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Czym zajmuje się
     Fundacja
  Dzieci Niczyje?
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Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel./faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14 
fdn@fdn.pl 
www.fdn.pl

Grafika i skład: Ewa Brejnakowska-Jończyk, www.ewa-bj.pl

Zdjęcia wykorzystane w publikacji pochodzą z konkursu fotograficznego
„Szczęśliwe dzieciństwo” organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje w 2009 roku.
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Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) została założona w 1991 roku przez Alinę 
Margolis-Edelman jako realizacja polskiej misji organizacji Médecins 
du Monde (Lekarze Świata). 

Początkowo Fundacja miała zajmować się problemem sieroctwa społecznego – 
i stąd nazwa organizacji. Ostatecznie kierunek działań FDN wyznaczyły jednak 
rezultaty pierwszego programu badawczego diagnozującego skalę i charakter 
problemu krzywdzenia dzieci. Wyniki tych badań pokazały, że profesjonaliści 
pracujący z dziećmi nie tylko nie rozpoznają symptomów krzywdzenia, 
ale często wręcz zaprzeczają, że taki problem istnieje. 

W ciągu ponad 20 lat istnienia Fundacji Dzieci Niczyje, jej działania kompleksowo 
objęły problem profilaktyki i pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce.

Dziś Fundacja Dzieci Niczyje jest największą w Polsce organizacją pozarządową 
zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-
-ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, ich rodzinom i opiekunom. 
Przez ponad 20 lat z pomocy oferowanej przez FDN skorzystały tysiące dzieci. 
Setki wolontariuszy oraz darczyńców wsparły działania organizacji. 

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

Realizując naszą misję:
- Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
- Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
- Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
- Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
- Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka
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Fundacja Dzieci Niczyje istnieje, ponieważ dzieci często stają się ofiarami 
krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego, zaniedbania oraz wykorzystywania 
seksualnego. W Polsce potrzeby i prawa dzieci ciągle nie są wystarczająco 
dostrzegane i respektowane.

W Fundacji Dzieci Niczyje jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma prawo 
dorastać i rozwijać się w bezpiecznym dla siebie środowisku, a obowiązkiem 
dorosłych jest chronienie najmłodszych.
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Działania FDN koncentrują się przede wszystkim na ochronie najmłodszych 
przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie 
ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania 
rodziców w ich trudnej i odpowiedzialnej roli – aby dzieci mogły od nich dostać 
jak najlepszą opiekę i wychowanie.

ZAWSZE w centrum naszych działań są DZIECI. 
 

FDN wspiera dzieci i ich rodziny niosąc bezpośrednią pomoc w sytuacjach 
krzywdzenia oraz poprzez szeroko rozumianą profilaktykę – edukację 
i kampanie społeczne. 

Oferta pomocowa Fundacji Dzieci Niczyje jest bezpłatna. 

W FDN bezpośrednią pomoc psychologiczną, prawną i psychiatryczną 
znajdą dzieci-ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny, a także rodzice, którzy chcą 
wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze. W naszych placówkach ze 
wsparcia specjalistów Fundacji mogą skorzystać także profesjonaliści 
spotykający w swojej pracy przypadki przemocy wobec najmłodszych.

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi dwie placówki bezpośredniej pomocy 
dzieciom krzywdzonym:
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
oraz Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman.

Dzieci, młodzież, rodzice i profesjonaliści mogą również skorzystać z pomocy 
konsultantów bezpłatnych telefonów zaufania prowadzonych przez FDN.

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 wspiera dzieci 
w trudnych sytuacjach życiowych. 

W każdym tygodniu nasi konsultanci odbierają ponad cztery tysiące połączeń 
od dzieci i dorosłych, którzy szukają pomocy i wsparcia. 
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W Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” oferowana jest pomoc psycho-
logiczna, psychiatryczna i prawna dla dzieci-ofiar przemocy oraz ich rodzin. 
Specjaliści Fundacji udzielają również konsultacji i superwizują  profesjonalistów 
pracujących z dziećmi krzywdzonymi. Ze wsparcia „Mazowieckiej” korzystają 
głównie dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Ważny aspekt tego 
wsparcia to przyjazne przesłuchania dzieci: pracownicy placówki pełnią rolę 
biegłych psychologów, a warszawskie sądy korzystają z certyfikowanego 
Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci. Nasza placówka czynnie wspiera 
działanie Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie 
koordynowanej przez FDN. 

