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Misja Fundacji Dzieci Niczyje
Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której
celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich
rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielamy pomocy
psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom
krzywdzenia i ich opiekunom. Działamy na
rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze
świadków. Prowadzimy profilaktykę zagrożeń
dzieci w Internecie. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki
dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące
podstawę projektowanych działań.
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międzynarodowej
Karolina Lewandowska – specjalista ds. promocji
i fundraisingu
Michał Szymańczak - konsultant
Magdalena Roszkowska - sekretariat

Księgowość
Dorota Kordykiewicz – główna księgowa
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Kalendarium wybranych działań
Fundacji Dzieci Niczyje
1991 - Z inicjatywy Aliny Margolis-Edelman, realizującej w Polsce misję Medecins du Monde
(Lekarze Świata), zarejestrowana zostaje w
Warszawie Fundacja Dzieci Niczyje.

W nowo otwartym ośrodku Centrum Dziecka i Rodziny został udostępniony pierwszy
w Polsce przyjazny pokój
przesłuchań dla dzieci.

1992–1993 - Fundacja realizuje na terenie Warszawy programy badawcze diagnozujące
skalę i charakter problemu krzywdzenia
dzieci. Wnioski z badań, wskazujące na
brak kompetencji profesjonalistów w diagnozowaniu krzywdzenia dzieci oraz pomocy dziecku i rodzinie, są podstawą strategii
działań Fundacji w kolejnych latach.

Nakładem Fundacji ukazuje się pierwsza
w Polsce książka na temat problemu krzywdzenia dzieci pt. Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska.

1993 - Powstają pierwsze wydawnictwa edukacyjne Fundacji na temat praw dziecka
i problemu krzywdzenia dzieci. W kolejnych latach działalności Fundacja rozwija
program wydawniczy. Wydawane są ulotki,
broszury, plakaty oraz książki adresowane
do dzieci, rodziców i profesjonalistów.
Rozpoczyna się pierwszy program szkoleniowy dla pedagogów szkolnych z warszawskich
szkół. W następnych latach uczestnikami
szkoleń organizowanych przez Fundację
jest kilkadziesiąt tysięcy profesjonalistów
z różnych grup zawodowych – policjantów,
sędziów, prokuratorów, psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, lekarzy,
pielęgniarek i innych.
1996 - Fundacja, we współpracy z Medecins du
Monde, powołuje w Warszawie dwie specjalistyczne placówki dla dzieci krzywdzonych
i ich rodzin – Centrum Dziecka i Rodziny
oraz Ośrodek „Pociecha”. Oferują one pomoc psychologiczną i prawną dla dzieci,
rodziców, opiekunów dziecka oraz dla profesjonalistów interweniujących w sprawach
krzywdzenia dzieci.

1997–2001 - Fundacja przystępuje do programu
Dziecko krzywdzone, realizowanego w krajach Europy Wschodniej przez Open Society
Institute. W ramach programu przedstawiciele zespołu Fundacji poszerzają swoje
kompetencje na szkoleniach prowadzonych
przez ekspertów amerykańskich i europejskich. W Polsce Fundacja organizuje dwie
międzynarodowe konferencje dla ginekologów dziecięcych (1999) i pracowników
socjalnych (2000) z krajów uczestniczących
w projekcie.
2001–2002 - Fundacja, we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Ogólnopolskim Pogotowiem
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”, prowadzi kampanię społeczną
Dzieciństwo bez przemocy.
2001 - W ramach programu badawczego Fundacji
zostają zaprojektowane i zrealizowane, we
współpracy z OBOP, pierwsze ogólnopolskie
badania skali problemu krzywdzenia dzieci.
2002–2003 - Fundacja realizuje program Dziecko
pod parasolem prawa, którego głównym
celem jest promowanie idei przyjaznych
pokoi przesłuchań dla dzieci oraz ochrona
dzieci-świadków.



2002 - Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania,
praktyka.
2003 - W Warszawie inauguruje działalność Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” – placówka oferująca dzieciom - ofiarom przestępstw przyjazne warunki przesłuchań
prokuratorskich i sądowych oraz opiekę
terapeutyczną i prawną. Kończy działalność
ośrodek „Pociecha”.
	Fundacja organizuje w Warszawie IX Europejską Konferencję International Society
for Prevention of Child Abuse & Neglect
(ISPCAN) na temat Interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym dla 700 profesjonalistów z 70 krajów, w tym 200 z Polski.
	Zrealizowane zostają pierwsze w Polsce
badania na temat ryzykownych zachowań
dzieci w Internecie. Diagnoza zagrożeń
dzieci w Sieci staje się podstawą uruchomienia i rozwoju fundacyjnego programu
Bezpieczeństwo dzieci w Internecie.
2004 - Rozpoczynają się dwie kampanie społeczne:
	• Dziecko w sieci – kampania adresowana
do dorosłych i dzieci w celu uwrażliwienia
na zagrożenia związane z działaniami pedofilów za pośrednictwem Internetu,
	• Dziecko – świadek szczególnej troski
– kampania adresowana do prokuratorów,
sędziów, policjantów, biegłych psychologów i polityków.
	Fundacja zostaje polskim centrum kompetencyjnym w zakresie problemu krzywdzenia dzieci oraz zaczyna pełnić funkcję
narodowego punktu konsultacyjnego ds.
dzieci cudzoziemskich bez opieki i dzieciofiar handlu w ramach programu Grupy
Państw Regionu Morza Bałtyckiego.
	Odbywa się I Ogólnopolska Konferencja
Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw,
organizowana przez Fundację wraz z
Urzędem m.st. Warszawy i Ministerstwem
Sprawiedliwości, w której uczestniczy 600
profesjonalistów z całego kraju.



