
INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 28 stycznia 2013 r. 

DAJEMY DZIECIOM GŁOS 

- Czy to ważne, co ja myślę? A w ogóle weźmiecie to pod uwagę? Mogę mówić wszystko? – tak 
często reagują dzieci czy nastolatkowie, kiedy są pytani o opinię. W Europejskim Roku Obywateli 
Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu, którego celem jest 
angażowanie dzieci i młodzieży w  wyrażanie zdania w sprawach ich dotyczących.  
 
- W ramach projektu będziemy zachęcać nastolatków do wstąpienia do Młodzieżowej Rady Fundacji Dzieci 
Niczyje. - mówi Lucyna Kicińska, koordynator Telefonu 116 111 prowadzonego przez FDN oraz narodowy 
koordynator projektu „Wzmacnianie głosu dzieci w społeczności UE przez telefony zaufania” - Młodzieżowa 
Rada FDN będzie platformą komunikacji, która umożliwi młodym ludziom wyrażanie opinii i wywieranie 
wpływu na sprawy ich dotyczące. Pokaże system ochrony dzieci i młodzieży widziany ich oczami. Pomoże to 
nie tylko skuteczniej ich wspierać, ale i celniej konstruować przekazy edukacyjne. Fundacja Dzieci Niczyje 
przedstawi wnioski, rekomendacje i propozycje Młodzieżowej Rady właściwym instytucjom oraz opinii 
publicznej. W FDN dajemy dzieciom głos już od wielu lat. Wierzymy, że Młodzieżowa Rada znacznie go 
wzmocni. – dodaje Kicińska. 
 
Ważnym elementem projektu jest wymiana doświadczeń oraz zacieśniania współpracy pomiędzy 
pracownikami telefonów zaufania dla dzieci z Bułgarii, Rumunii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Polski. 
Przedstawiciele organizacji partnerskich będą wspólnie analizować profile dzwoniących, wzajemnie się 
szkolić i przygotowywać wspólną kampanię informacyjną, 
 
- Cieszymy się, że dzięki udziałowi w projekcie i środkom z Komisji Europejskiej zdobędziemy nowe 
umiejętności i kompetencje, które, pozwolą nam lepiej pomagać dzieciom. - mówi konsultantka Telefonu 116 
111 - W szkoleniach weźmie udział cały, ponad 50-osobowy zespół Telefonu.  
 
„Wzmacnianie głosu dzieci w społeczności UE przez telefony zaufania” („Strengthening Children’s Voices in 
EU Society through Child Helplines”), to projekt realizowany dzięki finansowaniu Komisji Europejskiej w 
ramach programu grantowego Fundamental Rights and Citizenship. Liderem projektu jest bułgarska 
organizacja Aminus Association, partnerami, oprócz Fundacji Dzieci Niczyje, są organizacje z Czech, 
Słowacji, Rumunii i Wielkiej Brytanii, które prowadzą telefony zaufania dla dzieci i młodzieży pod 
europejskim numerem 116 111. 
 
Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową nt. projektu „Wzmacnianie głosu dzieci w społeczności UE 
przez telefony zaufania”.  
 
Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2013 r. o godzinie 11.00 w Centrum Pomocy Dzieciom 
„Mazowiecka” przy ul. Mazowieckiej 12/25 w Warszawie. 
 
Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. dotychczasowe doświadczenia współpracy 
międzynarodowej Fundacji Dzieci Niczyje oraz cele koncepcja i harmonogram powołania Młodzieżowej Rady 
FDN. W konferencji wezmą udział  eksperci FDN zaangażowani w projekt oraz przedstawiciel młodzieży.  
 
 
Kontakt dla mediów: 
Anna Samsel, specjalista ds. PR, Fundacja Dzieci Niczyje, tel. 22 870 32 13, anna.samsel@fdn.pl  
 
______________________________________________________________________________________ 
116 111 to pierwszy bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Z inicjatywy Komisji Europejskiej 
telefony zaufania dla dzieci o numerze 116 111 powstają we wszystkich krajach UE. W Polsce numer 116 111 obsługuje 
Fundacja Dzieci Niczyje. Działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu sponsorów i darczyńców: MSW, Fundacji Velux, Fundacji BreBanku, firmie SJ Johnson oraz wpłatom 1%.  
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