
Dom bez przemocy – profilaktyka i niwelowanie 
skutków stosowania przemocy w rodzinie



„Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym
przewagę sił działaniem skierowanym przeciw członkowi
rodziny, które narusza jego prawa i dobra osobiste, powodując
cierpienie i szkody”



W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie
siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny.

Przemoc domowa spełnia 4 kryteria:

- intencjonalność
- asymetria sił

- naruszanie praw i dóbr drugiego człowieka 
- powstanie szkód fizycznych i psychicznych



„Z wyjątkiem tych przypadków, w których kobieta uprzednio była ofiarą
krzywdzenia, nie istnieje żaden typowy portret ofiar przemocy w relacjach
między płciami.

Nie ma żadnego typu kobiety, który byłby predysponowany do stania
się ofiarą przemocy…

Każdy człowiek mężczyzna czy kobieta poddany długotrwałemu
procesowi deprecjonowania, krytyki, obrażania, agresji fizycznej czy
seksualnej po jakimś czasie zaczyna prezentować podobny zespół objawów…”
Consuelo Barea „ Poradnik dla kobiet ofiar przemocy”



FORMY PRZEMOCY 
Przemoc fizyczna – popychanie, szarpanie, bicie, kopanie, duszenie itp.

Przemoc psychiczna – izolacja, groźby, ignorowanie, ośmieszanie, upokarzanie, wyzywanie 
itp.
Niejednokrotnie pozostawia skutki na całe życie, prowadzi do zniszczenia pozytywnego 

obrazu własnej osoby.

Przemoc seksualna – zmuszanie do określonych zachowań, zmuszanie do kontaktów 
seksualnych, obsceniczne zachowanie, gwałt. Przedmiotowe traktowanie drugiego 
człowieka jako  obiektu seksualnego w celu zaspokojenia swoich  potrzeb  seksualnych.
Zaniedbanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych, głód, 
niedożywienie, bród,  brak opieki medycznej, chłód emocjonalny, obojętność.

Przemoc ekonomiczna (materialna)– ograniczenie dostępu do wspólnych zasobów,   
odbieranie zarobionych, zaoszczędzonych pieniędzy, okradanie, niszczenie rzeczy należących 
do ofiary,uniemożliwianie podjęcia pracy itp.



Przemoc gorąca
Sprawca gorącej przemocy przeżywa chwile poczucia winy i może angażować się w doraźne
próby naprawiania szkód. Jednak przemoc domowa bardzo rzadko jest jednorazowym
wydarzeniem i sprawcy wielokrotnie powtarzają akty przemocy.

Przemoc chłodna
Sprawca chłodnej przemocy na ogół pozostaje nieświadomy szkodliwości swego zachowania,
ponieważ znajduje uzasadnienie nawet dla okrucieństwa. Chłodna przemoc wobec dzieci
przybiera często formę „surowych i konsekwentnych” metod wychowawczych lub
„sprawiedliwego karania.



Żeby zrozumieć sytuację ofiar przemocy w rodzinie należy poznać 
mechanizmy rządzące tym zjawiskiem

Syndrom wyuczonej bezradności
Zjawisko „prania mózgu”
Zespół stresu pourazowego PTSD
Cykl przemocy
Proces wiktymizacji
Syndrom sztokholmski
Mechanizm „psychologicznej pułapki”



CYKL PRZEMOCY
Tak jak formy nie występują w odosobnieniu, 
tak przemoc najczęściej nie jest incydentem, 
zwykle powtarza się cyklicznie.

Wyróżnia się trzy fazy cyklu:
- faza narastania napięcia
- faza gwałtownej przemocy
- faza miodowego miesiąca   

„W rzeczywistości „jest bardziej prawdopodobne, że ludzie zostaną zabici, napadnięci, 
uderzeni, pobici, spoliczkowani we własnym domu, przez członków własnej rodziny, niż że 
stanie się to gdzie indziej, a sprawcami będą obcy ludzie”
(Gelles i Cornel 1990)



Wyuczona bezradność skutkuje:
- zaburzeniami o charakterze poznawczym
- zaburzeniami o charakterze motywacyjnym
- zaburzeniami o charakterze poznawczym

Syndrom wyuczonej bezradności
Wyuczona bezradność jest poddaniem się, zaprzestaniem 
działania, które wynika z przekonania, że i tak cokolwiek 
zrobię nie będzie maiło wpływu na moją sytuację 



Zjawisko „prania mózgu”
Jest to szereg zabiegów, celowych, 
systematycznych by zmienić czyjeś przekonania, postawy, uczucia, 
potrzeby, aby manipulowana osoba działała zgodnie z oczekiwaniami 
osoby manipulującej.

Metody stosowane w praniu mózgu to:

Izolacja
Poniżanie i degradacja
Monopolizacja uwagi
Doprowadzenie do wyczerpania
Wywoływanie lęku i depresji
Naprzemienność kary i nagrody



Trzy etapy procesu wiktymizacji

• Burzenie utrwalonych przekonań

• Wtórne zranienie

• Przyjęcie tożsamości ofiary

Proces wiktymizacji – przyjęcie tożsamości ofiary



Syndrom sztokholmski
„Patologiczna” wdzięczność za to co czego sprawca nie zrobił, a z racji swojej 
władzy mógł.

Mechanizm „psychologicznej pułapki”
Ofiara nie jest w stanie zrezygnować z czegoś w co tak dużo zainwestowała, 
czasu zapału, siły itp. Nie potrafi zrezygnować ze swojego związku mimo, iż nie 
jest on satysfakcjonujący, a zainwestowane  nakłady „nie zwracają się”. 



Objawy PTSD
Powtórne przeżywanie wydarzenia
Uporczywe unikanie bodźców związanych z traumatycznym wydarzeniem lub ogólne 
odrętwienie
Utrzymujące się objawy zwiększonego pobudzenia
Zaburzenia snu
Drażliwość lub wybuchy gniewu
Trudności w koncentracji uwagi
Wzmożona czujność i nadwrażliwość na bodźce
Przesadne reakcje strachu na nieoczekiwane bodźce
Zwiększona reaktywność fizjologiczna na sytuacje przypominające traumę.

Zespół stresu pourazowego PTSD
Zaburzenie psychiczne występujące u ofiar wydarzeń 
traumatycznych



„W rzeczywistości „jest bardziej prawdopodobne, że ludzie zostaną zabici, 
napadnięci, uderzeni, pobici, spoliczkowani we własnym domu, przez członków 
własnej rodziny, niż że stanie się to gdzie indziej, a sprawcami będą obcy ludzie”

(Gelles i Cornel 1990)

Podobieństwa i różnice
Przemoc – Konflikt
Przemoc - Agresja

60 % ofiar przemocy w rodzinie ma objawy PTSD



Przemoc wobec dzieci
Można wyróżnić 3 poziomy krzywdzenia:

maltretowanie, znęcanie, gwałcenie - konieczna jest interwencja prawa, służb
publicznych;

„zwyczajne” krzywdzenie – mamy tu do czynienia z poniżaniem, ośmieszaniem,
brutalnym karaniem, z brakiem miłości, czułości, opieki. Często wystarczy
interwencja specjalistów ( edukacja, terapia) i członków rodziny. Wynika często z
barku umiejętności, z braku pozytywnych wzorców;

sytuacyjne zadawanie bólu i cierpienia - ważnym źródłem cierpienia jest
sprawowanie władzy rodzicielskiej bez szacunku, bez dostrzegania godności i
podmiotowości dziecka, karanie dziecka ze złością i surowością.

