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Kontekst projektu
•  7 na 10 nastolatków (72%) w wieku  

11–17 lat doświadczyło w swoim życiu  
co najmniej jednej formy krzywdzenia

•  Co 3. badane dziecko (32%)  
doświadczyło co najmniej jednej formy 
przestępstw konwencjonalnych  
(wandalizmu, rozboju lub napaści)

•  41% dzieci w Polsce doświadcza przemocy  
ze strony bliskich dorosłych

•  13% badanych było świadkami  
przemocy domowej 

•  57 % respondentów padła ofiarą  
przemocy rówieśniczej

•  Co 5. nastolatek w wieku 13–17 lat (20%)  
miał obciążające doświadczenie seksualne 

•  7 % badanych w wieku 13–17 lat doświadczyło 
wykorzystania seksualnego

Budowanie odporności psychicznej (rezyliencji )  
u dzieci, które doświadczyły krzywdzenia, pozwala 
łagodzić negatywne skutki tych trudnych doświadczeń.  

Dziecko posiadające zdolność  rezyliencji może  
rozwijać się w prawidłowy, pozytywny sposób  
pomimo dramatycznych przeżyć. 

Celem projektu jest zbudowanie sieci złożonej ze 
specjalistów pracujących z dziećmi, a także instytucji 
publicznych i podmiotów prywatnych zajmujących się 
przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci, aby skuteczniej 
wykrywać i reagować na przypadki krzywdzenia oraz 
zapobiegać temu zjawisku. 

Źródło: „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań  
krzywdzenia dzieci” www.diagnozakrzywdzenia.pl/



Szkolenie
105  specjalistów z sektorów opieki 
zdrowotnej, edukacji, pomocy 
społecznej i wymiaru sprawiedliwości 
zostanie przeszkolonych w zakresie 
modelu wspomaganej rezyliencji 
i poprawi swoje umiejętności 
rozpoznawania przypadków 
krzywdzenia dzieci oraz właściwego 
reagowania w takich przypadkach.

Strategia działania
Na poziomie lokalnym 25 instytucji 
publicznych i podmiotów prywatnych 
zajmujących się problemem krzywdzenia 
dzieci będzie pracować wspólnie 
w ramach zespołu roboczego nad 
opracowaniem planu działania  
i strategii reagowania na ten problem. 

Rzecznictwo i  
działania informacyjne
Działania rzecznicze i informacyjne 
będą realizowane na poziomie lokalnym 
i krajowym przez 150 specjalistów z 
tego obszaru. Celem tych działań będzie 
prezentacja opracowanego w projekcie 
modelu szkolenia i współpracy oraz 
materiałów informacyjnych.

Działania



Cele w Polsce
Obszar działania:  
województwo mazowieckie

105 specjalistów  
zostanie mentorami  
rezyliencji w pracy z dziećmi

Model szkolenia został opracowany  
przez Centrum Badań nad Rezyliencją  
(RiRes), jednostkę badawczą Wydziału 
Psychologii Katolickiego Uniwersytetu 
Najświętszego Serca w Mediolanie  
(partnera technicznego projektu).

25 podmiotów publicznych 
 i prywatnych 
będzie pracować wspólnie  
nad strategią przeciwdziałania 
krzywdzeniu dzieci 

90 osób  
weźmie udział w warsztatach 
uwrażliwiających na kwestie 
budowania odporności 
psychicznej dzieci, które 
doświadczyły trudnych przeżyć

60 specjalistów  
reprezentujących władze  
lokalne i krajowe będzie 
uczestniczyło w działaniach 
rzeczniczych



„PEARLS dla dzieci – szkolenia  
specjalistów w zakresie wspomaganej 
rezyliencji” to program poświęcony 
profilaktyce i zwalczaniu problemu 
krzywdzenia dzieci we Włoszech,  
na Litwie i w Polsce.

Projekt realizowany w okresie od 10.2020 do 10.2022, 
finansowany ze środków programu Unii Europejskiej 
„Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020).  
W Polsce program jest realizowany przez  
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Niniejsza broszura została sfinansowana ze środków programu  
Unii Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020). 
Jej treść wyraża jedynie poglądy autora, który  
jest za nią wyłącznie odpowiedzialny. 
Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej publikacji.



Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest 
organizacją pozarządową, która od 
30 lat chroni dzieci przed przemocą i 
wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy 
dzieciom i ich opiekunom wsparcie, 
profesjonalną pomoc psychologiczną i 
prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i 
skutecznie reagować na przemoc wobec 
dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, 
że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy 
i angażujemy rodziców, by wychowywali 
dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy 
na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło 
interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na 
dzieciństwo wolne od przemocy!

Projekt realizowany przez

Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

Tel.  +48 22 616 02 68
www.fdds.pl

email  biuro@fdds.pl


