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PRZEMOC DOMOWA

Pamiętaj!

. Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!

. Nic nie usprawiedliwia przemocy!

. Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa!

. Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy!
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ZJ1WISKO PRZEMOCY DOMOWEJ

- działanie lub zaniechanie dokonywane w 
ramach rodziny przez jednego z jej członków 
przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem 
istniejącej lub stworzonej przez okoliczności 
przewagi sił lub władzy,
/

- aodzące w ich prawa łub dobra osobiste, a w 
szczególności w ich życie lub zdrowie (fizyczne czy

i psychiczne),

W - powodujące u nich szkody lub cierpienie.
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Czym sq zachowania 
agresywne i sytuacje 

konfliktowe?



Zachowania agresywne i 
sytuacje konfliktowe

Przemoc od agresji różni się tym, że w zachowaniach 
agresywnych siły sq zazwyczaj wyrównane, natomiast 
w przemocy jest sprawca i ofiara. Gdy siły obu stron sq 
równe i dochodzi do zachowań agresywnych, 
możemy mówić o sytuacji konfliktowej.



Społeczno - demograficzne 
czynniki wystąpienia przemocy

► dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia

► nadużywanie alkoholu lub środków psychoaktywnych,

► status zawodowy partnerów,

► status socjoekonomiczny - duże różnice w statusie 
społecznym partnerów zwiększają ryzyko przemocy

► sprawcami przemocy zazwyczaj są mężczyźni (następnie 
kobiety i nieletni)

■ Stan zdrowia może mieć wpływ na wystąpienie przemocy 
(pourazowe uszkodzenia mózgu u ok. 60-90% sprawców, 
depresja oraz stany maniakalno - depresyjne)

■ Nie można określić jednoznacznie jaki wiek charakteryzuje 
sprawcę przemocy - są to osoby do 18 rż jak i powyżej 18 
lat
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Jakie sq rodzaje przemocy?

Co charakteryzuje sprawców poszczególnych 
rodzajów przemocy?

Co ich łgczy?
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RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ - 
ZACHOWANIA SPAWCÓW I OFIAR 
PRZEMOCY

Gorgca przemoc - o charakterze furii, sprawcy
"upajają się" stanem zmienionej świadomości, który 
temu towarzyszy. Furia najczęściej rozładowuje się 
w aktach bezpośredniej agresji fizycznej i 
psychicznej. Sprawca gorącej przemocy przeżywa 
chwile poczucia winy i może angażować się w 
doraźne próby naprawiania szkód

Przemoc chłodna -Polega na realizowaniu przez 
sprawcę specyficznego scenariusza zapisanego w 
jego umyśle, a czasem również w obyczajach i 
środowiskowej kulturze. Pozorny spokój skrywający 
silne emocje, ale skutecznie tłumione i 
kontrolowane.



CYKLE PRZEMOCY - ZACHOWANIA 
SPRAWCÓW I OFIAR

- FAZA ■ 1. ESKALACJA NAPIĘCIA MIĘDZY SPRAWCĄ I 
OFIARĄ

» FAZA - 2. ATAK FIZYCZNY
FAZA - 3. "MIODOWY MIESIĄC-SPADEK NAPIĘCIA



CYKLE PRZEMOCY A ZACHOWANIA 
OFIAR I SPRAWCÓW

» Sprąwcaiznajduje poznawcze uzasadnienie dla 
akfówpfzemocy, obciążają odpowiedzią noscią 
ofiary . W 1 fazie cyklu przemocy, każdy drobiazg 
wywołuje jego iryfację. W 3 fazie po rozładowaniu 
napięcia i gniewu w fazie 2 . przeżywa poczucie 
winy, okazuje skruchę, przeprasza i obiecuje, że to 
się już nie powtórzy.
Ofiara ; w 1 fazie cyklu przemocy kobieta wpada w 
apafięlub ogarnia ją silny niepokój. Czasem nie 
mogąc wytrzymać Tego oczekiwania sama 
prowokuje spięcie .W2 fazie kobieta znajdije się w 
stanie szó|cp,. przezywa przerażenie, złosc, 
bezradność i wstyd. Kobieta zaczyna wierzyć, że 
partner się zmienił i że przemoc była jedynie 
wyjątkowym incydentem, który już nigdy sie nie 
powtórzy. Demobilizacja ofiary - otwarcie na 
zranienie w kolejnej fazie



RODZAJE PRZEMOCY DOMOWEJ

» Przemoc psychiczna - to każde zachowanie, 
którego celem jesfzmniejszenie poczucia wjasnej 
wartości, pozbawienie poczucia bezpieczeństwa w 
ofierze oraz wzbudzenie strachu i zniesienie 
poczucia kontroli nad własnym życiem (np. ciągłe 
krytykowanie, oskarżanie, grożenie, pomżanię. 
upokarzanie, izolowanie od rodziny i przyjaciół, 
wrogie nastawianie dzieci, stałe kontrolowanie, 
zabranianie opuszczania domu...).