2005 - Fundacja rozpoczyna w siedmiu krajach
Europy Wschodniej realizację pięcioletniego programu Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej (Childhood without abuse), którego
celem jest rozwijanie systemu pomocy
dzieciom krzywdzonym.
	Rozpoczyna się kampania informacyjna
Dzieci nie są na sprzedaż, adresowana
do pracowników straży granicznej, policji
i instytucji pomocy społecznej.
	W ramach europejskiego programu
Safer Internet Action Plan w Polsce
rozpoczyna się realizacja projektu
Awareness, którego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom dzieci w Internecie. Fundacja zostaje jego narodowym
koordynatorem.
	Odbywa się II Ogólnopolska Konferencja
Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw.
2006 - W
 ramach programu Ochrona dzieci
uczestniczących w procedurach prawnych rozpoczyna się realizacja projektu
Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa
skierowanego do rodziców i opiekunów
dzieci.
	W okresie wakacyjnym w różnych regionach Polski trwa akcja Sieciaki na wakacjach.
	Odbywa się drugi etap kampanii edukacyjnej i medialnej Dziecko w Sieci, poświęconej problemowi bezpieczeństwa dzieci
w Internecie.
	W ramach programu Dzieciństwo bez
krzywdzenia – ku lepszemu systemowi
ochrony dzieci w Europie ŚrodkowoWschodniej (Childhood without abuse) na
Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Bułgarii, Macedonii i Mołdawii zostaje przeprowadzona kampania społeczna Dzieciństwo bez przemocy.
	Odbywa się III Ogólnopolska Konferencja
Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw.

Placówki pomocy dzieciom
krzywdzonym i ich rodzinom
Fundacja Dzieci Niczyje prowadziła w 2006 r.
w Warszawie dwie placówki świadczące pomoc
dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom:
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
oraz Centrum Dziecka i Rodziny.

Centrum Dziecka i Rodziny

 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59,
tel. (22) 616 02 68, walecznych@fdn.pl

Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka”

 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/25,
tel. (22) 826 88 62, mazowiecka@fdn.pl
Centrum Dziecka i Rodziny powstało w 1996 r.
dzięki pomocy merytorycznej i funduszom francuskiej organizacji Medecins du Monde (Lekarze
Świata) oraz ofercie lokalowej Ośrodka Pomocy
Społecznej dzielnicy Warszawa Praga-Południe.
Centrum świadczy specjalistyczne usługi dla
dzieci krzywdzonych, ich rodzin oraz profesjonalistów prowadzących przypadki krzywdzonych dzieci z terenu Warszawy.

W placówkach Fundacji podejmowane są interwencje kryzysowe w przypadkach przestępstw
wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania
seksualnego i przemocy. Dzieciom i członkom
ich rodzin oferowana jest bezpłatna pomoc
psychologiczna i prawna (konsultacje, terapia,
grupy wsparcia). Pracownicy placówek inicjują,
wspomagają i konsultują działania profesjonalistów zajmujących się problematyką dziecka
krzywdzonego. Opracowują dla potrzeb sądów
i prokuratur w całym kraju opinie sądowo-psy
chologiczne, występują w roli biegłych lub
świadków w sprawach przestępstw wobec dzieci.
W 2006 r. w placówkach Fundacji przyjęto 138
pierwszorazowych zgłoszeń dzieci i 167 zgłoszeń
osób dorosłych, z czego pod opieką pozostało
111 dzieci i 147 członków ich rodzin.

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”,
powołane w marcu 2003
r., to specjalistyczna placówka, której zadaniem
jest stosowanie
i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod
postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci. Centrum działa we współpracy
z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz podległymi im instytucjami na terenie
m.st. Warszawy. Wypełnia lukę w systemie
instytucji wymiaru sprawiedliwości, oferując
przyjazne dziecku miejsce, gdzie odbywają się
przesłuchania sądowe.



w których uczestniczą biegli sądowi psycholodzy orzekający w sprawach przestępstw wobec
dzieci. W 2006 r. odbyło się 6 spotkań klubu,
podczas których poruszano takie kwestie jak:
mediacje, komercyjne wykorzystywanie seksualne małoletnich, seksualność dziecka, wybrane aspekty diagnozy psychiatrycznej.

Zespół placówek pomocowych
Fundacji Dzieci Niczyje:
W tym okresie przeprowadzono:
– 1866 spotkań terapeutyczno-diagnostycznych
z dziećmi,
– 1425 spotkań diagnostyczno-terapeutycznych
z rodzicami i opiekunami dzieci,
– 486 konsultacji prawnych dla opiekunów
dzieci i dla profesjonalistów,
– 487 konsultacji psychiatrycznych,
– 82 badania sądowo-psychologiczne dzieci,
– 106 przesłuchań sądowych z udziałem
małoletnich,
– 196 osobistych i 837 telefonicznych konsultacji dla profesjonalistów.
W Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
organizowane są szkolenia oraz superwizje
dla osób pracujących z dziećmi krzywdzonymi.
Odbywają się spotkania Klubu biegłego,

Centrum Dziecka i Rodziny:
Katarzyna Fenik (koordynator), Beata Ciejka
(pedagog), Renata Kałucka (psycholog),
Mirosława Gorgol-Bujalska (pedagog),
sekretariat: Justyna Burczak.
Centrum Mazowiecka:
Jolanta Zmarzlik (koordynator), Alicja
Budzyńska (psycholog), Beata Pawlak-Jordan
(psycholog), Małgorzata Szulik (psycholog),
Magdalena Zawadzka (psycholog), sekretariat:
Kinga Taraszewska-Budyta, Maria Szczypińska.
Konsultanci:
dr Irena Kornatowska (psychiatra dziecięcy),
dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka (psychiatra),
Justyna Podlewska (prawnik),
Jarosław Polanowski (prawnik),
Jowita Cieślik (prawnik).

