieście”;
dystrybucja materiałów edukacyjnych do lokalnych organizatorów.

Program w 2016 roku w liczbach:
• ponad 2500 profesjonalistów uczestniczących w konferencjach
i szkoleniach;
• ponad 13 100 nowych zarejestrowanych użytkowników serwisu Sieciaki.pl (ponad 170 000 zarejestrowanych użytkowników ogółem);
• ponad 8 000 000 odsłon serwisu Sieciaki.pl;
• ponad 71 000 unikalnych użytkowników serwisu Necio.pl;
• ponad 2100 pobrań przeglądarki bezpiecznych stron internetowych
dla dzieci BeSt;
• ponad 1700 inicjatyw edukacyjnych podjętych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2016;
• ponad 550 000 dzieci uczestniczących w lokalnych inicjatywach
z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2016.

Finansowanie programu w 2016 roku:
• Komisja Europejska,
• Fundacja Orange,
• Orange Polska,
• Facebook,
• Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU),
• Klicksafe.de (LMK),
• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
• Fundusze EOG.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: dzieckowsieci@fdds.pl, www.fdds.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. Od września 2014 roku program
koncentruje się na profilaktyce wykorzystywania seksualnego
dzieci i młodzieży.
Główne działania: kampanie społeczne, szkolenia i superwizje
prowadzone przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz publikacje skierowane do profesjonalistów, rodziców i dzieci, udział
w konferencjach i wizytach studyjnych. Program realizowany jest
w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii, Litwy,
Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Prowadzenie anglojęzycznego portalu
www.canee.net.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• koordynacja kampanii nt. komercyjnego wykorzystywania młodzieży, realizowanych przez kraje partnerskie;
• koordynacja badań dotyczących powiązań między wykorzysty-
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waniem seksualnym w dzieciństwie a ryzykownymi zachowania
seksualnymi w życiu dorosłym;
• opracowanie raportu dotyczącego dobrych praktyk w zakresie
profilaktyki wykorzystywania seksualnego;
• opracowanie scenariusza e-learningu dla rodziców;
• organizacja i koordynacja międzynarodowych spotkań projektowych;
• szkolenia, warsztaty, seminaria dla profesjonalistów;
• prowadzenie anglojęzycznego portalu www.canee.net.
Finansowanie programu w 2016 roku:
• Fundacja OAK,
• Komisja Europejska.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: europawschodnia@fdds.pl, www.canee.net

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2016 roku

Program Dzieci Uchodźców
Program realizowany od 2016 roku

Cele: zapobieganie i przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci cudzoziemskich, których rodziny starają się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce.
Główne działania: wdrażanie standardów ochrony dzieci przed
krzywdzeniem w ośrodkach dla cudzoziemców, zwiększanie wiedzy personelu ośrodków dla cudzoziemców w zakresie ochrony
dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców
cudzoziemskich, dostarczanie dzieciom wiedzy na temat unikania
zagrażających sytuacji oraz możliwości pomocy i wsparcia.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• szkolenie dla pracowników ośrodków dla cudzoziemców nt.
problemu krzywdzenia dzieci oraz Polityki ochrony dzieci przed
krzywdzeniem;
• warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz profilaktyki krzywdzenia dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców;
• warsztaty dla matek, ojców oraz dzieci i młodzieży, przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców w Dębaku, Lininie, Bezwoli, Łukowie, Białej Podlaskiej, Horbowie, Warszawie;
• przygotowanie kampanii edukacyjnej skierowanej do rodziców
z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami;
• udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących m.in. tematyki

uchodźców; przygotowanie i prowadzenie panelu dyskusyjnego
nt. dzieci uchodźców;
• opracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży oraz matek;
• przygotowanie filmów do zajęć scenariuszowych, w których
uczestniczyły dzieci uchodźców;
• podręcznik dla realizatorów programu w ośrodkach;
• prowadzenie dyżuru psychologa i prawnika w sprawach dzieci
dla pracowników ośrodków dla cudzoziemców;
• konsultacje i interwencje psychologiczne.
Program w 2016 roku w liczbach:
• 160 uczestników spotkań edukacyjnych dla rodziców;
• 201 uczestników spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
• 35 uczestników szkoleń dla pracowników ośrodków dla cudzoziemców
oraz warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Finansowanie programu w 2016 roku:
• Urząd ds. Cudzoziemców, Departament Pomocy Socjalnej,
• Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,
• Fundacja OAK.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14, www.fdds.pl