  

Najmłodsze dzieci chronimy przed krzywdzeniem wspierając i edukując 
rodziców/opiekunów maluchów oraz promując dobre rodzicielstwo. 
Specjaliści FDN nie tylko udzielają konsultacji, ale także organizują warsztaty, 
spotkania edukacyjne, wspólne zabawy dla rodziców i dzieci oraz wyjazdy 
terapeutyczno-edukacyjne dla rodziców z grupy ryzyka. Młodzi rodzice mogą 
korzystać także z wielu naszych publikacji, poradni internetowej oraz specjal-
nego serwisu www.dobryrodzic.fdn.pl. 

W ramach działań programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” organizujemy szko-
lenia dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych, 
lekarzy, psychologów, policjantów, kuratorów, pracowników żłobków i innych) 
nt. ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem. Ważny nurt naszej działalności 
stanowi także tworzenie Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych 
Dzieci.  Wynikająca z niego interdyscyplinarna współpraca różnych służb 
umożliwia identyfikację rodzin ryzyka krzywdzenia najmłodszych dzieci 
i odpowiednie wsparcie rodziców.



5

 

Pracownicy instytucji mających kontakt z dziećmi powinni być szczególnie 
wyczuleni na wszelkiego rodzaju symptomy krzywdzenia dzieci, a także powinni 
umieć odpowiednio reagować w sytuacjach, gdy bezpieczeństwo dziecka jest 
zagrożone. Często to właśnie od wiedzy i wrażliwości personelu placówki, 
do której uczęszcza dziecko zależy poprawne rozpoznanie problemu przemocy 
wobec dziecka, a także wdrożenie należytej i zgodnej z obowiązującym  
prawem interwencji – zarówno prawnej, jak i pozaprawnej.  
Fundacja Dzieci Niczyje od 2010 roku realizuje program „Chronimy Dzieci”.  
W ramach programu promujemy ustanowienie w placówkach polityki ochrony 
dzieci, która jasno określa procedury reagowania na przemoc wobec dziecka 
oraz prowadzoną w placówce profilaktyką przemocy. Uczymy, jak właściwie 
rozpoznawać symptomy przemocy, jak na nie reagować oraz jak zapobiegać 
krzywdzeniu dzieci. Placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przyzna-
jemy certyfikaty „Chronimy Dzieci”. 

W bezpiecznej placówce, która otrzymała certyfikat nie pracują osoby 
mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, wszyscy pracownicy  wiedzą, jak 
rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję 
w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy. Dzieci dowiadują 
się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami w realnym 
świecie i w internecie oraz gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach 
życiowych. Rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy 
i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

 

Celem działań programu jest wsparcie dzieci biorących udział w procedurach 
karnych i cywilnych. Specjaliści FDN prowadzą szkolenia dla sędziów, proku-
ratorów, funkcjonariuszy policji oraz innych profesjonalistów, z zakresu przy-
gotowania dziecka do przesłuchania oraz podniesienia kompetencji dotyczących 
przesłuchiwania. Dbamy także o podnoszenie stan-dardów przesłuchiwania 
dzieci przez certyfikowanie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 
Przyjaznych Pokoi Przesłuchań. 

Za pośrednictwem licznych wydawnictw oraz serwisu:  
www.dzieckoswiadek.fdn.pl służymy dzieciom, rodzicom i profesjonalistom  
informacjami na temat praw dzieci-świadków przestępstw.
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Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Z  konsultantami Telefonu Zaufania 116 111 dzieci mogą podzielić 
się swoimi troskami i problemami. Celem jego działania jest 
poprawa samopoczucia, a często – bezpieczeństwa dzwoniących. 
Konsultanci Telefonu prowadzą także działania edukacyjne 
i informacyjne, zachęcając młodych ludzi 
do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.

Telefon działa 7 dni w tygodniu. Połączenie z nim jest bezpłatne 
ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych. Z kon-
sultantami można skontaktować się także za pośrednictwem 
strony internetowej www.116111.pl.

Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100
Specjaliści Fundacji oferują rozmowę także rodzicom 
i profesjonalistom, których niepokoi kwestia bezpieczeństwa 
dziecka – np. przemoc w szkole czy dynamicznie rozwijające 
się zagrożenia w internecie. Połączenia z numerem 800 100 
100 są bezpłatne. Z konsultantami można także skontaktować 
się przez stronę www.800100100.pl.

 

Celem programu jest nauczenie dzieci bezpiecznego 
poruszania się po internecie oraz pomoc w sytuacjach 
zagrożenia w sieci. Aby to osiągnąć, prowadzimy 
kompleksowe działania – m.in. serwis internetowy 
www.dzieckowsieci.fdn.pl, platformę edukacyjną 
www.edukacja.fdn.pl, serwisy edukacyjne dla 
dzieci Sieciaki.pl oraz Necio.pl, a także wydajemy 
magazyn dla młodzieży o fenomenach internetu „Numa 
Numa” Większość tych aktywności realizowana jest we 
współpracy z Fundacją Orange. W ramach programu „Dziecko w Sieci”, 
Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową 
tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet Komisji Europejskiej.  
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Komercyjne wykorzystywanie dzieci (m.in. handel dziećmi, wykorzystywanie 
dzieci w prostytucji, do żebrania lub w turystyce seksualnej) to dynamiczne 
zjawisko, które wymaga ciągłego monitorowania. Celem programu jest zapo-
bieganie i przeciwdziałanie problemowi przez zwiększanie wiedzy i kompetencji 
wychowawców, nauczycieli, służb czy innych profesjonalistów mających kontakt 
z dziećmi. Wspólnie z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi wypra-
cowujemy system identyfikacji oraz pomocy dzieciom-ofiarom komercyjnego wykorzy-
s-tywania. Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu przez wdrażanie Kodeksu 
postępowania, mającego na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym 
w turystyce. W ramach programu prowadzimy również działalność informacyjną 
na temat problemu, m.in. na portalu www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl. 

 

Fundacja prowadzi swoje działania także poza granicami kraju, 
współpracując z organizacjami pozarządowymi z Europy Wschodniej: Litwy, 
Łotwy, Ukrainy, Bułgarii i Mołdawii. Wspólnie z naszymi partnerami działamy 
na rzecz wzmocnienia systemu pomocy dzieciom krzywdzonym przez  
szkolenie profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencję, pomoc dzieciom 
i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej. Rolę platformy 
wspierającej wymianę wiedzy i doświadczeń między państwami biorącymi 
udział w projekcie pełni prowadzony przez Fundację anglojęzyczny portal 
www.canee.net 
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Żeby zrealizować to wyzwanie, Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi liczne kam-
panie społeczne na rzecz ochrony dzieci (m.in. „Dziecko w Sieci”, „Zły dotyk”, 
„Dzieciństwo bez przemocy”, „Dobry Rodzic – Dobry Start”), bada zjawisko 
przemocy wobec dzieci, szkoli profesjonalistów, którzy mają w swojej pracy 
kontakt z dziećmi-ofiarami przestępstw, a także wydaje wiele publikacji 
dla rodziców i opiekunów, profesjonalistów oraz samych dzieci. 

Fundacja Dzieci Niczyje współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
placówkami edukacyjnymi, ośrodkami ochrony zdrowia, lokalnymi ośrodkami 
pomocy społecznej, policją, władzami samorządowymi oraz rządem.
Każdego roku organizujemy trzy ogólnopolskie konferencje: „Pomoc dzieciom-
-ofiarom przestępstw”, „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” 
oraz „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. Dzięki nim setki profesjonalistów 
z całego kraju może spotkać się z polskimi i światowymi ekspertami 
oraz wymienić się doświadczeniami.

Zainicjowaliśmy i koordynujemy lokalną i ogólnopolską współpracę orga-
nizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 
Powołaliśmy Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą, 
Warszawską Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie, ogólno-
polskie koalicje na rzecz: przyjaznego przesłuchiwania dzieci oraz profilaktyki 
krzywdzenia małych dzieci. 