Sponsorami placówek pomocy dziecku i rodzinie byli:
✿
✿
✿
✿
✿
✿
✿
✿



Urząd m.st. Warszawy
UBS Optimus Foundation
Ministerstwo Sprawiedliwości
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe
Auchan Polska
Darowizny osób prywatnych (w tym wpłaty 1%)
Środki własne FDN

Ochrona dzieci uczestniczących
w procedurach prawnych
 www.dzieckoswiadek.fdn.pl,
tel. (22) 616 02 68, dzieckoswiadek@fdn.pl

Opiekun dziecka
– ofiary przestępstwa
Od grudnia 2005 r. Fundacja Dzieci Niczyje
realizuje program Opiekun dziecka – ofiary
przestępstwa. Ma on na celu poprawę sytuacji dzieci, które padły ofiarą przestępstwa i
uczestniczą w procedurach prawnych – przesłuchaniach sądowych. Program skierowany jest
do rodziców/opiekunów prawnych dziecka,
którzy w ramach programu otrzymują informacje na temat obowiązujących przepisów
prawnych, kompetencji policji, prokuratury,

Został uruchomiony dyżur telefoniczny - przeszkoleni woluntariusze udzielają informacji o
prawach przysługujących ofierze, pomagają
określić, jakiego rodzaju pomocy potrzebuje
dziecko i rodzic. W 2006 r. do programu przyłączyły się 3 organizacje partnerskie z terenu
Polski (Szczecin, Grudziądz, Białystok). Organizacje te będą prowadzić program opiekuna
ofiary w swoich miastach. W ramach projektu
zostali przeszkoleni pracownicy i wolontariusze
organizacji partnerskich,
którzy mają realizować
program w swoich miastach.
Został przygotowany i wydany opis programu Opiekun
dziecka – ofiary przestępstwa. Standardy realizacji
Opiekun dziecka
– oﬁary przestępstwa
programu, pozwalający na
wdrażanie programu przez
inne organizacje.

§

Justyna Podlewska

Standardy realizacji programu
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sądu oraz procedur przesłuchania. Mogą oni
także skorzystać z oferty towarzyszenia im
przez opiekuna w trakcie rozprawy w sądzie.
Dzieci uzyskują wsparcie psychiczne, a także
są przygotowane do przesłuchania sądowego.
Program zakłada objęcie opieką psychologiczną
i prawną dzieci i ich rodzin od chwili zgłoszenia
przestępstwa wobec dziecka do zakończenia
sytuacji kryzysu. Oferta pomocy jest zindywidualizowana i dobrana do potrzeb każdej rodziny. Wszystkie prowadzone sprawy są dokumentowane. W 2006 r. do komisariatów, prokuratur
i sądów trafiły broszury i ulotki informacyjne.

Udzielanie wsparcia ofiarom przestępstw
i pomoc w skutecznym dochodzeniu ich praw
odbywa się także za pośrednictwem udziału
przedstawiciela społecznego i osób towarzyszących w procesie karnym i cywilnym. Jest
to praktyczne realizowanie istniejących treści
przepisów prawa procesowego, które w obecnej
sytuacji prawnej w Polsce są wykorzystywane
w niewielkim stopniu. Zapewnia ono przestrzeganie równości stron, szczególnie w sytuacji,
kiedy ofiara przestępstwa nie ma własnego
reprezentanta w postaci adwokata. Przedmiotem działania programu są sprawy, w których
małoletni są ofiarami przestępstw: przemocy
fizycznej i psychicznej, wykorzystywania seksualnego, handlu dziećmi. Fundacja, jako przedstawiciel społeczny, nabywa w procesie uprawnienia, takie jak: możliwość wypowiadania się
na rozprawie, możliwość składania oświadczeń,
obecność na sali sądowej.



Wolontariusze towarzyszą klientom Fundacji
na sali rozpraw. Jak pokazuje doświadczenie
Fundacji, ich obecność ma dla ofiar duże znaczenie i wspomaga ich psychicznie.

Koordynacja programu:

Zespół realizatorów projektu Opiekun
dziecka – ofiary przestępstwa:

Finansowanie programu:

Grażyna Laskowska, Katarzyna Pawłowska,
Agnieszka Fedorczyk, Sylwia Kowalczyk,
Agnieszka Pawłowska, Kinga Taraszewska
-Budyta, Maria Szczypińska.

Justyna Podlewska, Joanna Szczęśniak,
Jolanta Zmarzlik.

✿ Komisja Europejska – program Support
to NGOs in the 10 New Member States UE
✿ Fundacja im. S. Batorego
✿ Fundusz Współpracy JFK
✿ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

III Ogólnopolska konferencja
Pomoc dzieciom – ofiarom
przestępstw
Warszawa, 27–28 listopada 2006 r.

Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Miasta st. Warszawy już po raz
trzeci zorganizowały ogólnopolską konferencję
Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw. Odbyła
się ona w dniach 27-28 listopada 2006 r. w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz
Prezydenta m.st. Warszawy.
Tematem przewodnim konferencji była pomoc
dzieciom, które doświadczyły różnych form
przemocy i wykorzystywania. Podczas konferencji krajowi i zagraniczni eksperci przedstawili
modelowe rozwiązania dotyczące zapobiegania
przestępstw wobec dzieci, w tym recydywie
przestępstw seksualnych. Prezentowano również
projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Odbyły się sesje plenarne oraz równoległe: wykładowe
i warsztatowe. Prezentowane były projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom
przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne
wydawnictwa dotyczące tej problematyki.



Uczestnikami konferencji byli specjaliści z różnych dziedzin zajmujący się pomocą dzieciom
– ofiarom przestępstw, m.in. sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, biegli psycholodzy, pracownicy instytucji pomocowych i opiekuńczych oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz małoletnich ofiar przestępstw.

Finansowanie programu:
✿ Urząd m.st. Warszawy
✿ Komisja Europejska – program Support
to NGOs in the 10 New Member States UE
✿ Ministerstwo Sprawiedliwości

Akademia Bezpiecznego Internetu
 www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl
tel. (22) 672 65 86, bezpiecznyinternet@fdn.pl

cią Komputerową (NASK) w ramach programu
Komisji Europejskiej Safer Internet.

Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu
Akademia Bezpiecznego Internetu realizuje
kompleksowe działania badawcze, edukacyjne i
medialne na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Sieci.