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 poprzez publikacje i stronę internetową, 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 2016 roku:
• szkolenia na temat problemu komercyjnego wykorzystywania
dzieci, w tym szkolenia dla pracowników branży turystycznej,
w Polsce, Czechach i na Węgrzech;
• uczestnictwo w seminariach, konferencjach, spotkaniach i wykładach dotyczących przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci, w tym handlowi dziećmi;
• współpraca z Komendą Główną Policji – przedłużenie funkcjonowania porozumienia oraz strony www.stopseksturystyce.
fdds.pl;
• udział w pracach koalicji organizacji pozarządowych zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu − CSR Watch
Coalition;
• udział w pracach grupy roboczej Zespołu do spraw Zwalczania

i Zapobiegania Handlowi Ludźmi MSW;
• współpraca z ECPAT International;
• udział w sieci organizacji pozarządowych działających przeciwko handlowi ludźmi, koordynowanej przez Fundację La Strada;
• aktualizacja scenariuszy i filmów z kampanii „Nie przegraj!” i przygotowanie materiałów w dwóch językach dla Łotwy i Rosji, w ramach projektu profilaktyki komercyjnego wykorzystywania dzieci;
• prowadzenie strony www.kodeks.fdn.pl (do maja 2016 r.), a następnie sekcji dotyczącej Kodeksu postępowania na www.fdds.
pl oraz www.stopseksturystyce.fdds.pl.
Program w 2016 roku w liczbach:
• 204 uczestników szkoleń.

Finansowanie programu w 2016 roku:
• Grupa Hotelowa Orbis,
• Silicon Valley Community Foundation,
• Council of the Baltic Sea States Secretariat.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: kodeks@fdds.pl, www.kodeks.fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2016 roku
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Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”
Program realizowany od 2010 roku

W latach 2010-2013 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy jako
Fundacja Dzieci Niczyje), przy finansowaniu Fundacji VELUX,
zrealizowała program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”, skierowany do organizacji pozarządowych, które swoją działalnością
non profit wspierają lokalne społeczności w ochronie dzieci przed
przemocą i krzywdzeniem. Program „Bezpieczne dzieciństwo” pomógł zrealizować projekty z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz
pomocy dzieciom − ofiarom przestępstw i krzywdzenia. Program
jest kontynuowany w latach 2013-2017.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• nabór wniosków do IV edycji konkursu grantowego 2016/2017
oraz rozstrzygnięcie konkursu;
• wsparcie grantobiorców III i IV edycji konkursu w realizacji projektów;

• organizacja spotkań dla grantobiorców; prezentacje projektów
oraz omówienie działań realizowanych w ich ramach;
• wizytacje projektów;
• koordynacja 4 konferencji regionalnych.
Program w 2016 roku w liczbach:
• 180 wniosków do IV edycji konkursu „Bezpieczne dzieciństwo”
2016/2017,
• 78 organizacji otrzymało dotację.

Finansowanie programu w 2016 roku:
• Fundacje VELUX.
Kontakt:
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 02 68, +48 (22) 616 03 14
e-mail: konkurs.grantowy@fdds.pl, www.programgrantowy.fdds.pl