• Przemoc fizyczna -to każde zachowanie, ktorego 
celem jesFzadahie bólu fizycznego, uszkodzenie 
ciała, pogorszenie zdrowia czy pozbawienie ofiary 
życia ( np. bicie, policzkowanie, kopanie, duszenie, 
ciągnięcie za włosy, pozbawienie jedzenia i snu...)



RODZAJE PRZEMOCY 
DOMOWEJ
* Przemoę seksualna - to min.wymuszapie 

stosunków małżeńskich (gwałt małżeński) i 
partnerskich, zgwałcenię przez osobę obcą, 
gwałty podczas konfliktów zbrojnych, 
molestowanie seksualne (w tym żądapie 
usług seksualnych w zamian za korzyści 
finansowe, zawodowe czy szkolne), 
przemoc seksualna wobec dzieci, 
zmuszanie do prostytucji i stręczycielstwo

■» Przemoc ekonomiczna -odbieranie 
zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie 
podjęcia pracy zarobkowej, nie 
zaspakajanie podstawowych, materialnych 
potrzeb rodziny,



DLACZEGO OFIARY PRZEMOCY NIE 
ODCHODZĄ7-RELACJA MIĘDZY OFIARĄ 
PRZEMOCY A SPRAWCĄ

■» 1 .Poszukiwanie bezpieczeństwa - 
bezpieczeństwo w niebezpiecznym związku 
nie oznacza fizycznego czy emocjonalnego 
zadowolenia. Bezpieczeństwo oznacza 
życie w warunkach, które się dobrze zna. Na 
pierwszy rzut oka wyglpda to tak, jakby 
łatwiejsze do zaakceptowania było znane 
zło niż dobro, które jest niepewne i obce.

2.Zaślepienie -”To nie jest przemoc” - 
mechanizm zaprzeczania



PORTRET PSYCHOLOGICZNY 
OFIARY PRZEMOCY



„Ofiara przemocy” albo „osoba doznająca przemocy” to osoba 
znajdującą się w sytuacji kryzysu spowodowanej krzywdzeniem 
(fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, ekonomicznym) 
i zaniedbaniem ze strony drugiego człowieka (definicja 
wg Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).



Liczne dane statystyczne pokazują, że ofiarami przemocy 
są głównie kobiety. Organizacja Amnesty International podaje, 
że „codziennie jedna na pięć kobiet w Europie staje się ofiarą 
przemocy. (...) Rada Europy ocenia, że około 25% kobiet 
doświadczyło przemocy fizycznej, a 10% doznało przemocy 
seksualnej z użyciem siły. W większości przypadków sprawcą była 
osoba z najbliższego otoczenia ofiary, najczęściej jej partner lub 
były partner”. W Polsce w 2013 roku policja zarejestrowała 58.310 
kobiet i 9.233 mężczyzn jako ofiary przemocy, chociaż szacuje się, 
że takich ofiar jest znacznie więcej - zdecydowana większość osób 
doświadczających przemocy w rodzinie nie zgłasza bowiem nigdzie 
tego faktu.



Ofiary przemocy, chociaż są różnymi ludźmi i doświadczają różnych form przemocy, 
zwykle można scharakteryzować w następujący sposób (za: Burl E. Gilliland, Richard 
K. James):

1. Mają niskie poczucie własnej wartości.
2. Odczuwają brak kontroli nad własnym życiem; nie wierzą, że ich sytuacja może się 
zmienić.
3. Mają za sobą historię doświadczeń bycia maltretowanym w dzieciństwie lub były 
świadkami maltretowania.
4. Przeżywają silny lęk i wstyd.
5. Są pozbawione zasobów osobowościowych, finansowych lub edukacyjnych 
pozwalających na wyrwanie się z niekorzystnej sytuacji.
6. Są zależne od swoich partnerów, nie wyobrażają sobie samodzielnego życia.
7. Mają wyidealizowany obraz związku; minimalizują negatywne aspekty związku.
8. Mają trudności w komunikowaniu się, zwłaszcza w zakresie upominania się o swoje 
prawa.



