
Monika Sajkowska

Od redakcji
Dziecko Krzywdzone : teoria, badania, praktyka 13/4, 9

2014



Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 13 Nr 4 (2014) 9

Od redakcji
Mozaika ważnych tematów poruszanych w artykułach składających się na ten numer 
czasopisma pokazuje, jak wiele jest aspektów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Kwestie związane z prawną ochroną dzieci zawsze będą interesowały zarówno 
profesjonalistów, jak i opiekunów dzieci. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci jest 
w ostatnich latach intencją wielu wprowadzanych zmian legislacyjnych. Są jednak 
problemy, które ciągle czekają na zainteresowanie ustawodawcy. Jednym z nich jest 
nielegalne pośrednictwo adopcyjne. Komercyjna adopcja ma wiele postaci. Kto, za 
co i jak odpowiada karnie w takich przypadkach? Kontrowersje wokół prawnych 
regulacji tego procederu wnikliwie omawia Małgorzata  Pomarańska-Bielecka.

Inny wymiar odpowiedzialności prawnej związanej z problemem krzywdze-
nia dzieci analizuje Kamila Chmielewska. Jej artykuł prezentuje prawne aspekty 
działania lekarza w przypadku powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia 
ściganego z urzędu przestępstwa na szkodę dziecka. Wrażliwość, odpowiedzial-
ność i kompetencje tej grupy zawodowej mogą odgrywać znaczącą rolę w prze-
ciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci.

Dziesiątki tysięcy dzieci trafia w Polsce decyzją sądu do placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. Problemy psychicznych i społecznych dysfunkcji tych dzie-
ci oraz zadania placówek związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu i ochroną 
zdrowia dziecka analizują Ewelina Geras, Dominik Olejniczak i Aleksandra Kielan.

Adresowane do dzieci działania profilaktyczne, które minimalizują zagroże-
nie doświadczenia przemocy to kolejny obszar, który wypełnia się przykładami 
metod i dobrych praktyk, również dzięki artykułom na ten temat publikowanym 
w kwartalniku. W tym numerze Dorota Bełtkiewicz pisze o bajkoterapii, czyli pre-
zentowaniu dziecku odpowiednio skonturowanych utworów literackich w celu 
edukowania go o zagrożeniach. Bajkoterapia ma również zastosowanie w procesie 
pomocy dziecku, które doznało krzywdy. 

O ważnym, choć kontrowersyjnym nurcie psychodynamicznej psychotera-
pii dzieci, które doświadczyły przemocy seksualnej pisze w swoim artykule 
Magdalena Chrzan-Dętkoś. A Ewa Jarosz wnikliwie analizuje problematykę sto-
sowania kar fizycznych wobec dzieci w Polsce.

Zapraszamy do lektury!
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