Dział Prawny
Cele: pomoc prawna podopiecznym fundacji i obsługa prawna
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę; poprawa sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych poprzez edukację i podnoszenie świadomości profesjonalistów, działania lobbingowe na rzecz
zmian w prawie (dotyczących dzieci).
Główne działania: konsultacje – osobiste, telefoniczne i mailowe
– dla klientów fundacji, obsługa prawna programów i podejmowanie interwencji prawnych. W ramach projektu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci w celu podnoszenia standardów miejsc, w których
przesłuchiwane są dzieci; prowadzenie szkoleń dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, biegłych sądowych, a także psychologów i pedagogów z zakresu przygotowania dziecka do przesłuchania oraz prowadzenia przesłuchania, działania wydawnicze
adresowane do profesjonalistów, rodziców oraz dzieci − świadków.
Szkolenie dla rodziców biorących udział w procedurach prawnych,
prowadzenie działań lobbingowych na rzecz dzieci w zakresie kuratora procesowego, reprezentującego małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Prowadzenie wolontariatu prawnego
„Opiekun Dziecka − Ofiary Przestępstwa”.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• bezpośrednia pomoc dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci
− ofiar przestępstw oraz sprawach z udziałem dzieci;
• konsultacje telefoniczne i mailowe, pisma prawne;
• prowadzenie projektu „Opiekun Dziecka − Ofiary Przestępstwa” (wsparcie psychologiczne i prawne małych świadków i ich
rodziców/opiekunów oraz przygotowanie ich do uczestniczenia
w rozprawie sądowej czy przesłuchaniu);
• reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego (kurator procesowy) i prowadzenie sprawy jako pełnomocnik;
• wystąpienia do sądu w sprawie respektowania praw dziecka
(amicus curiae);
• działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa dotyczącego ochrony dziecka;
• koordynacja współpracy z partnerami (Ministerstwo Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych, Okręgowa Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Okręgowa Izba Radców
Prawnych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich);
• szkolenia dla profesjonalistów;
• szkolenia dla stażystów i wolontariuszy;
• warsztaty prawne dla rodziców dzieci − ofiar przestępstw;
• udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych;
• udział w pracach Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
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• udział w Komisji ds. Dialogu Społecznego;
• przygotowanie kampanii „Dziękuję za wysłuchanie”, adresowanej do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości;
• publikacja artykułów oraz broszur na temat udziału dziecka w procedurach prawnych;
• przygotowanie broszury o prawach dziecka i rodziców w procesie leczenia dla projektu „Wyspa Spokojnych Rodziców”;
• uczestnictwo w seminariach i konferencjach dotyczących udziału dziecka w procedurach prawnych;
• certyfikowanie Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci;
• organizacja 13. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”;
• obsługa prawna programów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;
• administracja danymi osobowymi FDDS;
• prowadzenie podstrony poświęconej tematyce ochrony dzieci
uczestniczących w procedurach karnych: http://wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl/ (do maja 2016 r.), a następnie sekcji dotyczącej
kwestii prawnych na www.fdds.pl.
2016 rok w liczbach:
• 548 profesjonalistów z całej Polski uczestniczących w 13. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”;
• 183 konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów prawnych oraz
profesjonalistów;
• 443 telefoniczne/mailowe konsultacje dla rodziców/opiekunów
prawnych oraz profesjonalistów (w tym w ramach projektu „Opiekun
Dziecka − Ofiary Przestępstwa”);
• 13 miejsc w procesie certyfikacji Przyjaznych Pokoi Przesłuchań
Dzieci;
• 5 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Finansowanie w 2016 roku:
• Fundacja im. Stefana Batorego,
• World Childhood Foundation,
• Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy − Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
• Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Komisja Europejska,
• środki własne FDDS.
Kontakt:
ul. Mazowiecka 12/25, 03-932 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 826 88 62, +48 (22) 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl, www.fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2016 roku

Dział Edukacji i Szkoleń
Cele: koordynacja działań edukacyjnych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Główne działania: prowadzenie platformy edukacyjnej www.edukacja.fdds.pl oraz platformy e-learning dla dzieci www.edu.fdds.
pl, organizacja szkoleń i konferencji FDDS.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• prowadzenie platformy www.edukacja.fdds.pl, www.edu.fdds.
pl oraz www.fdn.pl/kursy;
• organizacja akcji i pikników „Sieciaki na wakacjach” oraz „Sieciaki na wakacjach w Twoim mieście”;
• współorganizacja 181 wydarzeń szkoleniowych i konferencyjnych, w tym: 9. Ogólnopolskiej konferencji „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, 13. Ogólnopolskiej
konferencji „Pomoc dzieciom − ofiarom przestępstw”, I konferencji w ramach Gdańskiej Akademii Rodzica, dotyczącej wspierania
dobrego rodzicielstwa;
• realizacja kursów e-learning dla profesjonalistów i dla dzieci;
• współprodukcja prezentacji medialnych dla profesjonalistów;
• przygotowanie i wysyłka newslettera;
• przeprowadzenie programu stażowego;
• oferta szkoleń komercyjnych;
• wsparcie programów FDDS w zakresie publikacji (opracowanie
i aktualizacja);

• współpraca z trenerami;
• organizacja wewnętrznych szkoleń i konferencji dla pracowników fundacji;
• dystrybucja materiałów edukacyjnych.
2016 rok w liczbach:
• ponad 26 000 zarejestrowanych użytkowników platformy edukacyjnej;
• ponad 1,6 mln odwiedzin platformy edukacyjnej;
• ponad 4500 uczestników konferencji i szkoleń;
• ponad 2600 zrealizowanych kursów e-learning dla profesjonalistów;
• ponad 6000 zrealizowanych kursów e-learning dla dzieci;
• 88 000 pobrań materiałów i scenariuszy zajęć;
• ponad 6500 dzieci uczestniczących w 130 piknikach, w ramach akcji
„Sieciaki na wakacjach w Twoim mieście”;
• 1500 dzieci uczestniczących w 5 piknikach w ramach akcji „Sieciaki na
wakacjach”.

Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 09 90
e-mail: dzial.edukacji@fdds.pl
www.edukacja.fdds.pl, www.edu.fdds.pl

Dział Badawczy
Cele: poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego, diagnozy i ekspertyzy na rzecz programów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Główne działania: badania sytuacji dzieci w Polsce, w szczególności w obszarze problemu krzywdzenia; ewaluacja działań prowadzonych przez FDDS.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• koordynacja wszystkich badań realizowanych w ramach innych
programów;
• analiza wywiadów z terapeutami i przygotowanie raportu „Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu
dorosłym”, w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Europie Środkowej i Wschodniej – podejście systemowe”, finansowanego ze środków Fundacji OAK;
• realizacja badania dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
i Ministerstwa Zdrowia, nt. negatywnych doświadczeń w dzieciństwie oraz konsekwencji zdrowotnych, na próbie 1722 studentów z 5 polskich uczelni wyższych;
• realizacja badania „Ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem
zapewniana przez pielęgniarki i położne”;
• realizacja badania wśród mam małych dzieci nt. depresji poporodowej;
• realizacja badania wśród młodzieży nt. pornografii online;

• realizacja badania opinii placówek realizujących program Chronimy Dzieci;
• przygotowanie badania i analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników FDDS;
• ewaluacja wsparcia wolontariusza w ramach projektu „Opiekun
Dziecka – Ofiary Przestępstwa”;
• ewaluacja szkoleń i kampanii społecznych realizowanych przez
FDDS.
Finansowanie w 2016 roku:
• Komisja Europejska,
• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
• eNacso,
• Kantar Millward Brown,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Fundacja OAK,
• Fundacja im. Stefana Batorego,
• Bridgepoint,
• środki własne FDDS.
Kontakt:
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel./faks: +48 (22) 616 16 69
e-mail: badania@fdds.pl, www.fdds.pl

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2016 roku
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Kwartalnik „Dziecko krzywdzone”

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

Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w części B (6 punktów).
W 2016 roku wydano dwa numery pisma: vol. 15 nr 1, 2.

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

Dział Public Relations
Cele: budowanie wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
wspieranie programów FDDS w działaniach medialnych oraz adresowanych do całego społeczeństwa.
Główne działania: kontakty z mediami, tworzenie materiałów
wizerunkowych, organizacja wydarzeń specjalnych związanych
z działalnością FDDS, koordynacja kampanii medialnych, branding.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• koordynacja i komunikacja procesu zmiany nazwy fundacji (z
Fundacja Dzieci Niczyje na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę);
• przygotowanie i prowadzenie nowej strony internetowej fundacji www.fdds.pl, fanpage’a facebook.com/DajemyDzieciomSile
oraz kanału YouTube.com/DajemyDzieciomSile;
• wsparcie komunikacyjne i promocyjne kampanii/akcji, m.in.: 1%,
„Razem budujemy Centrum Pomocy Dzieciom”, „Wyślij list… OD
św. Mikołaja”, „Dziękuję za wysłuchanie”, „Bądź kumplem – nie
dokuczaj”, #BiegamDobrze (realizowanej w ramach 11. PZU
Półmaratonu Warszawskiego oraz 38. PZU Maratonu Warszawskiego), a także działań realizowanych przez poszczególne
programy FDDS;
• wsparcie komunikacyjne i promocyjne wydarzeń, m.in. 10. Mię-
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dzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w internecie” oraz 13. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”;
• organizacja szóstej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman;
• organizacja/obsługa konferencji i spotkań prasowych;
• organizacja stoiska FDDS na targach, konferencjach i innych
wydarzeniach;
• wdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej w FDDS;
• patronaty nad wydarzeniami i publikacjami;
• odpowiedzi na bieżące potrzeby mediów.
2016 rok w liczbach:
• ponad 2600 publikacji medialnych nt. Fundacji Dzieci Niczyje w okresie 1 stycznia – 9 maja 2016,
• ponad 2900 publikacji medialnych nt. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
(10 maja – 31 grudnia 2016).