Z perspektywy psychologicznej najbardziej istotne wydaje się być 
pytanie: co sprawia, że osoba, która jest systematycznie poniżana i/lub 
maltretowana stara się w tym wytrzymywać i nie podejmuje aktywności 
zorientowanej na poprawę swojej sytuacji?

Tutaj z pomocą przychodzi teoria schematów psychicznych. Zgodnie 
z nią, ważne i często traumatyczne przeżycia z okresu dziecięcego 
zapisują się w umyśle i przyjmują postać schematu, czyli:

• tendencji do określonego sposobu myślenia o sobie i o świecie,
• tendencji do określonego reagowania w pewnych typach sytuacji,
• tendencji do reagowania określonymi emocjami lub do unikania 

kontaktu z określonymi emocjami.
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Ofiary przemocy często mają w swoim doświadczeniu traumatyczne 
przeżycia - zwykle w relacji z własnymi rodzicami w okresie 
dzieciństwa. Ich podstawowe dziecięce potrzeby - bezpieczeństwa, 
autonomii, wolności, spontaniczności, posiadania granic - nie zostały 
przez rodziców lub rodzica zaspokojone. Rodzaj, dotkliwość 
i częstotliwość negatywnych doświadczeń wpływa na wykształcenie 
się jednego lub kilku schematów, np. (za: Jeffrey E. Young):

- schemat wadliwości: osoba pod wpływem tego schematu ma poczucie, 
że jest niepełnowartościowa, zła, gorsza od innych; przeżywa często 
wstyd;



- schemat nieufności/skrzywdzenia: osoba pod wpływem tego schematu 
spodziewa się, że inni będą ją ranić, krzywdzić i wykorzystywać; 
przeżywa często w związku z tym rozpacz, czuje się bezsilna;

- schemat podporządkowania się: osoba pod wpływem tego schematu 
poddaje się kontroli innych, aby uniknąć gniewu lub porzucenia; tłumi 
swoje własne potrzeby oraz emocje, głównie gniew;

- schemat zahamowania emocjonalnego: osoba pod wpływem tego 
schematu przesadnie hamuje doświadczanie uczuć w celu uniknięcia 
dezaprobaty innych.



W przypadku ofiar przemocy najbardziej istotnym elementem schematu 
jest przekonanie o własnej ułomności, beznadziejności oraz o tym, 
że świat jest zagrażający i niesprawiedliwy. Na poziomie emocjonalnym 
pojawia się bardzo silny lęk i wstyd oraz tłumienie gniewu. Na poziomie 
zachowania występuje skłonność do wchodzenia w relacje z osobami, 
które są krzywdzące i do przyzwalania na złe traktowanie.

Wszystkie te elementy najczęściej są nieświadome i bardzo silne. 
Człowiek pod kontrolą schematu nie dopuszcza innych możliwości 
interpretowania rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej poza 
przekonaniami podsuwanymi przez schemat; jego myślenie jest zatem 
sztywne i zawężone. Przeżywanie silnego lęku paraliżuje go, a odcięcie 
od emocji gniewu powoduje, że nie ma energii do działania i do zmiany 
swojego położenia; czuje się przeważnie bezradny.



Zycie pod wpływem schematu nie jest kwestią wyboru - to bardziej 
przypomina życie w więzieniu, którego ścian i krat się nie dostrzega.

I to jest właśnie największy dramat ofiar przemocy: nierzadko uwalniając 
się z domu rodzinnego pełnego przemocy i złego traktowania i szukając 
nowego, szczęśliwego życia, trafiają na kolejnego człowieka, który 
okazuje się być sprawcą przemocy... Nie potrafią funkcjonować 
w zdrowych relacjach, chociaż bardzo o tym marzą; schemat jest zbyt 
silny. Dopiero silny kryzys życiowy lub udział w psychoterapii mogą 
spowodować, że stwarza się okazja do wyjścia spod wpływu schematu 
i poszukania lepszej, zdrowszej drogi życiowej - ale tym razem już 
naprawdę.





PORTRET PSYCHOLOGICZNY
SPRAWCY PRZEMOCY



W głębi duszy osobę stosującą przemoc przepaja lęk oraz przekonanie o własnej słabości. 

Wie, że utrata kontroli nad najbliższym otoczeniem skończyłaby się dla niego utiatą całego 

poczucia siły. Dlatego tak agresywnie reaguje na wszelkie przejawy buntu ze strony swoich ofiar. 

