
wsparcie 
psychologiczne

Jankiem
zaopiekuje się

psycholog,
który pomoże mu 

poradzić sobie
z traumą.

przyjazny pokój przesłuchań dzieci
Janek opowie swoją historię sędziemu i psychologowi w przyjaznym 

pokoju 
przesłuchań. Wysłucha jej 

również 
prokurator 
i obrońca 

oskarżonego.
pomoc prawna

Mama Janka 
porozmawia 
z prawnikiem 

i z psychologiem, 
by wiedzieć, 

jak postępować 
w tej trudnej 

sytuacji.

pomoc medyczna
Janka zbada 

lekarz.

Janek został  

poważnie pobity  

przez swojego wujka.

Do prokuratury 
wpłynęło 

zawiadomienie 

o popełnieniu 

przestępstwa. Janek idzie z mamą do 

Centrum Pomocy Dzieciom.

Centrum Pomocy Dzieciom
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

kompleksowa, specjalistyczna i bezpłatna pomoc 
dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Jana Uphagena 18
80-237 Gdańsk
t: 58 718 73 68
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl
www: fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

w Gdańsku



Centrum Pomocy Dzieciom – skuteczna pomoc
Model działania Centrum oparty jest na światowych standardach kompleksowego 
wsparcia dzieci krzywdzonych. Standardy placówki to:
 kompleksowa pomoc: pod jednym dachem krzywdzone dziecko i jego rodzina otrzymują wsparcie psychologiczne, 

 prawne i socjalne;
 współpraca interdyscyplinarna: diagnoza i interwencja prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół profesjonalistów 

 współpracujących z lokalnymi instytucjami: szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuraturą itp.;
 przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji: procedury prawne są przyjazne dla dziecka, a udział w nich nie powoduje 

 kolejnej traumy;
 miejsce przyjazne dziecku: wystrój wnętrza i wyposażenie placówki są dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

Komu pomagamy?
Oferta Centrum Pomocy Dzieciom skierowana 
jest do dzieci do 18. r.ż., które:
 doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego;
 uczestniczą w procedurach karnych w charakterze   

 pokrzywdzonego lub świadka;
 oraz do ich rodziców lub opiekunów.

Jak pomagamy?
 interdyscyplinarna diagnoza i interwencja
 wsparcie psychologiczne i psychoterapia
 przygotowanie dziecka do przesłuchania
 Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci 
 pomoc prawna
 pomoc medyczna (psychiatryczna i pediatryczna) 

Doświadczenia przemocy i wykorzystywania seksualnego rujnują dzieciństwo. Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie 
odpowiedniego wsparcia, ma trudności w odzyskaniu poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi. Specjalistyczna pomoc 
takim dzieciom jest złożonym procesem, który powinien być prowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów. Centrum 
Pomocy Dzieciom oferuje dzieciom i ich rodzicom szansę na powrót do normalnego życia.

Razem dajemy dzieciom siłę!

Skontaktuj się z nami: 

Centrum Pomocy Dzieciom 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 
w Gdańsku

ul. Jana Uphagena 18, 80-237 Gdańsk
t: 58 718 73 68
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl
www: fdds.pl

Najskuteczniejszym modelem pomocy dzieciom, które doświadczyły 
przemocy, wykorzystywania seksualnego lub były świadkami przestępstw,  
jest zapewnienie im kompleksowego wsparcia w specjalistycznej placówce.

Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku 
jest finansowane ze środków Miasta Gdańska.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
KRS: 000204426

Jak możesz nam pomóc?
Wejdź na fdds.pl/pomoz, dowiedz się, jak możesz  
nas wesprzeć i razem z nami daj dzieciom siłę!