Główne działania realizowane w ramach ABI
w 2006 r. to:

Od stycznia 2005 r. Fundacja jest narodowym
koordynatorem projektu Awareness, realizowanego razem z Naukową i Akademicką Sie-






II etap kampanii Dziecko w Sieci
projekt Sieciaki.pl
konferencje i szkolenia
Dzień Bezpiecznego Internetu

Kampania Dziecko w Sieci
Kampania społeczna
Dziecko w Sieci została
zainaugurowana przez
FDN w 2004 r.; od stycznia 2005 r. do końca
2006 r. kampania realizowana była przez FDN
i NASK w ramach projektu Safe IT. Głównym
partnerem kampanii jest Fundacja Grupy TP.
Obok przekazów dla dorosłych dotyczących dostępu dzieci do niebezpiecznych treści w Internecie, w ramach kampanii przygotowane zostały również reklamy dla najmłodszych. Hasło „Na
niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych
odpowiedzi” przypominać im miało o zasadach
bezpieczeństwa w kontaktach online.

We wrześniu 2006 r. pod hasłem Internet to
okno na świat. Cały świat ruszył II etap kampanii medialnej Dziecko w Sieci, którego celem
było zwrócenie uwagi dorosłych na niebezpieczne treści, na jakie mogą natrafić ich dzieci podczas samotnego korzystania z Internetu
(pornografia, sceny drastyczne, ksenofobia,
rasizm). Kampania przygotowana została we
współpracy z agencją McCann Erickson.

W ramach kampanii przygotowane zostały trzy
spoty telewizyjne, dwa spoty radiowe, reklama
prasowa (3 projekty) oraz reklama zewnętrzna
(citylight). Do akcji włączyło się 8 stacji tele-



wizyjnych (w tym wszystkie kanały telewizji
publicznej, 22 rozgłośnie radiowe, 16 dzienników i magazynów). Reklama zewnętrzna prezentowana była w Warszawie, Krakowie, Łodzi,
Poznaniu i Toruniu.
Jeden ze spotów radiowych, przestrzegający
przed treściami rasistowskimi publikowanymi
w Internecie, otrzymał prestiżowe wyróżnienie
w kategorii reklama społeczna podczas festiwalu reklamy „Złote Orły”. Reklamy prezentowane były w mediach do listopada 2006 r.

W 2006 r. kontynuowana była edukacyjna część
kampanii. Organizatorzy wysyłali pocztą ponad 4200 scenariuszy zajęć adresowanych do
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Materiały edukacyjne udostępniane były również w Internecie.
Do końca 2006 r. nauczyciele z całej Polski zrealizowali zajęcia edukacyjne wśród
ponad 70 tys. uczniów oraz blisko 17 tys.
rodziców.

Projekt edukacyjny dla dzieci
Od lutego 2005 r. Fundacja Dzieci Niczyje
prowadzi projekt edukacyjny Sieciaki.pl. Podstawowymi elementami projektu jest serwis
internetowy wraz z aplikacją pulpitową, którą
zarejestrowani użytkownicy strony www.
sieciaki.pl instalują na swoim komputerze.
W ramach projektu organizowane są również
spotkania z dziećmi, imprezy plenerowe, koncerty, zajęcia edukacyjne. Przygotowywane są
filmy, piosenki i materiały multimedialne.
Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim:
	edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie,
	edukację w zakresie posługiwania się
Internetem,
 promocję bezpiecznych zastosowań Sieci,
	certyfikowanie i promocję bezpiecznych
stron i serwisów internetowych.
Do końca 2006 r. w internetowym serwisie
www.sieciaki.pl zarejestrowało się 50 142
dzieci (z czego w 2006 r. ponad 27 tys.). W
2006 r. witryna odwiedzona została ponad 2
mln razy, administratorzy serwisu wysłali do
dzieci 405 wiadomości i 82 porad. Zorganizowano 51 konkursów.
Na potrzeby projektu w 2006 r. przygotowane
zostały trzy odcinki kreskówki pt.: Sieciaki
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oraz utwory muzyczne: Sieciaki na wakacjach
(Mamma Selita) oraz Ruszamy w misję (W dobrym świecie). Filmy i piosenki emitowane były
w mediach oraz podczas imprez edukacyjnych
dla dzieci.
Od lipca do sierpnia
2006 r. w ramach
projektu zrealizowana została kampania
Sieciaki na wakacjach, w ramach której grupa pracowników i
wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje zorgani-

Inauguracja akcji odbyła się na Polu Mokotowskim w Warszawie. W imprezach Sieciaki na wakacjach udział wzięło ponad 5 tys. dzieci.
Kampania zakończyła się wystawą fotografii
z pikników, którą można było oglądać w warszawskiej Galerii Jabłkowskich od 20 sierpnia
do końca września 2006 r.

Główny Partner:


Fundacja Grupy TP

Partnerzy:
zowała serię 17 pikników edukacyjnych w popularnych miejscowościach wypoczynkowych
nad morzem, na Mazurach oraz w górach.

24 września 2006 r. FDN, we współpracy z
Urzędem Dzielnicy Warszawa Praga Południe i
lokalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zorganizowała w warszawskim Parku Skaryszewskim rodzinny piknik internetowy Sieciaki na
Pradze. W imprezie udział wzięło ponad 1500






Gemius,
IM Partners,
Jetix,
NASK

osób. Na scenie przez
cały dzień występowały zespoły muzyczne,
organizowane były
konkursy i zabawy dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. Piknik
zainaugurował kampanię edukacyjną
Sieciaki na Pradze, w
ramach której wszyscy
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych warszawskiej dzielnicy Praga Południe uczestniczą w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w Sieci (programem
objętych zostało ponad 12 tys. dzieci).
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Dzień Bezpiecznego
Internetu 2006
Od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej
w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego
Internetu – DBI (Safer Internet Day). Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do
zasobów internetowych. Organizacja DBI jest
jednym z zadań narodowych realizatorów programu Safer Internet.
W 2006 r. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 7 lutego. Od początku roku informacje o DBI 2006 publikowane były w serwisie
www.dbi.pl. Podobnie jak rok wcześniej, w
Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zorganizowana została konferencja dla mediów i
partnerów programu Safer Internet w Polsce,
podczas której zaprezentowane zostały osiągnięcia projektu i plany na rok 2006.
W ramach DBI 2006 promowano ideę lokalnych
działań na rzecz bezpieczeństwa w Sieci. Inicjatywy takie realizowane były od początku stycz-

nia do końca lutego 2006 r. Szczegółowe opisy
tych działań zamieszczane były w serwisie internetowym Dnia Bezpiecznego Internetu.