Dlatego właśnie zrobi wszystko, by swoją ofiarę ośmieszyć przed policją, zrobić z niej 

wariatkę/wariata. Broni wszystkiego, co ma - poczucia siły i panowania nad słabszymi.

Sprawca izoluje ofiary od otoczenia - bo czuje, że za oknem są silniejsi od niego i że może 

zostać potraktowany przez nich tak, jak do tej pory traktował słabszych. Izolowanie służy 

bezpieczeństwu sprawcy, daje mu poczucie, że to on w tych czterech ścianach ma władzę 

absolutną. Robi, co może, aby ofiara po wyjściu z domu, oczywiście jak najrzadszym, miała nadal 

zasznurowane usta. Jeśli ofiara jednak coś komuś powie, sprawca od razu zakazuje kontaktu albo 

pędzi zrobić ofierze fatalną opinię.



Boi się także osób i instytucj i stających w obronie ofiary. Wie, że każda ingerencja z zewnątrz 

może zakończyć jego wpływ na ofiary i dlatego ucieka się do wszelkich metod, aby przekonać 

ludzi z zewnątrz o swojej racji. Przykładem może być zachowanie sprawców w czasie interwencji 

policji po awanturze domowej. Sprawca używa wtedy wielu argumentów, często w następującej 

kolejności:

1. ma rację, robi słusznie - i zrobi wiele, żeby przekonać o tym funkcjonariuszy

2. ofiara jest wariatką/wariatem,

3. to ofiara jest prawdziwym sprawcą,

4. on jest niewinny,

5. musi bronić siebie i dlatego wynikła awantura,

6. nic nie zrobił, ofierze się wydaje,

7. próbuje "zakumplować się" z interweniującymi, aby stanęli po jego stronie

8. udaje potulnego, uprzejmego i rzeczowego przy osobach z zewnątrz a rozhisteryzowana 

tym oszukaństwem ofiara wychodzi na "wariata";



Sprytnie manipuluje uczuciami ofiary i jej podstawowymi lękami oraz potrzebami: 

nie dam pieniędzy,

• nie będziesz miała/miał za co jeść i nakarmić dzieci,

• zabiorę dzieci bo jesteś złą matką/złym ojcem,

• zabiorę ci dokumenty i będziesz nikim,

• wyrzucę cię z mieszkania,

• zabiorę ci wszystko,

• to wszystko jest moje nie twoje,

• nie masz żadnych praw.



STOP
przemocy w rodzinie



Komunikuje całym sobą: "Beze mnie jesteś nikim i musisz się zgadzać na wszystko, co mówię 

i robię". Ten komunikat zniewala ofiarę. Odbiera siły do poszukiwania pomocy oraz resztki 

poczucia godności.

Badania prowadzone wśród osób, które stosują przemoc wobec najbliższych jednoznacznie 

pokazują, że nie ma jednolitego portretu (jednego typu) sprawcy przemocy w rodzinie. Udało się 

jednak wyodrębnić u sprawców przemocy pewne cechy wspólne, które posiadają oni w stopniu 

większym niż osoby, które nie krzywdzą członków swojej rodziny. Są to:

1. Doznawanie przemocy w dzieciństwie.

Wiele osób, które w swoim dorosłym życiu stosują przemoc - doznawało jej w dzieciństwie. 

Niektórzy z nich to ofiary ostrej przemocy fizycznej (bicie, celowe oparzenia, głodzenie), 

psychicznej (wyzwiska, straszenie, grożenie, szantaż, zamykanie w ciemnych, zimnych 

pomieszczeniach), seksualnej czy skrajnego zaniedbania.



Przemoc wynikać może z systemu przekonań i może być narzędziem do narzucania swoich 

poglądów i przekonań. Wielu sprawców przemocy uważa, że władza, dominacja i kontrola 

w relacjach rodzinnych to nieodłączny element funkcjonowania mężczyzny/kobicty, 

co gwarantuje mu uprzywilejowaną pozycję. Niektórzy mężczyźni stosujący przemoc 

reprezentują określone poglądy na rolę kobiet w małżeństwie i rodzinie. Są przekonani, 

że powinny one przede wszystkim urodzić i wychowywać dzieci, utrzymywać porządek 

w mieszkaniu, gotować, czuwać nad dobrą atmosferą w domu, dbać o to, aby po powrocie z pracy 

mężczyzna mógł spokojnie odpocząć. Analogicznie może się to odbywać w odwrotnej sytuacji, 

kiedy to kobieta jest głównym żywicielem rodziny a mężczyzna przejmuje obowiązki domowe.