Ważny nurt naszej działalności stanowią działania lobbingowe na rzecz zmian 
w polskim prawie, mające na celu zapewnienie właściwego wsparcia prawno-
-socjalnego dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania. Od początku istnienia 
Fundacji angażujemy się także w rzecznictwo w zakresie ochrony praw dzieci.
Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy i dzieleniu się wiedzą możemy 
skuteczniej dążyć do ochrony dzieci przed przemocą i innymi formami krzywdzenia.
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Jedna godzina, trzy punkty na mapie Warszawy, dziesiątki ludzi, setki spraw 
i myśli skoncentrowanych wokół małych ludzi, krzywdzonych, zaniedbanych 
i opuszczonych przez nieodpowiedzialnych lub pogubionych, zaplątanych 
we własne problemy dorosłych.

Powiedzmy, że jest trzynasta. Na Katowickiej, Mazowieckiej i Walecznych pach-
nie, już drugą tego dnia, parzoną kawą, dyskretnie szumią komputery, mniej 
dyskretnie pobrzękuje domofon, a już zupełnie bez szacunku dla uszu dzwonią, 
grają i śpiewają dzwonki telefonów.

Na Walecznych przed budynkiem parkuje kawalkada dziecięcych wózków, 
na drugim piętrze mamy ze swoimi maluchami, pod opieką Marleny i Anety, 
uczą się, jak być dobrymi mamami, jak radzić sobie ze stresem, jak cieszyć się 
macierzyństwem, jak rozpoznać, co mówi dziecko, kiedy płacze. Mamy siedzą 
na podłodze na wielkich poduchach i głowią się, jak rozwiązać sprawy na pozór 
nierozwiązywalne, a maluchy pod czujną opieką wolontariuszy raczkują 

na dywanie, rozgniatają tony kukurydzianych chrupek i zgłaszają ustawiczne 
zapotrzebowanie na nowe pampersy.

Na korytarzu pod 
kolorowym plakatem 
o szczęśliwym 
dzieciństwie 
przycupnęła na brzegu 
dziecinnego krzesełka 
skulona postać 
w szarym sfilcowa-
nym swetrze. To pani 
Grażyna, która przyszła 
po ratunek do Renaty. 
Kurator stracił do pani 
Grażyny cierpliwość 
i zapowiedział, 
że napisze wniosek 
do sądu o umieszczenie jej 
dzieci w placówce, 
a dzieci jest pięcioro. Renata 
też jest pełna wątpliwości. 
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Zna panią Grażynę od lat, od lat obiecuje ona poprawę — że przestanie pić, że 
będzie regularnie odprowadzać dzieci do szkoły i przedszkola, że złoży wniosek 
o mieszkanie, że będzie rehabilitować małego Oskara, że sprzątnie, że… Lista 
niestety jest długa. Renata za drzwiami bierze głęboki oddech i mocno posta-
nawia: ostatni raz spróbuję, jeszcze tylko ten jeden raz — dla Arletki, Oskarka, 
Denisa, Wiktorii i Dawidka, którzy „najbardziej na świecie 
kochają swoją mamuleńkę”.

Konrad ma dzisiaj dyżur przy telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Niepo-
trzebnie zgodził się na to zastępstwo. Właśnie dzwoni „na ucho” dwunastoletnia 
dziewczynka, że w piątek się zakochała, a on na nią nie patrzy i na przerwie 
zabrał jej zeszyt i co ona ma robić i w ogóle jest nieszczęśliwa. Konrad jest 
specem od nieszczęśliwych miłości, ale dziś nie może się skupić na problemach 
dziecka, wciąż jest myślami przy wczorajszym telefonie od zgwałconej przez
ojczyma nastolatki. Dziewczyna nie może liczyć na niczyją pomoc, 
jest przerażona, planuje najgorsze. Po długiej rozmowie obiecała, 
że wieczorem zadzwoni jeszcze raz, nie zadzwoniła…

Marta z Katowickiej ma dziś dobry dzień, udało jej się zachęcić znaną firmę 
do współpracy przy nowej kampanii społecznej. Przekonała ją, że klapsy nie są 
dobrym pomysłem na wychowanie dzieci, teraz ona pomoże nam przekonywać 
rodziców w całej Polsce.