(prof. Jerzy Mellibruda)



Dziecko w „konstelacji przemocy”

Dziecko ofiarą obydwojga rodziców.

Jeden z rodziców stosuje przemoc drugi rodzic stara się chronić dziecko.

Jeden rodzic stosuje przemoc wobec innych członków rodziny – dorosłych i dzieci.

Jeden rodzic stosuje przemoc wobec drugiego rodzica , a ten tą przemoc „przekazuje” dalej.

Dziecko jest świadkiem przemocy między rodzicami.
- obrona rodzica krzywdzonego
- angażowanie w dziecka w ochronę siebie przez osobę krzywdzona
- manipulacja sprawcy w celu uczynienia dziecka sojusznikiem
- używanie dziecko do wpływania na partnera



Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej „uczy się”

Że nie można na rodzica liczyć, rodzic nie jest oparciem, nie realizuje obietnic, 
planów, zawodzi.

Nie mówić o tym co się dzieje w domu, wstyd, że ma się taka rodzinę oraz lęk przed 
zdradą każe milczeć lub kłamać.

Odcięcia od swoich uczuć, są one zbyt wielkie- cierpienie i zbyt trudne – nienawiść, 
żeby się nie zawieść i nie rozczarować trzeba tłumić też miłość i nadzieję.



Jedną z ważniejszych funkcji rodziny jest przystosowanie dziecka do dorosłego 
życia:
- zbudowanie trwałych relacji z ludźmi
- podjęcia ról społeczno- rodzinnych

Dziecko uczy się że  :
- świat jest straszny, wrogi
- rządzi silniejszy
- trzeba utrzymywać tabu

Z takim bagażem idzie w  świat gdzie w relacjach  liczy się otwartość, 
szczerość, prawda, zaufanie.



Ponieważ dziecko nie może uciec ani wpłynąć na rzeczywistość, która jest nie do 
zniesienia, zmienia ją w swoim umyśle.  Dziecko odcina się od realności zaprzecza 
temu co się wydarzyło.

Dziecko korzysta z wielu sposobów psychologicznej obrony. Krzywda jest albo 
usuwana z pamięci albo umniejszana albo racjonalizowana albo usprawiedliwiana. 
Wszystkie te mechanizmy służą zachowaniu pozytywnego obrazu rodziców.

Dziecko bardzo często siebie i tkwiące w nim zło obwinia o przemoc. 
Dziecko chwyta się tego, gdyż pozwala mu to zachować system wartości, nadzieję, 
poczucie siły i jakiegokolwiek wpływu na swoje życie.
Jeżeli to ja jestem zły to:
- to rodzice są dobrzy
- to mogę się poprawić
- to mogę odmienić swój los „

J. Lewis-Herman



„Porównując znęcanie się nad dzieckiem i nad dorosłym obok uwzględnienia
niższego stopnia dojrzałości własnego ja, jego poczucia lojalności wobec
prześladowcy i jego osamotnieni należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt:
gnębiony więzień nie może co prawda stawiać oporu, nie może się bronić, ale nic
mu nie zabrania nienawidzić swoich prześladowców”.
A. Miller



„Aby maltretowane dziecko nie wyrosło na przestępcę lub psychopatę trzeba
by spotkało w swoim życiu kogoś kto zrozumie, że to nie bite dziecko jest
winne, ale jego otoczenie.
Wiedza lub niewiedza o tym może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia
lub zniszczenia.
Otwierają się tu wielkie możliwości dla krewnych, lekarzy, sędziów, opiekunów
by jednoznacznie opowiedzieć się po stronie dziecka i zawierzyć mu „

A. Miller



Skala zjawiska

Do stosowania jakiejś formy przemocy fizycznej wobec dzieci przyznała się
jedna ósma mających dzieci poniżej 20.roku życia (12%), a do przemocy
werbalnej –pomijając krzyczenie –pięciu na stu (5%). CBOS 2019 Przemoc
wobec dzieci

Jednakże Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań problemu krzywdzenia
dzieci przeprowadzona w 2018 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
wskazuje, że co trzeci badany (33%) doznał w dzieciństwie ze strony bliskich
dorosłych przemocy fizycznej, a co piąty (20%) – przemocy psychicznej.
Sprawcami obu tych form przemocy najczęściej byli rodzice.
Świadkami przemocy domowej (między rodzicami lub osoby dorosłej wobec
innego dziecka) było 13% badanych uczniów.



17% badanych uczniów było świadkiem lub wie, że pomiędzy ich rodzicami/opiekunami doszło 
do aktów przemocy fizycznej, a 13% dzieci i młodzież było świadkiem lub wie o przemocy 
psychicznej. (Badania na zlecenie MPiPS 2014 rok)

Realizacja 
procedury „Niebieskie karty”





W 2015 roku do prokuratur zgłoszono 30.838 spraw z art. 207 kk. (znęcanie się). 

Prokuratury sporządziły w tych sprawach 10.832 akty oskarżenia z art. 207 kk. oraz 3.239 
akty oskarżenia z innych artykułów kodeksu karnego związanych ze stosowaniem 
przemocy wobec najbliższych członków rodziny.

11.235 spraw związanych z przemocą w rodzinie zostało przez prokuraturę umorzonych.

Liczba osób skazanych w 2015 roku za przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy 
wobec najbliższych wyniosła 13.755. 

Wśród osób skazanych za stosowanie przemocy wobec najbliższych blisko 75% stanowią 
osoby skazane z art. 207 kk., (10.263 osoby).

Na bezwzględną karę pozbawienia wolności zostało skazanych niecałe 16 % (2.164 osoby). 



Interwencja – różne cele klienta i interwenta (instytucji, która reprezentuje)

Interwencja -Działania oparte na przepisach prawa mające na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa osób krzywdzonych, ale skupiające się na osobie 
stosującej przemoc.

Interwencja – włączanie, wtrącanie się w jakiejś sprawie, wywieranie na 
kogoś wpływu w celu wywołania jakiegoś efektu….

„Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 
odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby 
dotkniętej przemocą”. 

Art. 9d ust.1



Sytuacja przemocy to sytuacja stresu chronicznego i wydarzeń traumatycznych 
(trauma i trauma chroniczna)

Stres chroniczny wyczerpuje pokłady energii i niekorzystnie wpływa na 
wszystkie organy, a w szczególności na mózg. Stres przewlekły pojawia się po 
zjawisku adaptacji i nazywany jest fazą wyczerpania.