3. Przemoc jako forma wpływu

Stosowanie przemocy przynosi sprawcy wymierne korzyści. Najważniejszą z nich wydaje 

się to, że w stosunkowo krótkim czasie jest on w stanie osiągnąć wszystko czego chce, nawet jeśli 

rodzina ma odmienne zdanie. Przemoc i agresja są metodą rozwiązywania konfliktów, wyznaczają 

pozycję w rodzinie, dają szansę na szybkie wyegzekwowanie od innych tego, czego się od nich 

oczekuje. Sprawcy przemocy są przekonani, że przemoc jest najlepszą metodą uzyskania 

i utrzymania szacunku innych osób - w tym członków rodziny.

4. Manipulacja

Sprawca przemocy potrafi bardzo logicznie wyjaśnić swoje zachowanie wobec bliskich. 

Zwykle doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że postępuje niewłaściwie. Usprawiedliwia wtedy 

swoje zachowanie, zrzuca odpowiedzialność za swoje czyny na ofiary.



5. Trudności w radzeniu sobie z emocjami.

Osoby, które stosują przemoc często mają kłopoty w rozpoznawaniu i nazywaniu tego co 

czują. Przeżywanie emocji, wzruszeń, wydajc im się „nic męskie”, w związku z tym jedyne co są 

w stanie zaakceptować u siebie to złość, gniew, zdenerwowanie. Wiele osób, które stosują 

przemoc wobec swoich bliskich posiada bardzo niskie poczucie własnej wartości, są niepewne 

swojej pozycji w rodzinie i w kontaktach z osobami spoza rodziny. Odczuwają obawę przed 

porzuceniem, a to może skutkować zazdrością i potrzebą kontrolowania innych. Czują się 

zagrożone negatywną oceną innych osób, przeżywają lęk przed opiniami, sądami na swój temat. 

Łatwiej niż osoby, które nie stosują przemocy wpadają w złość i gniew. Każdy drobiazg może 

stać się „iskrą”, która spowoduje wybuch.



6. Przemoc jako „zasłużona” kara

Niektórzy sprawcy sięgają po zachowania przemocowe, ponieważ - ich zdaniem - są one metodą 

wymierzania „zasłużonej” kary. Przemoc wobec bliskich przypomina realizację przygotowanego 

scenariusza: jest zaplanowana (czasem ze szczegółami) i realizowana bez emocji, z zimną krwią. 

Tej swoistej „egzekucji” towarzyszyć może zakaz okazywania przez ofiarę bólu i cierpienia 

(płaczu, krzyków, próśb o litość), a kiedy te się pojawią, mogą nasilać agresję sprawcy przemocy 

i siłę „kary”.

7. Alkohol i inne czynniki ryzyka

Badania pokazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym jest dwukrotnie większe niż w rodzinach, w których problem ten nie występuje.



Opisując cykl przemocy w rodzinie L. Walker wskazała jak zachowują się osoby stosujące 

przemoc. W fazie narastania napięcia sprawca przemocy czuje, że coraz więcej zachowań 

członków rodziny wzbudza jego irytację, rozdrażnienie i złość. Emocje te kumulują się i w miarę 

upływu czasu są coraz silniejsze. Ich przyczyną może być zbyt głośna zabawa dziecka, zła ocena 

przyniesiona przez dziecko ze szkoły, perspektywa pomocy w porządkach domowych, kłopoty 

finansowe, kłótnia w pracy, niesprzątnięte mieszkanie, późniejszy niż zwykle powrót dziecka 

ze szkoły lub parterki/partnera z pracy, niewłaściwie ustawione talerze na suszarce, zbyt gorąca 

herbata, „zupa za słona”, itp. Wydaje się, że atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta, aż 

wreszcie drobiazg powoduje, że sprawca „wybucha” (faza wybuchu).

Zwykle traci kontrolę nad swoim zachowaniem: jest agresywny wobec bliskich może niszczyć 

sprzęty domowe, czasem wpada w furię staje się brutalny i wulgarny.



