
19 DNI PRZECIWKO 
PRZEMOCY
PORADNIK DLA RODZICÓW

Opracowanie :Agnieszka Rogalewicz – psycholog
na podstawie Informatora Tyskiego „Przemoc”



PRZEMOC

 Intencjonalna 

 Nierównowaga sił – sprawca ma przewagę nad 

ofiarą (fizyczną, psychiczną, społeczno -

ekonomiczną)

 Przewaga sił jest używana do naruszania praw 

i dóbr osoby doświadczającej przemocy

 Konsekwencją przemocy jest cierpienie i ból



BICIE DZIECI TO TEŻ PRZEMOC

Dorosły ma przewagę fizyczną i psychiczną, 

a konsekwencją kar fizycznych jest cierpienie 

dziecka



PRZEMOC

 przestępstwo ścigane z urzędu – nie potrzeba 

zgody osoby pokrzywdzonej (art. 207 kk)

 w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, 

wdrażana jest procedura Niebieskiej Karty. 

Zespół specjalistów opracowuje plan pomocy 

rodzinie. Niebieska Karta to narzędzie pomocy, 

nie narzędzie represji.



PRZEMOC

 Fizyczna - kopanie, popychanie, odpychanie, przytrzymywanie, 

szczypanie, bicie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy

 Psychiczna - umniejszanie poczucia własnej wartości, utrata 

kontroli i bezpieczeństwa, wyzwiska, ośmieszanie, karanie poprzez 

odmowe uczuć, zainteresowania i szacunku, narzucanie 

własnych poglądów, wmawianie choroby psychicznej, izolacja 

społeczna, degradacja werbalna

 Seksualna - przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka w 

celu zaspokojenia własnego popędu seksualnego



PRZEMOC

 Zaniedbanie – celowe niewykonywanie niezbędnych czynności 

opiekuńczych i wychowawczych wobec osoby podlegającej 

opiece

 Cyberprzemoc – przemoc z użyciem nowoczesnych technologii 

– wysyłanie obraźliwych wiadomości, agresja słowna, założenie 

fałszywego konta na portalu społecznościowym, ośmieszenia, 

groźby, upublicznianie upokarzających zdjęć, szantażowanie, 

ujawnianie cudzych sekretów



OZNAKI DOZNAWANIA PRZEMOCY

 siniaki, skaleczenia, oparzenia, ślady ugryzień, zadrapania,

 bóle głowy, bóle pleców, nerwobóle, zaburzenia żołądkowo –

jelitowe, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, 

permanentne zmęczenie, odczuwanie niepokoju, trudności 

w oddychaniu, napady lęku, paniki, depresja

brak umiejętności koncentracji, spóźnienia, absencje w szkole, 

pobudzenie, nerwowość, brak motywacji



POMOC
 Komenda Miejska Policji 997 lub 112, 47 855 1200, 47 855 1351 (rewir 

dzielnicowych)

 Tyska Niebieska Linia 32 322 70 04

 Stowarzyszenie Trzeźwość Życia 32 720 52 42

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 32 227 05 75

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny 32 227 35 40

 NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i 
Leczenia Uzależnień 32 327 51 83

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 32 227 23 92

 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 32 776 35 09


