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Realizacja, monitorowanie i promowanie uprawnień naj-
młodszych Polaków ustanowionych Konwencją o pra-
wach dziecka to moralna i prawna obligacja wszystkich 
organów Państwa odpowiedzialnych za dobrostan dzie-
ci. To również statutowe zadanie wielu instytucji i orga-
nizacji pozarządowych. Jego realizacja wymaga rzetelnej 
diagnozy obszarów zagrożeń i skuteczności rozwiązań 
polityki społecznej. Jednym z ważnych obszarów działań 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest diagnozowanie pro-
blemu krzywdzenia dzieci w Polsce – gromadzenie i anali-
za dostępnych danych oraz prowadzenie badań na temat 
różnych aspektów tego zagadnienia.

Już po raz drugi oddajemy w Państwa ręce raport 
Dzieci się liczą, którego celem jest opisanie stanu zagrożeń 
bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Pierwsza edycja 
raportu była opublikowana w 2011 roku. Autorzy raportu 
postawili sobie zadanie zgromadzenia dostępnych infor-
macji statystycznych i danych z badań empirycznych, któ-
re opisują sytuację dzieci w Polsce, głównie w aspektach 
doświadczeń różnych form krzywdzenia i deprywacji oraz 
ich uwarunkowań. Celem raportu jest opis rzeczywistości 
na bazie dostępnej wiedzy, ale również zidentyfikowanie 
obszarów niewiedzy wynikającej z braku systemowego 
gromadzenia danych na temat zagrożeń dzieciństwa. Bez 
takich danych nie jest możliwe ugruntowane planowanie 
strategii ochrony dzieci przed krzywdzeniem ani ewalu-
owanie skuteczności podejmowanych działań. 

Problem krzywdzenia dzieci oraz obszary zagrożeń 
bezpieczeństwa i rozwoju dzieci są charakteryzowane 
w raporcie z wykorzystaniem dwóch kategorii danych – 
danych statystycznych, gromadzonych głównie przez in-
stytucje państwowe, i danych badawczych. Gdy było to 
możliwe, prezentowane są zestawienia danych statystycz-
nych lub badawczych z kolejnych lat, czyli trendy opisywa-
nych zjawisk, oraz dane porównawcze pokazujące sytuację 
polskich dzieci na tle sytuacji dzieci w innych krajach.

Problemy opisywane w raporcie zostały zilustrowane 
wypowiedziami dzieci, pochodzącymi głównie z telefonów 
i maili do prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom 
Siłę Telefonu Zaufania dla dzieci i Młodzieży 116 111. 

Na bazie diagnozy zagrożeń dzieciństwa opisywanych 
w raporcie zostały sformułowane rekomendacje adreso-
wane do polskiego rządu i instytucji odpowiedzialnych za 
ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Nadzieją Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę jest, że rekomendowane kierunki 
zmian będą inspiracją działań poprawiających ochronę 
dzieci w naszym kraju. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do 
powstania tego raportu. Dziękujemy: 
• członkom komitetu naukowego oraz recenzentom roz-

działów, których uwagi i sugestie były cennym wspar-
ciem dla autorów i redakcji;

• Fundacji Velux za finansowe i merytoryczne wsparcie 
wydania raportu w ramach programu „Bezpieczne 
dzieciństwo”;

• Komendzie Głównej Policji, Ministerstwu Sprawie
dliwości, Narodowemu Instututowi Zdrowia Publicz
nego – Państwowemu Instytutowi Higieny, Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, PARPA, 
Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej oraz Za
kła dowi Zdrowia Publicznego Instututu Psychiatrii 
i Neurologii za współpracę przy gromadzeniu danych 
statystycznych;

• agencji Kantar Millward Brown za wsparcie badawcze 
pro bono.
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