Awantura rozładowuje napięcie, sprawca uspokaja się i dostrzegając rozmiar szkód, a czasem 

odczuwając wstyd i wyrzuty sumienia, przeprasza, obiecuje poprawę, zapewnia, że takie 

zachowanie nigdy już nie będzie miało miejsca. W okresie tym - nazywanym fazą miodowego 

miesiąca - zapewnia o swoich uczuciach, może przynosić kwiaty, kupować drobne prezenty, 

pomagać w pracach domowych i w opiece nad dziećmi. Próbuje zrehabilitować się zarówno przed 

ofiarą przemocy jak i przed samym sobą. Jeśli osoba doznająca przemocy uruchomiła działania 

interwencyjno-prawne powiadamiając policję lub inne służby - prosi o ich „odwołanie”. I często 

ofiara przemocy tym prośbom ulega, chce wierzyć w zapewnienia, że to się nie powtórzy, 

ponieważ wic, że jej partner/partnerka może być dobrym, kochającym mężem, ojcem, żoną, 

matką. W miarę upływu czasu fazy cyklu przemocy powtarzają się coraz częściej. Faza 

miodowego miesiąca staje się coraz krótsza, a do „wybuchu” dochodzi coraz częściej.







Jak sobie radzić?

JAK MOŻNA PORADZIĆ SOBIE Z SYTUACJĄ 
PRZEMOCY DOMOWEJ



Zwykle osoba, która doznaje przemocy, bardzo boleśnie 
doświadcza jej skutków, a także skutków działania mechanizmów 
utrzymujących ją w sytuacji przemocy.

Na ogół, kiedy po raz pierwszy odważy się opowiedzieć o swojej 
sytuacji, bardzo się wstydzi, często jest przekonana, że "ma swój 
udział" w tym, że sprawca tak ją traktuje, sądzi, że tylko ona ma tak 
trudną sytuację życiową. Nic dziwnego: on/a ciągle słyszy, 
że gdyby był/a inna/y (lepiej się starał/a, był/a posłuszna/y swojemu 
partnerowi, nie słuchał/a matki, siostry, brata, 
przyjaciółki/przyjaciela), gdyby..., to" osoba stosująca przemoc nie 
musiałaby uciekać się do stosowania przemocy (bicia, krzyków, 
szarpania, krytykowania...itd.)



Osoba stosująca przemoc, aby osiągać swoje cele, kontrolować 
sytuację, mieć zaspokojone swoje potrzeby według swojego planu, 
często powtarza te treści. Działają też uwarunkowania wynikające 
z różnych etapów przez, które przechodzi się będąc uwikłane 
w sytuacje przemocy. One właśnie dają często iluzoryczną nadzieję 
na zmianę sytuacji.

Aby osoba doznająca przemocy mogła poradzić sobie ze swoją 
trudną sytuacją są jej potrzebne skuteczne działania z zewnątrz. 
Te działania mogą pomóc uruchomić własne siły i zasoby osobiste, 
potrzebne do zatrzymania przemocy i samodzielnego radzenia sobie 
w życiu " bez przemocy.



Poniżej przedstawimy trzy rodzaje działań 
zmierzających do zmiany sytuacji w rodzinie 
dotkniętej przemocą domową.
Są to:

- Interwencja

- Pomoc w kryzysie 

- Pomoc psychologiczna



INTERWENCJA

Mówimy, że ktoś jest w kryzysie, jeżeli wydarzenia życiowe 
wywołują taki jego stan emocjonalny, że nie daje rady poradzić 
sobie własnymi siłami (psychicznymi, materialnymi) w dojściu 
do rozwiązań i znalezieniu wyjście z trudnej sytuacji. 
Kryzys jest wydarzeniem powodującym emocjonalny i umysłowy 
stres, wymagający zmian w sytuacji życiowej, których należy 
dokonać w ciągu krótkiego czasu. Im prędzej, tym lepiej. 
Gdy zmiany nie nastąpią, kryzys będzie się pogłębiał. 
Interwencja jest aktywnym, czasowym (często krótkotrwałym) 
oddziaływaniem, które polega na tym, aby w jak najkrótszym 
czasie, z wykorzystaniem określonych umiejętności, doświadczeń, 
zasobów i strategii, pomóc osobom przeżywającym kryzys,



w uporaniu się ze stanem emocjonalnym (emocjami), który 
uniemożliwia im samodzielne poradzenie sobie z tą sytuacją. 
W przypadku występowania przemocy domowej, interwencja 
jest wkroczeniem w sytuację ostrego kryzysu: w domu 
jest awantura, krzyki, słychać płacz dzieci. Ktoś wzywa policję. 
Interwencja jest reakcją służb (policji), których celem jest 
zatrzymanie przemocy "tu i teraz" oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom poszkodowanym.
Cechą interwencji jest jej arbitralność i urzędowy charakter: 
jest zagrożone życie i zdrowie " wkraczają służby, które 
są uprawnione do ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa.