Istotna jest nie tylko wielkość pojedynczych aktów przemocy, ale ich stała obecność w 
życiu i ich nieuchronność. Nieraz mogą to być np. banalne dla postronnego słuchacza 
słowa, a w ofierze wzbudzają wspomnienie paraliżujące strachem - „Pamiętasz 
kochanie co się stało w piątek”.



Wydarzenie traumatyczne - wydarzenie podczas, którego doświadczamy poczucia 
zagrożenia utraty zdrowia bądź życia, przekraczające możliwości poradzenia sobie z nim 
za pomocą znanych i dostępnych nam sposobów, podczas, którego odczuwamy 
przerażenia i bezradności.

Trauma lub uraz psychiczny – zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i 
przykrym przeżyciem związanym z wydarzeniem traumatycznym np. pobiciem, gwałtem.

„Pojawia się odczucie jakby w świecie wewnętrznym wydarzyło się cos niezwykle 
gwałtownego, co stanowi odbicie gwałtownych wydarzeń, które w odczuciu jednostki 
lub w rzeczywistości miały miejsce w świecie zewnętrznym.
Dochodzi do masywnej dezorganizacji funkcjonowania, co przybiera postać załamania. 
Ulegają mu dotychczasowe sposoby radzenia sobie z życiem, wiara w przewidywalność 
świata, struktura psychiczna oraz organizacja obronna.” Caroline Garlan „Czym jest trauma”



Kryzys jest odczuwaniem wydarzenia lub doświadczeniem sytuacji jako trudności 
nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy 
radzenia sobie z trudnościami (James, Gilliland)

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej będąca działaniem 
doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej 
pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 

Pomoc -spójne cele klienta i pomagacza

Psychoterapia (terapia)- jest to specjalistyczna metoda wspierania, polegająca na 
intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych  oddziaływań psychologicznych, 
wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy. 
Pomaga w rozwoju bądź zdrowieniu.



Według teorii stresu pourazowego osoba, która przeżyła krzywdę i nie otrzymała 
pomocy, nauczyła się, jak przetrwać, ale nie wie, jak zapobiegać, zatrzymywać i 
ochraniać się przed przemocą. Uznały one, ze tak właśnie funkcjonuje świat. Kobiety, 
ktore zostały skrzywdzone, częściej mogą wybierać negatywna sytuację, która jest im 
bardziej znana, niż pozytywną, która jest im bardziej obca. Mogą trwać w przemocy z 
powodu wyuczonej bezradności i zewnętrznego poczucia kontroli lub obwiniania 
siebie, że pozwalały na to by je krzywdzić. A. Widera-Wysoczańska „Mechanizmy przemocy w rodzinie. 

Z pokolenia na pokolenie”



Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy

- Obowiązujące w danym środowisku normy kulturowe i społeczne
- Akceptacja dla przemocy
- Nadużywanie alkoholu i uzależnienie do alkoholu 
- Choroby przewlekłe
- Niepełnosprawność
- Duże różnice między partnerami
- Podeszły wiek 
- Niepełnosprawność- W Polsce żyje 3,5- 4,5 mln osób niepełnosprawnych w sensie prawnym i 5,5 

mln w sensie biologicznym (badania w 2007 roku TNS OBOP).

- Dziecko „trudne”
- Problemy finansowe
- Bezrobocie
- Dzieci  różnych związków
- Problemy mieszkaniowe
- - Historia przemocy w rodzinach pochodzenia



Źródła przemocy
Czynniki wewnętrzne (osobowość, urazy i choroby psychiczne, 
charakteropatie, fizjologia – nieodpowiednia regulacja hormonalna, itp., 
niedojrzałość emocjonalna, i inne);

Czynniki zewnętrzne (wśród których wyróżnić można złą sytuacje rodzinną    i 
ekonomiczną, autokratyczny, i bezwzględny model wychowania, brak 
zatrudnienia, nieodpowiednie wzorce przekazane przez otoczenie);



Źródła przemocy
-czynniki biologiczne (temperament, uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego, urazy, 
organiczne uszkodzenia mózgu- trudności adaptacyjne człowieka, padaczka skroniowa- napady 
niosą za sobą stany zmienionej świadomości, amnezje, agresywne i impulsywne zachowania);

- czynniki psychologiczne (zaburzenia osobowości- osobowość nieprawidłowa, charakteropatie, 
zaburzenia kontroli emocjonalnej i kontroli zachowań, stres, frustracja, silne negatywne emocje, 
chłód emocjonalny, przeżycia traumatyczne- np. bycie ofiarą, świadkiem przemocy);

- czynniki środowiskowe ( niski status socjoekonomiczny, izolacja społeczna rodziny, stres 
związany z brakiem zatrudnienia, itp.);

-czynniki społeczno-kulturowe (przemoc jako wzorzec przekazywany z pokolenia na pokolenie-
np. koncepcja przemocy jako władzy patriarchalnej- przemoc jako forma kontrolowania, 
wymuszania posłuszeństwa, akceptowane narzędzie, którym można się posługiwać;

- substancje chemiczne (alkohol, narkotyki- wyzwalają agresję, stymulują i pobudzają do 
działania, jednocześnie osłabiając zdolność do samokontroli);



Profilaktyka przemocy
Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie wystąpieniu zachowań przemocowych
poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i
redukcję czynników ryzyka.

Profilaktyka selektywna ma na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie
podejmowania przez jednostkę zachowań związanych z używaniem przemocy. Cele te mogą
być osiągane między innymi poprzez ograniczanie czynników ryzyka, poprawę funkcjonowania
emocjonalnego i społecznego, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych
dotyczących przemocy, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w
rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą.

Profilaktyka wskazująca są to działania kierowane do jednostek, u których rozpoznano
pierwsze objawy zachowań związanych ze stosowaniem przemocy w związku z
uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi.



Żadne badania nie potwierdzają nadreprezentacji osób chorych psychicznie
w rodzinach z problemem przemocy, zarówno wśród osób doznających przemocy jak i
stosujących przemoc.

Nie potwierdza się pogląd, iż przyczyną przemocy są zaburzenia psychiczne.
Choć oczywiście wśród sprawców są osoby z zaburzeniami osobowości i chore

psychicznie.

Należy jednak przyznać , iż choroby czy zaburzenia psychiczne są czynnikiem ryzyka
wystąpienia przemocy.