Łukasz i Andrzej właśnie rozmawiają na schodach. Sieciaki kilka lat temu 
narodziły się w korytarzu za szafą. Musiały pomieścić się na biurku między 
papierami, flamastrami, kubkami z kawą i po kawie. Dziś rozgościły się 
w komputerach setek tysięcy dzieciaków, ucząc, bawiąc, ostrzegając przed 
niebezpieczeństwami czyhającymi w internecie. Schody są zwyczajne, nawet nie 
bardzo wygodne, ale Łukasz i Andrzej właśnie tam uzgadniają nowy pomysł 
na tegoroczną edycję kampanii „Sieciaki na wakacjach”.

Marysia jest naszym łącznikiem z całym światem, zna wszystkich, którzy mają 
coś do powiedzenia w sprawie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Chcesz 
zaprosić znanego profesora z Atlanty, terapeutę z Belgii, sędziego z Australii, 
poznać raport z najnowszych badań w Mołdawii? Marysia może wszystko. 
Ma międzynarodowy autorytet, siłę przekonywania i determinację w działaniu. 
Potrafi jednocześnie mówić po angielsku, pisać po polsku, a myśleć po… hm! 
należy chyba ją o to dopytać.



12

Na Mazowieckiej trwa przesłuchanie  jedenastoletniej Oli. Ola ma tylko babcię 
i wujka, który jest „zupełnie chory i babcia opiekuje się nim”. Dziewczynka 
dobrze zna nasz Przyjazny Pokój Przesłuchań, zieloną książeczkę 
przygotowującą dzieci do przesłuchania sądowego, wie, jaką rolę ma sędzia 
i psycholog, wie, że należy mówić prawdę i że wujek nie miał prawa robić jej 
takich rzeczy, ale nie wie, jak babcia da sobie radę z tym wszystkim, czy będzie 
ją jeszcze kochać i kto w więzieniu będzie opiekować się wujkiem, który nie ma 
nóg. Takie zmartwienia ma Ola.

Wysoka, smukła Karolina mogłaby być koszykarką albo modelką, albo aktorką, 
albo kimkolwiek  by chciała, ale nie będzie. Karolina ma uszkodzony kręgosłup, 
staw biodrowy, odklejającą się siatkówkę i padaczkę pourazową. Karolina we 
wczesnym dzieciństwie była maltretowana fizycznie, kopana, bita i głodzona. 
Magda opiekuje się dziewczyną od czterech lat i już sama nie wie, czy nazywać 
tę opiekę terapią psychologiczną, czy matczynym wsparciem i trzymaniem 
ochronnego parasola. Karolina ma czternaście lat, wciąż boi się życia, ludzi 
i przyszłości. Magda nie potrafi ująć dziewczyny w statystykach i ewaluacjach, 
machnęła na to ręką, trudno, będzie trochę nieprofesjonalna.

Powiedzmy, że jest czternasta — na Katowickiej Daria skończyła pisać 
wniosek grantowy, Dorota podsumowała rozliczenie finansowe z Urzędem 
Miasta, Monika rozłożyła makietę nowego numeru kwartalnika „Dziecko krzywdzone”.

Na Walecznych Lucyna omawia ze stażystami ich pierwszy samodzielny dyżur 
w telefonie zaufania, Karolina rozpoczyna spotkanie zespołu zajmującego się 
profilaktyką krzywdzenia małych dzieci. Joanna i Kasia prowadzą warsztaty dla 
nauczycieli w ramach programu „Chronimy dzieci”.

Na Mazowieckiej Ala pisze opinię z przesłuchania małej Oli, Justyna rozmawia 
z mamą Karola o sposobie prawnego zabezpieczenia chłopca przed agresją 
ojca, Beata dzwoni do szkoły w sprawie Izy, która kolejny raz uciekła z domu, 
bo nie może dogadać się z nowym partnerem matki. Mirka czeka z niepokojem 
na Szymona, który na ostatnim spotkaniu powiedział, że jak ojciec jeszcze raz 
uderzy matkę, to on go zabije.

Powiedzmy, że jest piętnasta, szesnasta, siedemnasta…
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Katowicka
Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14
fdn@fdn.pl

Walecznych
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel./faks: 22 616 16 69
walecznych@fdn.pl

Mazowiecka
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./faks: 22 826 88 62
mazowiecka@fdn.pl
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