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

Raport z działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 2016 roku

Oddział Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na Pomorzu
Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK)
Cele: realizacja świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej w zakresie interwencji kryzysowej oraz prowadzenie działań, których celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem.
Główne działania: prowadzenie całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej, psychologiczne działania interwencyjne
w sytuacjach kryzysowych lub grożących kryzysem, pomoc interwencyjna dla osób doświadczających przemocy (dorośli i dzieci), tymczasowe, bezpłatne schronienie w Hostelu Kryzysowym,
wsparcie dla rodziców małych dzieci w ramach Gdańskiej Akademii Rodzica (edukacja, warsztaty) oraz wsparcie profesjonalistów
pracujących z rodzicami małych dzieci (konferencje).
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• pomoc w ponad 5000 zgłoszeniach kryzysowych (bezpośrednich i telefonicznych);
• blisko 1200 porad/interwencji udzielonych przez specjalistów
interwentów, psychologów i prawników;
• szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów dotyczące rozpoznawania krzywdzenia dzieci, profilaktyki, interwencji prawnej oraz
przesłuchań małoletnich świadków;
• szkolenia dla rodziców dotyczące dobrego rodzicielstwa („Zamiast klapsa, czyli jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”, „Być ojcem – być sobą”);
• szkolenia dla wolontariuszy w ramach Akademii Wolontariatu
CIK;
• inauguracja Gdańskiej Akademii Rodzica – programu będącego
płaszczyzną wspólnych działań gdańskich organizacji i instytucji, które prowadzą aktywności na rzecz dobrego rodzicielstwa;
• I Konferencja Gdańskiej Akademii Rodzica, skierowana do profesjonalistów;

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)
Cele: bezpośrednia pomoc dzieciom i rodzinom, edukacja w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci, a także dobrego rodzicielstwa.
Główne działania: pomoc psychologiczna dla dzieci i dorosłych
(spotkania indywidualne i grupowe), pomoc prawna, interwencje
wyjazdowe z policją, szkolenia i konferencje dla profesjonalistów.
Działania zrealizowane w 2016 roku:
• spotkania indywidualne z dziećmi i z dorosłymi (pomoc psychologiczna, konsultacje);
• spotkania grupowe psychoedukacyjne dla rodziców dzieci
z trudnościami wychowawczymi;
• terapie rodzinne;
• konsultacje prawne;
• szkolenia dla profesjonalistów („Interwencja wobec krzywdzenia dziecka”, „Cyberprzemoc w kontekście zagrożeń seksualnych
dzieci i młodzieży”, „Prawidłowe i nieprawidłowe zachowania
seksualne dzieci i młodzieży”, „Tworzenie wewnętrznej polityki
placówki w procesie certyfikacji Chronimy Dzieci”);
• lokalna konferencja Chronimy Dzieci – programu certyfikacji

• udział w lokalnych konferencjach oraz w pracach nad miejskimi
modelami: integracji imigrantów, mieszkalnictwa wspomaganego, zdrowia psychicznego, rewitalizacji Nowego Portu, zapobiegania handlowi ludźmi;
• udział w posiedzeniach Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy
przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA);
• dyżury (porady, konsultacje, narady, grupy robocze) w Centrum
Niebieskich Kart Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie;
• współorganizacja Tygodnia Pomocy Psychologicznej.
2016 rok w liczbach:
• ponad 1300 interwencji związanych z przemocą w rodzinie;
• 1200 sesji pomocy psychologicznej i terapeutycznej;
• 111 interwencji związanych z sytuacją dzieci;
• ponad 50 osób korzystających ze schronienia w Hostelu Kryzysowym
(w tym 29 dzieci);
• 50 wolontariuszy przeszkolonych podczas 150 h zajęć;
• 300 osób uczestniczących w 14 sesjach warsztatowych dotyczących
bezpieczeństwa dzieci w placówkach i dobrego rodzicielstwa;
• ponad 100 osób uczestniczących w konferencji inaugurującej Gdańską
Akademią Rodzica.

Finansowanie CIK:
• Urząd Miejski w Gdańsku − Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Gdańsku,
• środki własne FDDS.
Kontakt:
pl. Ks. Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk
tel./faks: +48 (58) 511 01 21, +48 (58) 511 01 22
e-mail: cik@fdds.pl, www.fdds.pl

placówek oświatowych, wdrażających systemowe rozwiązania
w zakresie ochrony dzieci przed przemocą;
• interwencje wyjazdowe z policją.
2016 rok w liczbach:
• ponad 1700 spotkań dla dorosłych − pomoc psychologiczna, pomoc
prawna, trudności wychowawcze (ponad 400 osób);
• 70 uczestników szkoleń dla profesjonalistów;
• 70 uczestników lokalnej konferencji Chronimy Dzieci;
• 80 spotkań w ramach terapii rodzinnych (20 rodzin);
• 160 spotkań z dziećmi w ramach pomocy psychologicznej (40 dzieci);
• 12 wyjazdów interwencyjnych z policją (wizyta u 36 rodzin).

Finansowanie PIK:
• Gmina Miejska Starogard Gdański,
• środki własne FDDS.
Kontakt:
ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański
tel. +48 (58) 562 22 26
e-mail: pik@fdds.pl, www.fdds.pl
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