Partnerzy DBI 2006:
 Ambasada Brytyjska,
 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
 Gemius S.A.,
 Polski Portal Edukacyjny „Interklasa”,
 Rzecznik Praw Dziecka,
 Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
 Telekomunikacja Polska,
	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inni.

Ogólnopolska Koalicja na rzecz
Bezpiecznego Internetu
Ogólnopolska Koalicja
na rzecz Bezpiecznego Internetu (OKBI)
jest platformą współpracy instytucji rządowych, pozarządowych,
szkół i innych placówek oświatowych oraz firm
komercyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w Internecie. Powstanie OKBI zostało ogłoszone podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 7 lutego 2006 r. Do końca
2006 r. Koalicja liczyła 127 członków; w zdecydowanej większości były to szkoły, ale również
przedstawiciele mediów i firm komercyjnych.

Zespół Akademii Bezpiecznego
Internetu:
Łukasz Wojtasik (koordynator programu),
Agnieszka Wrzesień (koordynator programu
Safer Internet Action Plan), Julia Pietkiewicz
(koordynator programu edukacyjnego),
Andrzej Piękoś (asystent programowy),
Marcin Sołodki (koordynator projektu Sieciaki.pl),
Piotr Sajkowski (asystent programowy),
Małgorzata Piasecka (red. serwisu Sieciaki.pl),
Katarzyna Fenik (koordynator Helpline.org.pl),
Alicja Puchała (konsultant Helpline.org.pl).

Finansowanie programu:
✿ Komisja Europejska: program Safer
Internet Action Plan
✿ Telekomunikacja Polska S.A.
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Dzieciństwo bez krzywdzenia

– ku lepszemu systemowi ochrony dzieci
w Europie Środkowo-Wschodniej
 www.canee.net, tel. (22) 616 16 69,
europawschodnia@fdn.pl
W 2006 r. Fundacja Dzieci Niczyje kontynuowała realizację programu Dzieciństwo bez
krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej.
Kolejny – drugi już rok, we współpracy z organizacjami pozarządowymi z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej (Bułgarii, Łotwy, Litwy,
Macedonii, Mołdawii i Ukrainy), prowadzone

Kampania Dzieciństwo
bez przemocy
W 2006 r. w 6 krajach biorących udział w
projekcie zrealizowano kampanię przeciw
przemocy wobec dzieci Dzieciństwo bez
krzywdzenia. Wykorzystano w niej materiały
prezentowane w Polsce w 2001 r. w ramach
kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Spot telewizyjny, dwie reklamy radiowe i plakaty zostały przetłumaczone i zaadoptowane na osiem
języków (6 narodowych oraz dodatkowo na
język rosyjski
oraz albański).
Przekazy medialne zostały
uzupełnione
ulotkami,
kalendarzami,
naklejkami i
innymi materiałami. Materiały kampanii
opierały się
zarówno na
informacjach
o problemie
krzywdzenia
dzieci, jak i na

były działania mające na celu poprawę systemu pomocy dzieciom krzywdzonym, w tym
podnoszenie kompetencji profesjonalistów
odpowiedzialnych za interwencję oraz pomoc
dzieciom – ofiarom i ich rodzinom, jak i działania nakierowane na zapobieganie problemowi
krzywdzenia dzieci.
Rok 2006 był drugim rokiem projektu poświęconym problemowi diagnozy i terapii dzieci
krzywdzonych.

przekazach promujących dobre rodzicielstwo.
W większości krajów była to pierwsza kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania
przemocy wobec dzieci o zasięgu ogólnokrajowym.
Kampania uzyskała bardzo dużą widoczność
we wszystkich 6 krajach, które ją realizowały. Przekazy medialne na zasadach non-profit
były pokazywane przez liczne stacje telewizyjne i radiowe: średnio miało miejsce ponad
1000 emisji spotów w ciągu kilku pierwszych
tygodni od startu kampanii. Tysiące plakatów i
dziesiątki tysięcy ulotek i innych wydawnictw
pozwoliły dotrzeć do znacznej części dorosłych w sześciu krajach.
Dokładne dane na temat widoczności kampanii zostaną zebrane po zakończeniu kampanii
– na początku 2007 r.
Udało się zbudować szerokie koalicje poparcia
dla kampanii, w skład których weszły organizacje pozarządowe, jak również instytucje
rządowe. Widoczne było także poparcie i zaangażowanie polityków, którzy włączyli się w
organizację imprez inaugurujących kampanię.
Na Łotwie przedsięwzięcie to uzyskało poparcie prezydenta, która wzięła udział w jego
inauguracji. W Macedonii i Mołdawii uroczyste
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inauguracje kampanii zostały zorganizowane
w salach parlamentów tych krajów. Narodowe kampanie zostały zainaugurowane we
wrześniu 2006 r. Kampania Dzieciństwo bez
przemocy została przygotowana na zasadzie

non-profit przez agencję McCann Ericsson
Polska. Na podobnych zasadach została przygotowana i przetłumaczona przez agencje
McCann Erickson w 6 krajach biorących udział
w projekcie.

Edukacja
W 2006 r. odbyło się szereg szkoleń i superwizji
mających na celu podnoszenie kompetencji osób
zawodowo odpowiedzialnych za pomoc dzieciom krzywdzonym. Przewodnim tematem tych
spotkań była diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie. Odbyło się 14 szkoleń
na szczeblu lokalnym, lokalne superwizje oraz
szkolenia regionalne, a także spotkania z ekspertami międzynarodowymi.
W 19-21 października 2006 r. miała miejsce
międzynarodowa konferencja w Druskiennikach (Litwa), w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich państw biorących udział w projekcie. Konferencja poświęcona była problemowi
dziecka – ofiary przestępstwa. Wiele miejsca
poświęcono diagnozie wykorzystywania seksualnego dzieci stosowanej w procedurze karnej

oraz metodom przesłuchania dzieci – ofiar przestępstw. Odbyły się warsztaty pokazujące polskie
i europejskie doświadczenia w tym zakresie,
które dotyczą przygotowania dziecka do bycia
świadkiem i przyjazne przesłuchanie dziecka.
W 2006 r. została przygotowana nowa wersja
portalu www.canee.net. Jest on forum wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy organizacjami z Europy Środkowo-Wschodniej.

