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Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” (ISSN 1644-6526) znajduje się
na liście punktowanych czasopism (6 punktów) z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Informacje dla autorów
Rodzaje publikowanych tekstów
1. Oryginalne artykuły teoretyczne i empiryczne (15–20 stron): powinny zawierać wstęp, przedstawiający
przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację
wyników oraz ich dyskusję.
2. Artykuły dotyczące praktyki pracy klinicznej, edukacyjnej lub profilaktycznej.
3. Polemiki z wcześniej opublikowanymi artykułami.
4. Recenzje publikacji.
5. Listy do wydawcy. Listy odnoszące się do wcześniejszych artykułów zawartych w piśmie, oraz do tematów dotyczących problemu, jakim zajmuje się pismo.

Wydawca: Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./fax (22) 616 02 68, e–mail: redakcja@fdn.pl
Redaktor naczelna: dr Monika Sajkowska
Kolegium redakcyjne:
Maria Keller–Hamela (z–ca red. naczelnej), Daria Drab, Agnieszka Izdebska,
Joanna Włodarczyk, Jolanta Zmarzlik
Sekretariat redakcji: Joanna Włodarczyk
Komitet naukowy:
Maria Beisert, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Krystyna Bożkowa, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Kevin D. Browne, University of Nottingham, Wielka Brytania
Anna Brzezińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Mark Chaffin, University of Oklahoma Health Science Center, USA
Elżbieta Czyż, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie
Renata Durda, Instytut Psychologii Zdrowia
Marian Filar, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dorota Iwaniec, profesor emerytowany Uniwersytetu w Belfaście
Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Zielonogórski
Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski
Teresa Jaśkiewicz–Obydzińska, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Maria Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski
Violetta Kwiatkowska–Wójcikiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ingrid Leth, University of Copenhagen, Dania
Jerzy Mellibruda, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Anna Piekarska, Uniwersytet Warszawski
Jolanta Szymańczak, Biuro Analiz Sejmowych

Teksty należy przesyłać na adres e-mailowy redaktor naczelnej: monika.sajkowska@fdn.pl
Etyka
Zgłaszając tekst do publikacji autor tym samym informuje, że tekst nie był wcześniej publikowany, ani
nie jest nigdzie indziej zgłoszony do publikacji. Osoba przesyłająca tekst do redakcji zobowiązana jest do
ujawnienia wszystkich autorów tekstu oraz udziału innych osób współpracujących przy jego powstawaniu
z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.
Przygotowanie artykułu
1. Układ tekstu powinien być jak najprostszy.
2. Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman 12 pkt z interlinią 1,5.
3. Strona tytułowa artykułu powinna zawierać
1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
2) informację o autorze/autorach: pełne imię i nazwisko, tytuł naukowy (zawodowy), stopień naukowy,
miejsce pracy/główna afiliacja wraz z adresem, inne afiliacje wraz z adresem, kontakt: adres kontaktowy, telefon, fax, e-mail
3) krótką informację o autorze/autorach (do 340 znaków, licząc ze spacjami) – należy podać stopnie
i tytuły naukowe, miejsce i zakres pracy, prowadzonych badań itp.
Poza stroną tytułową artykuł nie powinien zawierać informacji pozwalających na identyfikację autora
ze względu na proces recenzowania.

Copyright © Fundacja Dzieci Niczyje.
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie
niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Tekst licencji dostępny jest
na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje.

4. Każdy artykuł powinien zawierać abstrakt nie dłuższy niż 2 000 znaków (ze spacjami) w języku polskim
i angielskim. Należy w nim przedstawić najważniejsze zagadnienia prezentowane w artykule oraz omawiany w nim problem, używane metody badawcze, główne rezultaty i podsumowanie.
5. Słowa kluczowe (3–5 słów) odzwierciedlające zawartość artykułu w języku polskim i angielskim. Należy
unikać terminów ogólnych oraz złożonych konceptów.
6. Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i numerowane w sposób ciągły liczbami arabskimi.
Cytowanie literatury w tekście głównym powinno być zgodne ze stylem cytowania APA (American Psy
chological Association)
7. Bibliografia powinna być umieszczona na końcu artykułu (alfabetycznie) zgodnie ze stylem cytowania
APA.

Pojedyncze numery kwartalnika można zamawiać listownie, telefonicznie
bądź pocztą elektroniczną w redakcji.
Adres internetowy: www.dzieckokrzywdzone.fdn.pl
Projekt graficzny okładki: Katarzyna Dippel
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Programu Prevention of and
Fight against Crime Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.
Niniejsza publikacja wyraża wyłącznie poglądy i opinie jej autorów. Komisja nie może
zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje w niej zawarte.
Redakcja deklaruje niniejszym, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest każdorazowo
elektroniczna wersja PDF, znajdująca się pod adresem dzieckokrzywdzone.fdn.pl

Procedura recenzowania
Każdy przysłany artykuł podlega procedurze recenzowania.
Przed przesłaniem tekstu należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dla autorów dostępnymi
na stronie www.dzieckokrzywdzone.fdn.pl
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