
Przemoc w rodzinie - gdy dom 
przestaje być bezpieczną przystanią…



Dom…

…to nie miejsce, gdzie mieszkasz, 
ale miejsce, gdzie Cię rozumieją, 

dlatego, Tam gdzie Twoja rodzina, 
tam jest Twój dom.



Rodzina stanowi

wspólnotę osób, która jest podstawową formą
życia indywidualnego i społecznego. Jest
pierwotną i najpowszechniejszą grupą
społeczną prawie każdego z nas.
To, czego uczymy się w rodzinie, pozostaje na
całe życie.



Rodzina 
należy do pierwszego środowiska dającego
człowiekowi możliwość wszechstronnego
rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzeb i
wprowadzania go w świat wartości i norm
społecznych. Identyfikując się z nią, człowiek
współtworzy i przejmuje kultywowane w
rodzinie poglądy, postawy, wzory
zachowania i postępowania.



Dom i rodzina jako bezpieczna 
przystań…

Jedną z podstawowych funkcji rodziny
jest zapewnienie jej członkom poczucia
bezpieczeństwa.
Potrzeba bezpieczeństwa rodziny należy
do grupy potrzeb pierwotnych,
podstawowych, których zaspokojenie
warunkuje przede wszystkim zachowanie
życia, a także zdrowia i rozwój jednostki.



Poczucie bezpieczeństwa stwarzamy 
poprzez:

• Ochronę życia i zdrowia członków rodziny;
• Dbanie o wielostronny rozwój członków rodziny;
• Stworzenie możliwości kształcenia członków 

rodziny;
• Dbałość o urzeczywistnianie wartości;
• Stworzenie warunków do prawidłowego 

funkcjonowania psychofizycznego;
• Dbanie o dobra indywidualne i wspólne. 



Poczucie bezpieczeństwa człowieka 
zostaje zaburzone poprzez:

• brak stabilności i możliwości przewidzenia 
sytuacji; 

• brak nienormalności sytuacji życiowej; 
• brak uznania jednostki;
• brak akceptacji i życzliwości; 
• brak pomocy, oparcia i solidarności;
• poczucie złej perspektywy i istnienia zagrożeń;
• brak ładu i porządku; 
• przeżycia traumatyczne;
• nagłe zerwanie więzi z osobami bliskimi; 
• przemoc, agresję i gwałt ze strony ludzi;



Przemoc w rodzinie

burzy poczucie bezpieczeństwa członków
rodziny, którzy doświadczają przemocy, a
przez to sprawia, że bezpieczna do tej
pory przystań, przestaje nią być.



PRZEMOC W RODZINIE JEST 
PRZESTĘPSTWEM!

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom 
bliskim m.in. za:

• znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą;
• grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej 

szkodę lub szkodę osoby najbliższej;
• stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu 

zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania 
lub znoszenia określonego stanu;

• doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego 
przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem;

• uporczywe uchylanie się od wykonania obowiązku opieki;
• kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby 

najbliższej;
• niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy;
• rozpijanie małoletniego.



Przemoc w rodzinie to 

zamierzone i wykorzystujące przewagę sił
działanie przeciw członkowi rodziny,
naruszające prawa i dobra osobiste,
powodujące cierpienie i szkody.



Przemoc w rodzinie charakteryzuje się 
tym, że:

• JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem
człowieka i ma na celu kontrolowani i
podporządkowanie ofiary.



Przemoc w rodzinie charakteryzuje się 
tym, że:

• SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE 
W relacji jedna ze stron ma
przewagę nad drugą. Ofiara jest
słabsza a sprawca silniejszy.



Przemoc w rodzinie charakteryzuje się 
tym, że:

• NARUSZA PRAWA I DOBRA 
OSOBISTE 

Sprawca wykorzystuje przewagę
siły narusza podstawowe prawa
ofiary (np. prawo do nietykalności
fizycznej, godności, szacunku itd.).



Przemoc w rodzinie charakteryzuje się 
tym, że:

• POWODUJE CIERPIENIE I BÓL 
Sprawca naraża zdrowie i życie
ofiary na poważne szkody.



Rodzaje przemocy:

• Przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności 
fizycznej -

jest intencjonalnym zachowaniem powodującym
uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.:
popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie,
klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy,
szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie
w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem,
duszenie, krępowanie ruchów, itp.;



Rodzaje przemocy:

• Przemoc psychiczna - naruszenie godności 
osobistej -

zawiera przymus i groźby np.: obrażanie,
wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie,
straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się
z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie,
oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie
osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic,
sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;



Rodzaje przemocy:

• Przemoc seksualna - naruszenie intymności -
polega na zmuszaniu osoby do aktywności
seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu
aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni
świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na
skutek zaistniałych warunków obawia się
odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim
użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.:
wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt,
zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych,
nieliczenie się z życzeniami partnerki.