Publikacje
W 2006 r. w ramach programu przygotowano
i wydano szereg wydawnictw związanych z
ochroną dzieci przed przemocą w 7 językach narodowych. Oprócz wielu publikacji wydanych na
potrzeby kampanii Dzieciństwo bez przemocy,
zaadaptowano i wydano książeczkę pt. Idę do
sądu w dwóch językach: litewskim i łotewskim.

Zespół programu:
Maria Keller-Hamela (koordynator),
Maria Kukołowicz (asystent programowy),
Gabriela Roszkowska (asystent programowy).
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Finansowanie programu:
✿ OAK Foundation
✿ Foundation Open Society Institute (Zug)
✿ Komisja Europejska – program Support
to NGOs in the 10 New Members States UE

Program na rzecz dzieci
cudzoziemskich bez opieki
i ofiar handlu
 tel. (22) 616 16 69, ofiaryhandlu@fdn.pl,
dziecicudzoziemskie@fdn.pl,
Od 2004 r. Fundacja Dzieci
Niczyje prowadzi, na mocy
porozumienia z Ministerdzieci - ofiar handlu
stwem Edukacji Narodowej,
i dzieci cudzoziemskich bez opieki
Punkt konsultacyjny ds.
dzieci cudzoziemskich bez
opieki oraz dzieci – ofiar handlu w ramach
współpracy Grupy Państw Morza Bałtyckiego.
W 2006 r. w ramach zadań Punktu konsultacyjnego podejmowane były następujące działania:

wek opiekuńczo-wychowawczych, prawnicy,
tłumacze, członkowie rodzin zastępczych,
pracownicy socjalni, nauczyciele, psycholodzy, konsulowie. Porady dotyczyły pomocy
w ramach interwencji, pomocy prawnej i
psychologicznej, a także pomocy medycznej.

Program na rzecz

	Podobnie jak w latach poprzednich, na mocy
dzieci - ofiar handlu
porozumienia
i dzieci
cudzoziemskich bez opieki z Urzędem ds. Repatriacji i
Cudzoziemców, psycholodzy i pedagodzy
Fundacji uczestniczyli w przesłuchaniach
małoletnich cudzoziemców bez opieki aplikujących o status uchodźcy w Polsce.
Program na rzecz

	Fundacja udzielała pomocy psychologicznej
(diagnostycznej i terapeutycznej) dzieciom cudzoziemskim bez opieki. Pod opieką
Fundacji były dzieci pochodzące z Ukrainy,
Armenii i krajów afrykańskich.
	Fundacja prowadziła konsultacje dla organizacji pozarządowych i profesjonalistów
opiekujących się dziećmi cudzoziemskimi
bez opieki. Z pomocy w zakresie konsultacji
i interwencji – prawnej, psychologicznej,
socjalnej – skorzystało 62 profesjonalistów.
Konsultacje odbywały się telefonicznie, za
pośrednictwem Internetu i osobiście. Najczęściej korzystającymi z konsultacji byli:
pracownicy policji, straży miejskiej, placó-

 N
 a potrzeby profesjonalistów i osób
zaangażowanych w
przeciwdziałanie procederowi handlu dziećmi powstała publikacja
pt. Problem handlu
dziećmi – w Polsce i na
świecie, która zawiera
informacje na temat
zjawiska, jego przeciwdziałania oraz organizacji, które zajmują
się tym problemem.

Zespół programu:
Katarzyna Fenik (koordynator),
Maria Kukołowicz (asystent programowy),
Gabriela Roszkowska (asystent programowy).

Finansowanie programu:
✿ Ministerstwo Edukacji Narodowej
✿ Ambasada Brytyjska
✿ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
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Program badawczy
Internecie oraz dostępności niebezpiecznych
treści w Internecie. Oba projekty zostały
przeprowadzone w ramach programu Akademia
Bezpiecznego Internetu. Respondentami badań
prowadzonych online były dzieci w wieku 12–17
lat. Część pytań adresowana była również do
rodziców młodych Internautów. Wyniki badań
posłużyły m.in. do planowania programów
edukacyjnych i kampanii medialnych oraz dały
możliwość ewaluacji prowadzonych projektów.

 tel. (22) 616 16 69, fdn@fdn.pl
Głównym celem programów badawczych prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje jest
diagnoza skali i problemu krzywdzenia dzieci
oraz postaw społecznych wobec tego problemu.
W 2006 r. Fundacja Dzieci
Niczyje przeprowadziła badania postaw społecznych
wobec problemu krzywdzenia dzieci w Polsce i w
6 krajach, uczestniczących
w programie Dzieciństwo
bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony
dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej. Zostały
wykonane dwa badania: jedno na reprezentatywnej, ogólnonarodowej próbie oraz drugie
– na próbie nauczycieli szkół podstawowych.

Pierwsze badania przeprowadzone zostały w
styczniu 2006 r. i dotyczyły ryzykownych zachowań dzieci w Internecie, ze szczególnym
uwzględnieniem kontaktów online i spotkań
z osobami poznanymi w Sieci (N=1779 dzieci,
N=687 rodziców). Drugi projekt badawczy,
przeprowadzony we wrześniu 2006 r., poświęcony został problemowi niebezpiecznych treści
w Sieci (N=2559 dzieci).
Raporty z badań dostępne są na stronie
www.dzieckowsieci.pl

Wyniki badań zostały opracowane w formie 7
raportów narodowych oraz raportu porównawczego. Wszystkie raporty zostały przetłumaczone na język angielski i języki narodowe oraz
zamieszczone na stronie www.canee.net.