Inny rodzaj interwencji polega na przeprowadzeniu w środowisku 
osób krzywdzonych wywiadu i zbadaniu sytuacji po to, aby podjąć 
odpowiednie działania chroniące te osoby. Do takich działań 
(wywiad, plan działania, monitorowanie sytuacji) są upoważnieni 
pracownicy socjalni i kuratorzy. Warto wiedzieć, że pracownik 
socjalny idzie na wywiad, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej 
zostanie powiadomiony o niepokojącej sytuacji. Osobami 
powiadamiającymi może być każdy, kogo niepokoi sytuacja osób 
krzywdzonych.



POMOC W KRYZYSIE

W pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, jest niezwykle 
istotne, aby interwencja pociągała za sobą dalsze działania; ważne 
jest, aby odpowiednie służby podejmowały dalsze kroki 
zmierzające do trwałego zatrzymania przemocy. Ważne jest też, aby 
służby, wykorzystując energię kryzysu, podjęły dalsze kroki jak 
najszybciej. Jeżeli to nie nastąpi " dla osoby stosującej przemoc 
będzie to informacja: tak może być (nic się nie dzieje dalej, nie ma 
konsekwencji, więc nic takiego strasznego nie zrobiłem/am).



Celem pomocy w kryzysie jest rozpoznanie najpilniejszych potrzeb 
rodziny (np. zdrowotnych, bytowych, prawnych, psychologicznych, 
itp.), pomoc w ich zaspokojeniu, oraz budowanie systemu wsparcia 
dla tej rodziny " zgodnie z potrzebami, w oparciu o odpowiednie 
służby.
Tu pomocne może być działanie takich służb jak: pomoc społeczna, 
policja, prawnik, lekarz, psycholog, pedagog. Rodziny w kryzysie 
mogą korzystać z różnych środków i możliwości. Nieraz zmiany, 
które trzeba przeprowadzić są bardzo radykalne. Członkowie 
rodziny mogą być przygotowywani na nie pod opieką psychologa i 
pedagoga.
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POMOC PSYCHOLOGICZNA

Celem pomocy psychologicznej jest zmiana funkcjonowania 
rodziny i trwałe zatrzymanie przemocy. 
Do pracy nad zmianą jest konieczna motywacja własna osób 
korzystających z pomocy. Tutaj działania nie mogą być arbitralne. 
Pomocne jest, aby osoba decydująca się na pomoc psychologiczną 
miała świadomość tego co "nie działa", co chce zmienić i jakie cele, 
korzystając z takiej pomocy, chce osiągnąć. Może korzystać 
z psychoterapii: indywidualnej, par małżeńskich , rodzinnej, terapii 
odwykowej, uczestnictwa w warsztatach umiejętności 
wychowawczych, warsztatach komunikacji bez przemocy, itp.



Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy?

Telefon zaufania, gwarantujący anonimowość. Dzięki temu osoby dzwoniące, 
które doświadczają przemocy w rodzinie, mogą otwarcie mówić o problemach 
swoich i swojej rodziny, pośrednio nabierając sił do podjęcia kolejnych kroków. 
Przeszkoleni konsultanci, oprócz wsparcia i motywacji do działania, podają 
także informacje o placówkach pomocowych i możliwościach uzyskania 
pomocy.

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne dla ofiar przemocy. Funkcjonują 
w każdej dzielnicy są placówkami tzw. pierwszego kontaktu. Na miejscu można 
spotkać się ze specjalistami, np. psychologiem, prawnikiem, przedstawicielami 
policji, terapeutami czy członkami Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W PIK-ach osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje 
na temat specjalistycznych ośrodków i form pomocy, które dostępne są 
w okolicy.



Specjalne ośrodki wsparcia, które gwarantują schronienie od 3 do nawet 
6 miesięcy. Tam również zapewniona jest pomoc medyczna, psychologiczna, 
prawna i socjalna. W ośrodkach są organizowane grupy wsparcia i grupy 
terapeutyczne. Placówki są finansowane z budżetu państwa. Ich wykaz, wraz 
z danymi teleadresowymi, jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ośrodki interwencji kryzysowej. To szczególny rodzaj placówek, które 
powstały z myślą o osobach znajdujących się w sytuacji kryzysu. Oferują 
natychmiastową pomoc, bezpieczeństwo i schronienie. Działają całodobowo, 
zazwyczaj przy powiatowych centrach pomocy rodzinie. Są również 
prowadzone przez organizacje pozarządowe czy ośrodki pomocy społecznej.