Wśród osób stosujących przemoc są osoby z zaburzeniami osobowości

Zaburzenia te bardzo często powstają w wyniku doznawania przemocy w dzieciństwie



Według  Holtzworth-Munroe i Stuart (1994, 2000, 2003)Langhinrichsen-Rohling,Huss, 
Ramsey (2000) sprawców przemocy można podzielić na 3 grupy

Sprawcy Wyłącznie Rodzinni – akty przemocy ograniczają się wyłącznie do własnej 
rodziny, nie przejawiający głębokich oznak psychopatologii, 

Dysforyczni/Bordeline –cechami wyróżniającymi tych sprawców są typ osobowości 
bordeline i wysoki poziom problemów psychicznych. Są emocjonalnie niestabilni i 
zazdrośni, co zwiększa ich skłonność do stosowania reaktywnej przemocy,

Agresywni/Antyspołeczni – są  najczęściej narcystyczni i/lub antyspołeczni. Jest to 
grupa o najwyższej skłonności do recydywy i której członkowie najrzadziej doczekują 
końca terapii 



Osobowość borderline

Takie osoby charakteryzuje współistnienie silnych i rozbieżnych nastrojów- euforia, 
drażliwość i depresja (złość, mania i melancholia)

Osoba ta przechodzi prze 3 fazy prowadzące do nagłych zmian obrazu świata:
- Dysforyczny martwy punkt (przygnębienie, rozdrażnienie)
- Wybuch złości
- Samotność-lęk (rzucanie się do kolan, błaganie o owrót)

Charakterystyczne jest przeżywanie rozczarowania osobą z którą są związane.

Wg Bowlby przyczyny powstania osobowości borderline to przemoc w dzieciństwie, 
zawstydzanie i ambiwalentne przywiązanie.
Mężczyźni bordeline oczekują od relacji z drugim człowikeim czegoś niemożliwego –
scalenia chwiejnego ego.



Osobowość borderline.

Jednostki o takiej osobowości cechują intensywne, zmienne nastroje przy czym nie 
są związane z wydarzeniami zewnętrznymi.  
Osoby te mają ogromny strach przed separacją i stratą. 
Silne ambiwalentne uczucia takie jak miłość, złość, poczucie winy są często 
odczuwane wobec bliskich osób. 

Charakteryzują je
✓ Gorączkowe próby uniknięcia opuszczenia 
✓ Niestabilne relacje interpersonalne – od idealizacji do dewaluacji 
✓ Rozproszone poczucie „ja” 
✓ Impulsywność zwykle połączona z używaniem substancji psychoaktywnych 
✓ Nieadekwatna, silna złość.



Psychopatyczni agresorzy

W przeciwieństwie od innych sprawców nie odczuwają wyrzutów sumienia, nie 
próbują wytłumaczyć i usparwiedliwić swojego zachowania. 
Żadnej skruchy, żadnej refleksji na przeszłością, jedynie nierealistyczna wizja 
przyszłości.

Utrata zdolności do wyobrażania sobie strachu i bólu drugiej osoby, czy 
konsekwencji przemocy.

Bez większych szans na sukces w pracy terapeutycznej

Popełniają też inne przestępstwa.



Psychopatyczne zaburzenia osobowości
- Brak reaktywności emocjonalnej
- Duże zapotrzebowanie na stymulację
- Niski lęk 
- Brak poczucia winy
- Brak empatii

Psychopatia to efekt skrajnego zerwania więzi spowodowanego chroniczną frustracją 
wczesnodziecięcych potrzeb intymnego kontaktu i bliskości – według teorii 
Przywiązania 

Dziecko traktowane w sposób surowy odcina się od swoich emocji, co sprzyja 
rozwinięciu się cech psychopatycznych. 
W badaniach potwierdzono związek między  wysoką wiktymizacją w dzieciństwie, 
późniejszą przemocą i wysokimi wynikami w Skali Psychopatii (PCL – Psychopathy
Check List) (Lang, Klinteberg, Alm, 2002



Sprawcy przemocy domowej wywodzili się najczęściej z rodziny pełnej, 65% sprawców 
przemocy określiło relacje pomiędzy rodzicami jako nieprawidłowe, konfliktowe, wręcz 
zaburzone. 

Często powodem konfliktów w rodzinie było nadużywanie alkoholu przez ojca i matkę.
40% badanych było w dzieciństwie ofiarami przemocy, w każdej grupie osobowościowej 
sprawców część badanych doświadczyła przemocy w rodzinie pochodzenia

Danuta Rode: Charakterystyka mężczyzn — sprawców przemocy

Osoby z grupy C — sprawcy psychopatyczno-odwetowi — posiadają wiele rysów osobowości 
nieprawidłowej, cechami dominatywnymi sprawców z tej grupy są wrogość, brak poczucia 
winy, niska reaktywność.
Są odporni emocjonalnie, bez tendencji do załamań. Posiadają większe zapotrzebowanie na 
stymulację, źródłem silnej stymulacji są dla nich zachowania agresywne o charakterze 
instrumentalnym (sprawczym) wykorzystywane do kompensacji niedoboru stymulacji. 

Agresja sprawców może być źródłem silnej stymulacji, mechanizmem podtrzymywania i 
powiększania kontroli nad otoczeniem.



Osoba narcystyczna przejawia patologiczną, wypaczoną miłość własną.
Wyraża się ona - tak jak opisuje ją jeden ze znawców tego tematu, amerykański
psychoanalityk Otto F. Kernberg - w skoncentrowaniu na sobie, dążeniu do
górowania nad otoczeniem, nonszalancją i poczuciem wyższości w kontaktach z
innymi, roszczeniowością, oczekiwaniem podziwu ze strony innych,
trudnościami w odczuwaniu i okazywaniu wdzięczności.
Narcyzm przejawia się również w infantylnym systemie wartości.



Osoby narcystyczne nie potrafią kochać z zaangażowaniem i troszczyć się o 
innych, ponieważ obawiają się zależności (uznania, że nie wszystko 
zawdzięczają sobie, i że mogą potrzebować czegoś od innych) i mają kłopoty z 
prawdziwą empatią, a to rzutuje na ich związki. 

Narcyz może zaniedbywać dzieci i żonę, nie mając jednocześnie takiego 
poczucia i reagując wściekłością na tego typu zarzuty. Może także uciekać się 
do przemocy fizycznej, gdy bliscy nie spełniają jego wyobrażeń lub gdy zostanie 
przez nich urażony. Dotyczy to zwłaszcza uczuć wstydu i upokorzenia, które są 
silniejsze u osób narcystycznych od poczucia winy.



Osobę z zależnym typem zaburzenia osobowości charakteryzują pewne zachowania, które
odzwierciedlają jej konstrukcję psychiczną i sposób, w jaki wchodzi w relacje z innymi ludźmi.

Są to takie zachowania, których główną cechą jest stała zależność od innych – od ich
dostępności, obecności, kontaktu z nimi, od ich „porad”, a tak naprawdę decyzji. Osoba taka
ujawnia stałą potrzebę bycia (na różne sposoby) w kontakcie z kimś; może to być fizyczna
obecność drugiej osoby, mogą to być częste telefony lub smsy.

Te kontakty mają charakter upewniania się, że jest ktoś, kto może się zaopiekować i pomóc –
ponieważ osoba ta ma wewnętrzne poczucie niezdolności do samodzielnego istnienia bez
drugiego człowieka. Bez tej stałej obecności (dosłownej lub chociaż możliwości kontaktu) czuje
się nieswojo, niepewnie, bezradnie.
Odczuwa wtedy wewnętrzne napięcie i chęć skontaktowania się, upewnienia, uśmierzenia tego
niepokoju. Skutkiem takich potrzeb jest oddanie ważniejszych i mniej ważnych codziennych
decyzji w ręce innych osób, niemożność stawiania żądań i domagania się czegoś od nich,
ukrycie swoich własnych potrzeb, a uleganie potrzebom i oczekiwaniom ujawnianym przez
osoby z otoczenia.