Finansowanie programu:

W 2006 r. przeprowadzono także dwa badania
dotyczące ryzykownych zachowań dzieci w
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Program wydawniczy
 tel. (22) 616 16 69, wydawnictwo@fdn.pl
Fundacja Dzieci Niczyje w 2006 r. wydała
szereg publikacji – książek, broszur, plakatów,
ulotek, naklejek itp., które zostały opisane
przy prezentacji poszczególnych programów.
Ponadto w 2006 r. ukazały się cztery numery
kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria.
Badania. Praktyka”:
Nr 14 Krzywdzenie dziecka
a zaburzenia neurologiczne
i zdrowie psychiczne
Nr 15 Problem krzywdzenia
dzieci w Europie ŚrodkowoWschodniej
Nr 16 Zachowania seksualne
dzieci – norma a patologia

Nr 17 Dzieci w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

Redakcja kwartalnika
„Dziecko krzywdzone”:
Monika Sajkowska (redaktor naczelny),
Maria Keller-Hamela (zastępca redaktora
naczelnego),
Maria Szczypińska (sekretarz redakcji).

Finansowanie programu:
✿
✿
✿
✿

Fundusz Współpracy JFK
Foundation Open Society Institute (Zug)
OAK Foundation
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

dzieckokrzywdzone.pl
Portal wiedzy o problemie
krzywdzenia dzieci
W ramach programu edukacyjnego Fundacji
Dzieci Niczyje został przygotowany portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci.
Dzieckokrzywdzone.pl to internetowy portal
edukacyjno-informacyjny dotyczący problematyki krzywdzenia dzieci. Jest on adresowany
do profesjonalistów, którzy w swojej pracy
zawodowej stykają się z problematyką krzywdzenia dzieci, pracowników akademickich,
studentów i dziennikarzy. Adresatami są również rodzice/opiekunowie dzieci, szukający
informacji, jak pomóc dziecku, które stało się
ofiarą przemocy.
Portal ma charakter edukacyjny i informacyjny
– dostarcza użytkownikom wiedzy o ustaleniach
teoretycznych i empirycznych na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci oraz o efek-

tach realizacji praktycznych programów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem
krzywdzeniu dzieci. Prezentuje dobre praktyki,
które mogą być powielane przez instytucje pomagające dzieciom krzywdzonym. Na portalu
dostępne są ustalenia teoretyczne i badawcze,
które mogą pozwolić profesjonalistom zwiększyć swoją wiedzę i lepiej pomagać dzieciom
– ofiarom przemocy.

Redakcja portalu:
Monika Czyżewska (koordynator projektu),
Ewa Sadowska (redaktor portalu).

Finansowanie programu:
✿

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Program szkoleniowy
 tel. (22) 616 16 69, szkolenia@fdn.pl
Ważny nurt działalności Fundacji stanowi
organizacja i prowadzenie szkoleń oraz konferencji dotyczących problematyki dziecka
krzywdzonego dla różnych grup zawodowych.
Większość szkoleń i konferencji przeprowadzanych jest w ramach poszczególnych programów Fundacji, a informację o nich można
znaleźć przy opisie działań związanych z promowaniem Internetu bezpiecznego dla dzieci
i innych programów.

Ponadto w 2006 r. przeprowadzone zostały
następujące cykle szkoleniowe:
	studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie i jego rodzicami bądź opiekunami,
	szkolenia dla policjantów, specjalistów
do spraw nieletnich z całej Polski w
ramach 30-godzinnych kursów, realizowanych we współpracy z Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie,
	szkolenia dla wolontariuszy w ramach
programu Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa.
W ramach programu Fundacja przeprowadziła
także szereg innych szkoleń dla różnych grup
profesjonalistów, m.in.: psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prokuratorów, sędziów. Zajęcia dotyczyły
diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych oraz sposobów pracy z dziećmi – ofiarami przestępstw.

Program Dobry rodzic
 www.dobryrodzic.pl, tel. (22) 616 16 69,
dobryrodzic@fdn.pl
W 2006 r. Fundacja podejmowała
szereg działań promujących wychowanie bez przemocy – dystrybuowane były ulotki skierowane do
rodziców: 10 kroków jak stać się
lepszym rodzicem czy Apel Twojego dziecka.
Dzięki współpracy z pracownikami firmy House
of Skills udało się przygotować stronę interne-
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tową, gdzie każdy rodzic może usłyszeć Apel
Twojego Dziecka. Rysunki na stronę przygotował
Edward Lutczyn, studio RPM Sound & Voices
przygotowało i nagrało wersję dźwiękową strony.

Konkurs prac magisterskich
W lutym 2007 r. została rozstrzygnięta VII edycja na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
problematyki dziecka krzywdzonego. Zespół
jurorów z Fundacji Dzieci Niczyje, w składzie:
dr Monika Sajkowska (przewodnicząca), Maria
Keller-Hamela oraz Jolanta Zmarzlik, przyznało
następujące wyróżnienia:
I miejsce - Katarzyna Dachowska za pracę
pt. Teoria umysłu jako czynnik wpływający na
jakość i sugestywność zeznań małych dzieci,
napisaną pod kierunkiem dra hab. Szymona
Durkheima na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
II miejsce - Agnieszka Izdebska za pracę
pt. Wczesne doświadczenie seksualne a koluzja
partnerska, napisaną pod kierunkiem prof.

Marii Beisert na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Wyróżnienie - Joanna Strzelecka za pracę
pt. Empatia i kompetencje społeczne sprawcy
a wykorzystywanie seksualne dzieci, napisaną
pod kierunkiem prof. Marii Beisert na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyróżnienie - Marika Nowicka za pracę pt.
Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń na zachowanie agresywne u przestępców seksualnych,
napisaną pod kierunkiem prof. Marii Beisert na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ogłoszono VIII edycję konkursu dla prac magisterskich dotyczących problematyki krzywdzenia obronionych w r. akademickim 2006/2007.