Schroniska i hostele dla ofiar przemocy w rodzinie. Ich rola jest bezcenna. 
To właśnie bowiem brak docelowego miejsca ucieczki sprawia, że wiele osób, 
które doświadcza przemocy w rodzinie, nie decyduje się na odejście od sprawcy. 
Takie placówki są prowadzone zazwyczaj przez samorządy lokalne 
i organizacje pozarządowe. Oferują, oprócz dachu nad głową, pomoc 
psychologiczną, prawną, terapeutyczną, czasem medyczną, zarówno 
dla dorosłych, jak i dla dzieci.



Ogólnopolskie placówki oferujące pomoc osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” - działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W pełni finansowane jest przez Agencję, dzięki czemu 
oferowana pomoc jest bezpłatna dla klientów.

W ofercie Pogotowia „Niebieska Linia” jest m.in.:
. całodobowy, bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 12 00 02; 

w poniedziałki w godz. 18.00-22.00 - konsultacje w jęz. angielskim, we 
wtorki w godz. 18.00-22.00 w jęz. rosyjskim;

. telefoniczna poradnia prawna - poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-21.00 
(tel. 22 666 28 50) oraz środy w godz. 18.00-22.00 (tel. 800 12 00 02);

. poradnia z wykorzystaniem komunikatora Skype - także dla klientów 
posługujących się jęz. migowym - poniedziałki w godz. 13.00-15.00 
(pogotowie.niebieska. linia);



. konsultacje dla przedstawicieli służb - środy w godz. 10.00-13.00 (tel. 22 
250 63 12); X poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info;

. podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia życia i/lub zdrowia 
klienta;

Fundacja Centrum Praw Kobiet świadczy pomoc kobietom znajdującym się 
w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi m.in.:

. telefon zaufania 22 621 35 37 (dyżur psychologiczny: poniedziałek-środa 
i piątek w godz. 10.00-16.00; dyżur prawny: czwartek w godz. 10.00- 
16.00);

. telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy 
-600 070 717;

. poradnie e-mailowe: pomoc@cpk.org.pl, porady.prawne@cpk.org.pl, 
porady, psychologiczne@cpk.org.pl



Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - oferuje pomoc dzieciom i ich 
rodzicom/opiekunom. Pomoc ma formę indywidualnych i grupowych spotkań 
dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, dla dzieci krzywdzonych, dla 
dzieci, wobec których wszczęte zostały procedury prawne lub które są 
uzależnione od Internetu. Prowadzi m.in. telefon zaufania dla dzieci 116 111 
(poniedziałek-niedziela w godz. 12.00 - 2.00) oraz telefon dla Rodziców 
i Nauczycieli 800 100 100 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 - 15.00).

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego prowadzi:
. Telefon dla osób w kryzysie emocjonalnym 116 123, czynny codziennie 

w godz. 14.00 - 22.00, skierowany do osób dorosłych będących w kryzysie 
emocjonalnym, samotnych, cierpiących na depresję, żyjących 
w chronicznym stresie, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, 
także do rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym 
oraz osób niepełnosprawnych,



. Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ -
poradnia telefoniczna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób doznających przemocy w rodzinie oraz 
jej świadków 22 668 70 00; działa codziennie w godz. 12.00-18.00.

Sieć Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
z których pomocy korzystają przede wszystkim osoby doznające przemocy 
w rodzinie.



Nie zgadzaj się na przemoc 
- działaj!

bliska osoba 
popycha Cię, 
policzkuje, bije, 
szarpie, wyzywa

zmusza Cię do robienia 
rzeczy poniżających; 
w przypływie złości 
niszczy Twoją własność 

ogranicza Twoje 
kontakty 
z bliskimi. przyjaciółmi 
i znajomymi

grozi,
że zrobi krzywdę 
Tobie i twoim bliskim

nie czekaj, 
działaj!

przełam 
wstyd i strach

sięgnij po pomoc, 
zmień swoją 
rzeczywistość zadzwoń 

i powiedz

policjantowi, albo 
pracownikowi ośrodka 
pomocy społecznej, 
oświaty, ochrony zdrowia 
lub komisji ds. problemów 
alkoholowych

800 12 OO 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia"