U niektórych ofiar przemocy domowej w wyniku stałej deprecjacji przez prześladowcę, 
niemożności zmiany swojego położenia, konieczności ukrywania trudnej sytuacji osobistej 
może się pojawić fobia społeczna (F40). 

Kryteria kwalifikacyjne fobii społecznej według ICD-10 podkreślają zależność objawów od 
sytuacji ekspozycji społecznej. 

U osób z lękiem społecznym dominuje istotna obawa przed oceną przez inne osoby i/lub 
kompromitującym zachowaniem, upokorzeniem.
Osoby te unikają sytuacji, w których mogą zwrócić na siebie uwagę. Lęk wy-stępuje wyłącznie 

lub niemal wyłącznie w sytuacjach ekspozycji społecznej lub towarzyszy wyobrażaniu sobie 
takich sytuacji. 

Konsekwencjami fobii społecznej mogą być istotny stopień upośledzenia funkcjonowania 
chorego i znaczne upośledzenie jakości życia, a także znaczące ograniczenia w rozwoju 
kariery życiowe.



Urazy psychiczne doznane przez ofiary przemocy domowej sprzyjają także objawom 
dysocjacyjnym.

Zaburzenia dysocjacyjne (F44) mają pochodzenie psychogenne i są ściśle związane w 
czasie z urazowymi wydarzeniami, niemożliwymi do rozwiązania lub zbyt trudnymi do 
zniesienia sytuacjami czy teżz zaburzonymi relacjami z otoczeniem, na przykład w 
przebiegu przemocy domowej

Dysocjacja powoduje odłączenie podmiotu od siebie (zmiany w pojęciu tożsamości,
np. depersonalizacja, osobowość wieloraka – gdy jedna bądź kilka tożsamości zaczyna
żyć niezależnym życiem), od otoczenia (zmiany w pojmowaniu świata zewnętrznego,
np. derealizacja, halucynacje) lub brak integracji pomiędzy różnymi procesami
umysłowymi lub różny stopień amnezji (całkowitej lub częściowej). Dysocjacja to jeden
z najsilniejszych mechanizmów obronnych znanych w psychologii.



W przypadku amnezji i fugi dysocjacyjnej charakterystyczne jest, że chory 
zachowuje pamięć dotyczącą kwestii niezwiązanych bezpośrednio z jego osobą, 
a nie pamięta własnych przeżyć i faktów.

Czasami objawy dysocjacyjne są tak nasilone, że mogą być przyczyną mylnego 
rozpoznania schizofrenii.

W wyniku przemocy może się pojawić zaburzenie „Trwała zmiana osobowości po 
katastrofach” (F62) wskazuje na konieczność wystąpienia szczególnie silnych 
bodźców podczas wydarzenia traumatycznego.



Depresja - 60-80 % ofiar przemocy ma depresję

-

Stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności
- Ograniczenie aktywności życiowej, stopniowa utrata dotychczasowych zainteresowań, trudności w 

podejmowaniu różnych czynności i działań
- Myślenie depresyjne to pesymistyczna ocena własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, utrata 

poczucia własnej wartości, zaniżona samoocena, poczucie bycia bezwartościowym, niepotrzebnym
- Lęk wprawdzie nie jest typowym objawem depresji, ale bardzo często jej towarzyszy. Pacjentowi, 
choć 

ma poczucie stale utrzymującego się lęku, trudno określić, czego konkretnego się boi (lęk 
nieokreślony).
- Narastające poczucie utraty sensu życia, bezsens życia, poczucie beznadziejności, myśli rezygnacyjne, 

myśli o śmierci
- Zaburzenie koncentracji uwagi, poczucie pogorszenia pamięci i funkcji poznawczych,
- Zaburzenia snu
- Spadek libido
- Dolegliwości somatyczne



Konsekwencje emocjonalne przemocy

- zaniżone poczucie wartości,
- przekonanie o nieważności swoich potrzeb, marzeń, planów,
- poczucie braku wpływu na własne życie, braku siły, mocy wew.,
- rozwiniętą silną zależność,
- przekonanie, że nic nie zmieni mojej sytuacji (bierność),
- obniżony nastrój, drażliwość,
- dolegliwości psychosomatyczne,
- brak szacunku dla siebie, poczucie wstydu
- poczucie winy, obwinianie siebie za akty przemocy,
- zaburzenia snu, zburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne.
- brak zaufania, osamotnienie,
- problemy z nadużywaniem alkoholu, leków.



Należy podkreślić, że przemoc w stosunku do kobiet wiąże się z ryzykiem podejmowania 
zamachów samobójczych przez ofiary. 

26% samobójczyń usiłowało się zabić z powodu przemocy w rodzinie

Szczególnie niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne mają traumatyczne wydarzenia w 
okresie dzieciństwa

Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi bardzo często byli w dzieciństwie narażeni na 
przemoc fizyczną lub wykorzystanie seksualne. 

Według różnych autorów rozpowszechnienie tej patologii w tej populacji osób wynosi 45–
92% . 
W badaniach Lipschitza i wsp. 61% pacjentów psychiatrycznych było w dzieciństwie 
zaniedbywanych emocjonalnie, 37% wykorzystywanych seksualnie, w stosunku do 44% 
stosowano przemoc fizyczną, a u 52% można było stwierdzić nadużycia emocjonalne



Zaburzenia psychosomatyczne

Termin zaburzenia psychosomatyczne tradycyjnie bywa używany dla
określenia dolegliwości lub choroby somatycznej spowodowanej czynnikami
psychologicznymi.
Podkreśla on ścisły związek stanu psychicznego i stanu organizmu.



Obowiazujące akty prawne:
1. Ustawa z dn. 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”

3. Rozporządzenie Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w
sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych
ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób
prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie
nadzoru i kontroli nad realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw



Art. 3. 1. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w 
formie:
1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i 
rodzinnego,
2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
3. obrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc 
korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie 
kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej,
4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w 
specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 
przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
6. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do 
zajmowanego wspólnie ze sprawca przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu pomocy. 



Art. 11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim 
zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie 
uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd 
zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

2. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. Zm. ) o postępowaniu 
nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna 
odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne 
z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

3. Do wykonania obowiązku orzeczonego na podstawie ust. 1 stosuje się 
odpowiednio przepisy o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych dłużnika.



Art. 12. 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków
służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu
przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję
lub prokuratora.