Plany na 2007
W 2007 r. Fundacja Dzieci Niczyje będzie kontynuować działania Akademii
Bezpiecznego Internetu. Wraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową będzie
realizować europejski program Safer Internet
Action Plan Plus. Kontynuowane będą także
działania edukacyjne skierowane do profesjonalistów (zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja na temat profilaktyki krzywdzenia dzieci w Internecie) oraz do dzieci i
najmłodszych internautów (odbędzie się kolejna
edycja akcji Sieciaki na wakacjach, powstanie
strona www.przedszkolaki.sieciaki.pl, odbędą
się szkolenia dla nauczycieli i dzieci na temat
bezpiecznego poruszania się po Internecie).
Rozszerzając swoją ofertę skierowaną do dzieci
i dorosłych, 7 lutego 2007 r. zostanie zain-

augurowany nowy projekt Helpline.org.pl,
który będzie miał na celu zapewnienie lepszej
ochrony dzieci przed przemocą w Internecie.
Do dyspozycji dzieci i dorosłych został oddany bezpłatny numer telefonu (0800 100 100),
gdzie można uzyskać pomoc i porady związane
z niepokojącymi sytuacjami jakie młody internauta może napotkać w Sieci.
Rok 2007 będzie kolejnym rokiem realizacji w siedmiu krajach partnerskich
programu Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci
w Europie Środkowo-Wschodniej. Działania
będą koncentrowały się na zagadnieniach związanych z prawnymi aspektami ochrony dzieci.
W każdym z krajów uczestniczących w projekcie zostanie zainicjowana kampania skierowana
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do sędziów i prokuratorów Dziecko – świadek
szczególnej troski, dotycząca szczególnej
sytuacji dziecka w procedurze karnej. Książka
dla dzieci Idę do sądu zostanie zaadaptowana
i przetłumaczona na kolejne 4 języki: mołdawski, macedoński, ukraiński, bułgarski. Zostanie
wydana w 3 językach broszura dla rodziców
Gdy Twoje dziecko jest świadkiem w sądzie.
W Polsce, w ramach programu Ochrona
dzieci uczestniczących w procedurach prawnych, powołana zostanie
Koalicja na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci. Zostanie zainaugurowany II etap
kampanii Dziecko - świadek szczególnej troski,
wydana zostanie broszura Będę świadkiem skierowana do nastolatków i ich rodziców. Zostanie
także wydana publikacja dla sędziów i prokuratorów na temat przesłuchiwania dzieci. W 2007
r. odbędzie się IV Ogólnopolska konferencja
Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw.
W 2007 r. zostanie przeprowadzona
kampania przeciwko przemocy fizycznej wobec dzieci Zobacz – Usłysz
– Powiedz. Kampania będzie miała wymiar informacyjno-edukacyjny – dostarczy informacji
o sposobach reagowania, gdy się podejrzewa/
wie, że dziecko jest ofiarą przemocy. Jej celem
będzie uwrażliwienie dorosłych na przemoc
wobec dzieci i wskazanie rozmaitych możliwości pomocy dzieciom doznającym przemocy.
W ramach działań mających na celu
ochronę dzieci przed przemocą na
terenie warszawskiej dzielnicy Praga
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– Południe zostanie przeprowadzony pilotażowy program, mający na celu wypracowanie
współdziałania pomiędzy pracownikami służby
zdrowia, pomocy społecznej oraz organizacji
pozarządowych w zakresie wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia dzieci przemocą.
W roku bieżącym rozwijany będzie portal
dotyczący problemu przemocy wobec dzieci – www.dzieckokrzywdzone.pl, który ma
stać się płaszczyzną wymiany informacji,
doświadczeń, dobrych praktyk dla osób stykających się w swojej pracy z dziećmi krzywdzonymi.
W 2007 r. Fundacja będzie nadal realizować
następujące programy:
 Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
 Centrum Dziecka i Rodziny
	Ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
 Akademia Bezpiecznego Internetu
	Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu
systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej
	Program na rzecz dzieci cudzoziemskich
bez opieki i ofiar handlu
 Program szkoleniowy
 Program „Dobry Rodzic”
 Program edukacyjny
 Program wydawniczy
 Program badawczy
 Konkurs prac magisterskich

Raport finansowy
OAK Foundation (środki dystrybuowane do 7 krajów uczestniczących w projekcie)
Fundacja Grupy TP
Komisja Europejska – program Ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
Działalność non for profit
Komisja Europejska – program Akademia Bezpiecznego Internetu
Darowizny od firm
Urząd m.st. Warszawy – placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom
Telekomunikacja Polska S.A.
Darowizny 1 %
UBS Optimus Foundation
Fundacja Open Society Institute (Zug)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Urząd m.st. Warszawy - program edukacyjny
Nawiązki sądowe
Fundacja TVN
Ambasada Brytyjska
Darowizny od osób fizycznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
University College Cork
OPS Praga Płd.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Kerten Capital Sp. z o.o
InfoAudit Sp. z o.o
Stowarzyszenie La Voix de L Enfant
AUCHAN
Fundacja im. S. Batorego
British Council
Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA
Odsetki bankowe
INNE
RAZEM

631 029
534 700
369 345
273 579
256 612
217 483
210 327
165 863
141 491
126 090
79 022
64 083
59 125
57 700
47 744
43 895
36 514
30 699
24 000
23 900
23 880
20 000
19 000
18 000
11 615
10 000
9 000
6 828
5 000
3 670
9 110
3 529 309

Środki przeznaczone na realizację programów Fundacji Dzieci Niczyje w roku 2006:
Wydatki administracyjne za 2006r. stanowią 7,2 %, zaś nakłady na działalność statutową
92,8% łącznych wydatków działalności podstawowej Fundacji.
Wsparcie rzeczowe:
Agencja Wydawnicza Aga Press
Agora S.A.
Bank BGK
Bank Drugiej Ręki
CD Projekt
Deutsche Bank
Fundacja „Bank Żywności SOS”
Fundacja Grupy TP
F-secure
Gemius S.A. (badania)

G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o
House of Skills
Microsoft
MKS_vir
PLAY.pl
Studio Tworzenia Mediów
TV Jetix
Wydawnictwo Egmont
Wydawnictwo Media Service Zawada
Związek Producentów Audio Video
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Sponsorzy:

UBS Optimus Foundation
Fundacja Open Society Institute (Zug)
Ministerstwo Sprawiedliwości
OPS Praga Płd.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Kerten Capital Sp. z o.o
Wsparcie rzeczowe:
Agencja Wydawnicza Aga Press
f-secure
PLAY.pl
Studio Tworzenia Mediów
Wydawnictwo Egmont
Wydawnictwo Media Service Zawada
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