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Od redakcji

Ważnym celem strategicznym Fundacji Dzieci Niczyje jest dzielnie się wiedzą. Partnerstwa, sieci, 
międzynarodowe, narodowe i lokalne konferencje oraz inne wspólne przedsięwzięcia pozwalają FDN 
przekazać innym organizacjom i instytucjom własne doświadczenia z 22-letniej pracy na rzecz ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem. Jednocześnie umożliwiają pracownikom i wolontariuszom FDN naukę 
i rozwój dzięki poznawaniu doświadczeń innych i adaptowaniu ich do własnej pracy. 

Modelowym wręcz partnerstwem w obszarze zapobiegania przemocy wobec dzieci jest współpra-
ca organizacji pozarządowych z sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach programu 

„Dzieciństwo bez krzywdzenia”. Już dziewięć lat Social Activities and Practices Institute (SAPI) z Bułgarii, 
Children Support Center z Litwy, Center Against Abuse „Dardedze” z Łotwy, National Center for Child 
Abuse Prevention z Mołdawii, Fundacja Dzieci Niczyje z Polski i Child Well-Being Fund z Ukrainy dzięki 
finansowemu i merytorycznemu wsparciu OAK Foundation i Komisji Europejskiej realizują wspólne 
projekty i dzielą się doświadczeniami z działań na rzecz ochrony dzieci. 

W tym numerze kwartalnika znajdą Państwo artykuły, które systematyzują efekty wybranych działań 
naszych partnerów z Litwy i Łotwy. Diagnoza problemu krzywdzenia dzieci, systemowa pomoc, współ-
praca z wolontariuszami to zagadnienia, którym poświęcamy wiele uwagi, refleksji, dyskusji i działań 
ewaluacyjnych. Dobrze więc, że te teksty, które powstały w ramach programu Prevention of and Fight 
against Crime Komisji Europejskiej, mogły trafić na łamy naszego pisma.

Ważnym wyznacznikiem strategii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci jest kulturowy kontekst 
problemu. Kraje, w których realizowany jest partnerski program „Dzieciństwo bez krzywdzenia” wiele 
łączy, ale każdy z nich ma swoją specyfikę. Różne są etapy i formy instytucjonalizacji rozwiązań proble-
mu krzywdzenia dzieci, a także postawy społeczne wobec relacji rodzic-dziecko, czy państwo-rodzina. 
Artykuł Szymona Wójcika prezentuje porównawcze wyniki badań wybranych wymiarów tych postaw 
i ich dynamiki w sześciu krajach. Natomiast Katarzyna Makaruk w swoim artykule analizuje wybrane 
wyniki polskiej edycji tych badań.

W tym numerze kwartalnika znajdą Państwo także próbę odpowiedzi na pytanie, czy polski wy-
miar sprawiedliwości uwzględnia interesy dzieci. Szczególne znacznie ma to w sprawach związanych 
z przemocą wobec dzieci stosowaną w ich rodzinach. Artykuł Olgi Trochy przedstawia wyniki jej naj-
nowszych badań aktowych dotyczących praktyki postępowania w sprawach z art. 207 kk (znęcanie się), 
popełnionych na szkodę małoletnich do 18 roku życia. 

Drodzy Czytelnicy, z prawdziwą satysfakcją informujemy, że kwartalnik „Dziecko krzywdzone. 
Teoria, badania, praktyka” znalazł się na liście czasopism naukowych MNiSW oraz otrzymał 6 punk-
tów za publikowane w nim artykuły. To wynik 11-letniej pracy redakcji kwartalnika. Dziękuję za nią 
wszystkim członkom kolegium i redaktorkom, które współtworzyły nasze pismo – Beacie Kaczyńskiej 
i Marzenie Polańskiej. Szczególne podziękowania należą się Joannie Włodarczyk, która już drugi rok 
z wielkim zaangażowaniem pełni funkcję sekretarza redakcji. Wysoką ocenę kwartalnika zawdzięczamy 
członkom komitetu naukowego, autorom publikowanych artykułów oraz gronu recenzentów, którzy od 
lat wolontariacko oceniają teksty zgłoszone do publikacji. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

Dziękujemy też donatorom, bez zaufania których wydawanie kwartalnika nie było by możliwe. 
Dziękujemy też wszystkim czytelnikom. Rosnące zainteresowanie artykułami publikowanymi w kwar-

talniku pozwala nam wierzyć, że jest on potrzeby i doceniany przez tych, do których go adresujemy.
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Ten numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone” jest ostatnim, który równolegle do publikacji online 
wydajemy również w wersji papierowej. Względy ekonomiczne oraz dominujący model korzystania 
z internetowych publikacji naukowych skłoniły wydawcę kwartalnika do decyzji o zakończeniu druko-
wania kolejnych numerów pisma. Od 2014 r. zapraszamy więc na http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl – tu 
dostępne są numery archiwalne, a co kwartał znajdą Państwo nowy numer kwartalnika. 

Redaktor naczelna