Rodzaje przemocy:

• Przemoc ekonomiczna - naruszenie własności -
wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności,
pozbawianiem środków lub stwarzaniem
warunków, w których nie są zaspokajane
niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie
rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego
pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez
pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie
dokumentów, korespondencji, dysponowanie
czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na
wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub
wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do
spłacania długów, itp.



Rodzaje przemocy:

• Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do 
opieki ze strony osób bliskich -

jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza
np.: nie dawanie środków na utrzymanie,
pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia,
brak pomocy w chorobie, nie udzielenie
pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc
zaspokojenia podstawowych potrzeb:
mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;



Przemoc w rodzinie

burzy poczucie bezpieczeństwa członków
rodziny, którzy doświadczają przemocy, a
przez to sprawia, że bezpieczna do tej
pory przystań, przestaje nią być.



Stosując przemoc w rodzinie sprawiasz, że dom 
przestaje być bezpieczną przystanią:

• Zagrażasz życiu i zdrowiu członków rodziny;
• Zaburzasz wielostronny rozwój członków 

rodziny;
• Utrudniasz kształcenie członków rodziny;
• Nie dbasz o urzeczywistnianie wartości;
• Nie stwarzasz warunków do prawidłowego 

funkcjonowania psychofizycznego;
• Nie dbasz o dobra indywidualne i wspólne.



STOSUJĄC PRZEMOC 
POZBWAISZ SWOICH 

NAJBLIŻSZYCH 
POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA!

Dlaczego?



Stosując przemoc
• Dbasz o brak stabilności i możliwości przewidzenia sytuacji 

przez Twoich najbliższych; 
• Zapewniasz nienormalność sytuacji życiowej swojej rodziny; 
• Naruszasz godność członków rodziny;
• Manifestujesz brak akceptacji i życzliwości dla najbliższych; 
• Nie jesteś oparciem dla swoich najbliższych;
• Jesteś źródłem potencjalnych zagrożeń dla członków 

rodziny;
• Burzysz dotychczasowy ład i porządek życia rodzinnego;
• Zapewniasz rodzinie przeżycia traumatyczne;
• Doprowadzasz do nagłego zerwania więzi z osobami 

bliskimi; 



pamiętaj:
Niezależnie od tego co zrobiła ofiara 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA PRZEMOC ZAWSZE 
PONOSI SPRAWCA!!!



Jestem sprawcą przemocy, jak to 
zmienić?

Programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców 
przemocy:

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie powinny być
prowadzone w formie programów działań
psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych,
ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw
osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko
dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy
ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i
do konstruktywnego współżycia w rodzinie.



Jestem sprawcą przemocy, jak to 
zmienić?

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego dla osób z podejrzeniem choroby
alkoholowej lub stwierdzonym uzależnieniem
od alkoholu prowadzona przez Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Jestem sprawcą przemocy, jak to 
zmienić?

Dobrowolna terapia leczenia różnych
uzależnień możliwa w specjalistycznych
poradniach odwykowych.



Jestem sprawcą przemocy, jak to 
zmienić?

Dobrowolna terapia psychoterapeutyczna
dotycząca różnych problemów mogących
stanowić przyczynę przemocowych
zachowań, np. terapia DDA.



Jestem sprawcą przemocy, jak to 
zmienić?

Udział w programie zastępowania agresji ART, 
który zawiera trzy powiązane ze sobą składowe:

• Trening umiejętności społecznych - uczący, co 
robić, aby osiągać sukcesy społeczne;

• Trening kontroli złości - uczący, czego nie robić w 
stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający 
technik identyfikowania sygnałów złości i 
reagowania we właściwy sposób;

• Wnioskowanie moralne - uczące rozważania 
różnych punktów widzenia oraz podejmowania 
odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.



Dlaczego warto to zmienić?

Przemoc jest zagrożeniem dla zdrowia
fizycznego i psychicznego ofiar, ale również
destrukcyjnie wpływa na jej sprawców. Wejście
w rolę sprawcy przemocy utrudnia:
• budowanie głębokich relacji z bliskimi;
• zdobywanie umiejętności psychologicznych;
• zdobywanie umiejętności społecznych;



Stosując przemoc zyskujesz 
samotność…

Pomyśl, czy warto?