2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym
Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

Kto wejdzie w posiadanie wiarygodnej informacji o popełnieniu poważnego przestępstwa 
lub też o usiłowaniu popełnienia go na szkodę dzieci poniżej 15-tego roku życia, a także 
osób psychicznie lub fizycznie nieporadnych, jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie 
prokuraturę lub policję. 
Brak zawiadomienia, zgodnie ze znowelizowanym art. 240 §1 kk zagrożony jest karą 
pozbawienia wolności do lat 3. 



Procedura „Niebieskie Karty” w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

art. 9d.
1. „Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w 
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w 
rodzinie”.

2. procedura NK obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gkrpa, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z 
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

3. Przedstawiciele podmiotów o których mowa w ust. 2 realizują procedurę NK w oparciu o zasadę 
współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu 
interdyscyplinarnego.

4. wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza NK, w przypadku powzięcia w toku 
prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec 
członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę 
będącą świadkiem przemocy w rodzinie” 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  (Dz.U. Nr 209 poz.1245)

1. wszczęcie procedury  następuje przez wypełnienie formularza NK-A w obecności osoby, co 
do której jest podejrzenie, że doznaje przemocy, ale jeśli nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z tą osobą jest niewykonalne – wypełnienie formularza następuje bez udziału tej osoby
2. wszczynając procedurę podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa osobie, co do której podejrzewa się, że doznaje przemocy
3. rozmawiając z osobą doznajacą przemocy w rodzinie należy zapewnić warunki 
gwarantujące jej bezpieczeństwo, swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności
4. jeśli podejrzewa się przemoc wobec dziecka czynności w ramach procedury przeprowadza 
się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego
5. działania z udziałem dziecka, co do którego istniej podejrzenie, że jest dotknięte przemoca
w rodzinie powinny być w miarę mozliwości przeprowadzone w obecności psychologa.



Rozporządzenie Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie 
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

1. standard funkcjonowania SOW (oferta i zasady przyjmowania klinetów),  kwalifikacje 
zatrudnionej w nim kadry (psycholog, pedagog, pracownik socjalny, terapeuta, prawnik, lekarz, 
pielęgniarka, ratownik medyczny);
2. standard pracy z osobami stosującymi przemoc, kwalifikacje osób osób prowadzących 
programy/oddziaływania wobec osób stosujących przemoc (min. 100 godz szkoleń w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym min. 50  godz. nt pracy ze sprawcami przemocy, 
min. 3-letni staż pracyw obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie).



Ustawa zdnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw

Art. 15a Ustawy o policji 
1.Policjant ma prawo zatrzymania trybie określonym w art. 15 osoby stosującej przemoc w 
rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. Z 2020 poz 218) zwanej danej ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie, 
stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2. w celu stwierdzenia zasadności zatrzymania ocenia ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzkiego odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka, biorąc pod uwagę w 
szczególności:  akty przemocy fizycznej w rodzinie,wiek osoby doznającej przemocy, stosowanie 
przemocy w rodzinie wobec kobiety w ciąży, niepełnosprawność (…), zależność od osoby 
stosującej tę przemoc ze względu na stan zdrowia lub jej zaburzenia psychiczne (...)



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw

Ustawa o policji art. 15aa 
1. Policjant ma prawo wydać wobec osby stosującej przemoc w rodzinie (…) stwarzającej 
zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą nakaz natychmiastowego 
opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia zwany dalej 
„nakazem” lub zakaz zbliżania  się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia zwany dalej 
„zakazem”.

3. Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie

4. Zakaz lub zakaz są natychmiast wykonalne

5. Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego 
mieszkania, którą osoba stosująca przemoc jest zobowiązana zachować



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o policji art. 15ab

1. Policja wydaje nakaz lub zakaz:
1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego 
bezpośrednim otoczeniu lub
2. w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w 
szczególności zgłoszenia przez:
a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie
b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 
w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw

Art. 15ae (...)
4. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz ma prawo zabrać 
ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmioty osobistego użytku i służące do świadczenia 
pracy lub będące jej własnością zwierzęta domowe. W przypadku sprzeciwu osób wspólnie 
zajmujących mieszkanie przedmioty lub zwierzęta domowe pozostawia się we wspólnie 
zajmowanym mieszkaniu. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu odbywa na zasadach okreslonych
w kodeksie cywilnym
5. Jeżeli w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu zajdzie potrzeba zabrania przez osobę 
stosującą przemoc w rodzinie mienia stanowiącego jej własność, w szczególności nie zabranych 
uprzednio przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy lub zwierząt 
domowych ze wspólnie zajmowanego mieszkania może się to odbyć jeden raz, wyłącznie w 
obecności policjanta , po wcześniejszym uzgodnieniu przez nich terminu z osobą dotknietą tą 
przemocą. Osoba dotknięta przemocą ma prawo brać udział w tej czynności lub upoważnić do 
udziału w niej inną osobę



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw

Art. 15 ai
1. w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja przynajmniej trzykrotnie sprawdza 
czy nakaz lub zakaz nie są naruszane i podejmuje niezbędne czynności. Pierwsze 
sprawdzenie odbywa się nastepnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. 

15.ak 
1. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba, że sąd udzielił 
zabezpieczenia w sprawach o zobowiazanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do 
opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 
zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którym nakaz i zakaz 
zostały przedłużone

Kodeks wykroczeń: dodano art 66b – konsekwencje – kara aresztu, 



Wypalenie zawodowe - stan wyczerpania emocjonalnego, fizycznego i 
duchowego. Osoba cierpiąca na wypalenie zawodowe czuje się 
przepracowana, nie rozwija się zawodowo, jest niezadowolona z 
wykonywanej pracy. 

Objawy:
wyczerpanie emocjonalne – osoba jest nadmiernie obciążona emocjonalnie, 
a jej zasoby są poważnie uszczuplone;
depersonalizacja – negatywne traktowanie lub zbyt obojętne reagowanie na 
innych ludzi, którzy są zwykle odbiorcami usług lub współpracownikami;
obniżone poczucie dokonań osobistych – spadek poczucia własnej 
kompetencji i brak sukcesów w pracy.



Jak sobie poradzić? - wskazówki w poradnikach:

Zadbaj o wypoczynek i aktywność fizyczną
Poszukaj nowego hobby.
Postaraj się lepiej ustalać priorytety i granice.
Kontroluj swój perfekcjonizm i wyznaczaj realne cele.
Zadbaj o rozwój zawodowy.
Spróbuj docenić siebie i swoje dokonania.
Porozmawiaj ze specjalistą.

Pracując w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
pamiętaj o regularnej superwizji!!!



Superwizja (ang. clinical supervision) - metoda używana w konsultacjach, 
psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem 
psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi 
problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym 
specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na 
konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem 
obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji.

Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu 
doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie 
leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również 
zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych. Superwizja 
może być prowadzona indywidualnie lub grupowo.



W odruchu naprawy

- przekonujemy
- perswadujemy
- grozimy
- naciskamy, wywieramy presję
- radzimy
- podsuwamy rozwiązania
- deprecjonujemy
- ironizujemy, ignorujemy

Co zrobić by lepiej pomagać ?





Bariery komunikacji

Koleżanka  ( ZAPRZECZANIE UCZUCIOM)
„No nie możliwe Andrzej Cię uderzył?  Ale przeprosił. To nie dramatyzuj, przecież nic takiego 
się nie stało. Inni mają gorsze problemy. No głowa do góry. Uśmiechnij się, tak ładnie 
wyglądasz kiedy się uśmiechasz.”

Koleżanka ze szkoły (ODPOWIEDŹ FILOZOFICZNA)
„No cóż, takie jest życie- raz na wozie, a raz pod wozem. Taki nasz los –kobiet. Sprawy nie 
zawsze idą po twojej myśli. Musisz się z tym pogodzić. Trzeba nieść swój krzyż. ”      

Kolega  (RADA)
„Posłuchaj. Powinnaś mu powiedzieć, że jeśli choć jeszcze raz się tak zachowa, to 
wyprowadzisz się. Musisz tak powiedzieć, bo inaczej dalej będzie tobą pomiatał, a potem 
musisz tak zrobić.”

Zaprzyjaźniona sąsiadka (DOPYTYWANIE)
„O Boże, a czemu się tak wkurzył?  Dlaczego Cię uderzył? Nie wiesz przypadkiem co go tak 
zdenerwowało? Może zrobiłaś coś nie tak?” 



Kolega ze studiów ( OBRONA DRUGIEJ OSOBY)
„Trochę go rozumiem, musiał się bardzo zdenerwować, gdy tak długo nie odbierałaś od niego 
telefonu. Wiem, że przesadził, ale to z nerwów” 

Mama (UŻALANIE SIĘ)
„Och, moje biedactwo. Tobie nigdy się nie udaje. Zawsze masz pod górkę. Trafiłaś jak z 
deszczu pod rynnę, a mówiłam ci żebyś za niego nie wychodziła”

Koleżanka psycholog (PSYCHOANALITYK- AMATOR)
„Wiesz co, myślę że ty masz problem z facetami, dlatego nie potrafisz dogadać się z mężem. 
Może to wynika z urazów z dzieciństwa. Mówiłaś, że ojciec was opuścił. Chyba powinnaś iść 
na terapię.”

Przyjaciółka (ODPOWIEDŹ  EMPATYCZNA)
„To musiało być dla ciebie bardzo przykre i trudne, być zaatakowaną przez najbliższą osobę. 
Widzę, że czujesz się rozbita i zdezorientowana.”



Dialog Motywujący
Oparty na współpracy  styl prowadzenia rozmowy, służący wydobyciu i 

wzmocnieniu u osoby jej własnej motywacji
i zobowiązania do zmiany.

Styl dowodzący – opiera się na założeniu, że specjalista wie co jest problemem klienta
Wie co klient powinien zrobić Osoba pomagająca jest ekspertem- decyduje, kieruje, nakazuje, 
nadzoruje, sprawdza, rozlicza
Rola klienta ogranicza się do wykonywania zaleceń

Styl podążający – opiera się na założeniu, że klient jest ekspertem od swojego zycia. Terapeuta 
towarzyszy pacjentowi, podąża za nim gdy on eksploruje swoje potrzeby, podejmuje próby 
rozwiązania swoich problemów Terapeuta nie wpływa na kierunek zmiany i przyjęte przez 
klienta sposoby radzenia sobie

Styl ukierunkowujący – łączy te dwa powyższe style. Zakłada , że klient ma zdolność 
wprowadzenia zmiany i tylko on może ją zrealizować. Osoba pomagająca jest obecna, 
empatyczna i towarzysząca, ale też aktywna: wydobywa i wzmacnia motywację oraz zasoby 
klienta, ukierunkowuje go na cel, dzieli się za jego zgodą, swoja wiedzą, Pokazuje wybór, ale 



Dialog Motywujący

Styl prowadzenia rozmowy służący wydobyciu i umocnieniu u osoby jej własnej 
motywacji i zobowiązania do zmiany.

Duch Dialogu Motywującego
Partnerstwo (taniec nie zapasy) - jestem partnerem a nie ekspertem – nie radzę , nie 
pouczam, nie oceniam, nie obwiniam

Akceptacja ( podmiotowości i autonomii)  - to klient jest ekspertem od swojego życia

Wydobywanie - to osoba z którą rozmawiamy ma wypowiedzieć argumenty za 
zmianą

Troska - w centrum zainteresowania jest dobro drugiego człowieka



Cztery procesy Dialogu Motywującego

Angażowanie – nawiązanie realcji osobowej z drugim czlowiekiem, otwarcie 
na niego, żeby on to poczuł. Ten proces może trwać kilka minut, godzin, 
tygodni, miesięcy.

Ukierunkowywanie – ustalenie kierunku we współpracy z klientem  celu 
naszej rozmowy i naszej wspólnej pracy

Wywoływanie – języka zmiany aby klient uśiwdomił sobie własne powody do  
zmiany

Planowanie – w jaki sposób osiągnąć zmianę



Cztery metody Dialogu Motywującego

Pytania otwarte

Dowartościowywanie

Odzwierciedlenia

Podsumowywania



Zasady motywowania

Wyrażanie empatii
Ważne jest zrozumienie, że w danym momencie klient ma wiele subiektywnych 
powodów, dla których tak interpretuje to co dzieje się w jego życiu i zachowuje się 
tak jak w danej sytuacji może czy potrafi.

-Rozwijanie poczucia rozbieżności 
Dla rozwinięcia wewnętrznej motywacji i zapoczątkowania zmiany niezbędne jest 
dostrzeżenie rozbieżności pomiędzy tkwieniem w sytuacji problemowej, a 
ważnymi dla kobiety wartościami Kiedy dostrzeże , że brak zmiany koliduje z jej 
celami wartościami prawdopodobieństwo zmiany jest większe Im większy wzbudzi 
się dysonans tym większa szansa na zmianę



Zmniejszanie oporu przed zmianą
Opór najczęściej pojawia się w dwóch sytuacjach:
kiedy klient jest naciskany, jest to wyraz braku harmonii między klientem, a pomagczem
Kiedy klient czuje niechęć wobec zmiany. I tu dobrym rozwiązaniem jest użycie DM

Budowanie poczucia sprawczości
Trzeba czuć się wartościowym sprawczym, żeby wierzyć, że zmiana jest możliwa.
W DM pracujemy w taki sposób, że porażkę traktujemy w kategoriach próby Dostrzegamy i 

dowartościowujemy najmniejsze sukcesy.

Język zmiany – tak prowadzimy rozmowę, że to kient mówi w jakim zakresie i co chce zmienić. 
Żeby uwierzyć, że zmiana jest możliwa klient sam musi wypowiadać argumenty za zmianą. 
Mamy prowokować język zmiany



Odzwierciedlenie uczuć nadawcy 

Jest to wyczuwanie i rozpoznawanie stanów emocjonalnych, w jakich znajduje się 
nasz rozmówca i mówienie mu o nich.

Celem odzwierciedlenia uczuć nadawcy jest: uświadomienie mówiącemu, emocji, 
które przeżywa pokazanie, że rozumiemy, co nadawca odczuwa

Informacje o emocjach mówiącego odczytujemy z:
używanych przez niego słów opisujących emocje: zły, smutny, wesoły, szczęśliwy itp.
- wskazówek pozawerbalnych: wyraz twarzy, ton głosu, ruchy  

rąk, itp.
- kontekstu, w jakim odbywa się rozmowa
- wczucie się w sytuację rozmówcy /empatia/.



„ Wypowiedzi odzwierciedlające pozwalają ludziom ponownie usłyszeć
własne myśli i uczucia, być może wyrażone innymi słowami i zastanowić
się nad nimi. Dobre odzwierciedlające słuchanie na ogół skłania ludzi
do kontynuowania mówienia, badania i rozważania. Jest ono z
konieczności selektywne w tym sensie ze z wszystkiego co powiedział
klient do odzwierciedlenia wybiera się określone aspekty”
(W. Miller, S. Rollnick „Dialog motywujący”. 



Odzwierciedlenia jak zacząć:

Zdaje się, że czujesz się………….
Zdaje się, że podoba ci się/nie podoba ci się………….
Złości cię gdy……………………..
Mówisz, że masz trudności z …………………………………………….
Mówisz, że masz trudności z ……………………………….
Mówisz, że masz wątpliwości ………………………………………
Czujesz, że…………………………………….
Bije się pani z myślami……………………….
Jest pani trudno z……………………..



Izolacja domowa, konieczność pogodzenia  pracy zdalnej z opieką nad dziećmi, utrata 
pracy, pogorszenie sytuacji finansowej rodziny  w okresie pandemi to tylko niektóre 
czynniki, które mogą zwiększyć ryzko pojawienia się przemocy w rodzinie.

Ograniczony lub zawieszony kontakt służb z rodzinami może sprzyjać  poczuciu 
bezkarności osób, które stosują przemoc wobec najbliższych. 

Zawieszona działalność placówek pomocowych w zakresie bezpośredniej pracy z 
klientem, utrudnia kontynuowanie pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Pandemia Covid-19 wymusiła nowe formy kontaktu 
i pracy z klientem – praca on-line.



Odwierciedlenia:
Proste
Złożone
Wyolbrzymiające
Pomniejszające
Dwustronne
Ukierunkowujące

Odzwierciedlenia proste dają nam szansę na pogłębienie 
zrozumienia, dają naszym rozmówcom poczucie bycia słuchanym, 
jednakże to dopiero odzwierciedlenia złożone posuwają rozmowę 
do przodu.



- Mój mąż nigdy się nie zmieni
- Nie martw się, na pewno się opamięta
………………………………………………………………….

-Moje życie jest bez sensu
- Jak możesz tak mówić, każde życie ma sens

- …………………………………………………………………….

- Nie wiem co mam robić
- Ja na twoim miejscu zrobiłabym…..

- ……………………………………………………………..

- Nie jestem alkoholikiem
- Nie jesteś, to czemu ciągle pijesz

-…………………………………………………………………

- U nas w domu ostatnio dzieją się straszne rzeczy
No co ty mówisz, niemożliwe
-…………………………………………………………….



Sformułuj co najmniej cztery  odzwierciedlenia, zacznij każde od sformułowania „Chce pani 
powiedzieć, ze”
„Czego wy ode mnie chcecie przecież mówię, że już jest wszystko jest u nas w porządku”
Chce pani powiedzieć, że……………………………………..
Chce pani powiedzieć, że…………………………………..
Chce pani powiedzieć, że……………………………………..
Chce pani powiedzieć, że……………………………………..

Sformułuj co najmniej cztery  odzwierciedlenia, zacznij każde od sformułowania „Chce pani 
powiedzieć, ze”
„Mam już dosyć, to nie może dłużej tak trwać”
Chce pani powiedzieć, że……………………………………..
Chce pani powiedzieć, że…………………………………..
Chce pani powiedzieć, że……………………………………..
Chce pani powiedzieć, że……………………………………..



Dowartościowanie,
odzwierciedlenia dowartościowujące to nie jest puste komplementowanie, to
dostrzeganie zasobów klienta, jego mocnych stron, to często otworzenie oczu,
pokazanie innej perspektywy. „jestem taka beznadziejna, prze tyle lat nic nie
potrafiłam z tym zrobić, pozwalałam żeby nas tak traktował” odpowiedź
dowartościowująca „mimo tak trudnej sytuacji potrafiła pani zajmować się
swoimi dziećmi, poświęcając im swój cały czas i uwagę, nie jest łatwo być
matką, a zwłaszcza w tak trudnej sytuacji jaką ma pani”.



Powyższy opis na pierwszy rzut oka jest negatywny, pełen nierozwiązanych problemów.
Jednak zastanów się jakie pozytywne informacje możemy z niego wyciągnąć, znaleźć pozytywne 
„ślady”. Jakie mocne strony klientki dostrzegasz. 
Maria jest matką  czworga dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat.
Wizytująca ją pielęgniarka martwi się, że najmłodsze dziecko jest zaniedbywane: podczas wizyt 
jest brudne, a matka rzadko się nim zajmuje. 
Maria miał już wcześniej kontakt z profesjonalna pomocą, ale nie reagowała na nią dobrze, była 
wrogo nastawiona i odmawiała współpracy.
Maria dzieci ma z 3 partnerami. Najdłużej w związku była z ojcem 2 i3 dziecka, 4 lata. Jednak 
związek ten nie był udany. Maria doświadczała przemocy fizycznej.
Z wcześniejszych informacji wiemy, że Maria była w dzieciństwie ofiarą przemocy. 
Maria nadużywa alkoholu. Pije od wielu lat, zdążają jej się przerwy w piciu, nawet 
wielomiesięczne. 
Maria uczęszczała w przeszłości na warsztaty dla rodziców, jednak po konflikcie z prowadzącą 
przestała przychodzić na zajęcia. 

Maria od wielu miesięcy jest bez pracy, otrzymuje alimenty na dzieci.
Obecnie OPS skierował ja na kurs aktywizacji zawodowej. Jednakże istnieje obawa, ze podczas 
trwania zajęć dzieci sa pozbawione opieki.



Pytania otwarte to pytania otwierające rozmowę.

Zwiększają zaangażowanie klienta w rozmowę.

Ułatwiają wykroczenie poza konkretna informację.

Zachęcają klienta do przedstawienia swoich opinii.

Proszę powiedzieć jak wygląda sytuacja w Pani rodzinie?

Proszę powiedzieć o sytuacjach, które Panią niepokoją?

Proszę opisać sytuacje kiedy czuje się Pani niekomfortowo w swoim domu?



TRANSTEORETYCZNY MODEL ZMIANY

Faza przedkontemplacji

Faza kontemplacji

Faza decyzji

Faza aktywnej zmiany

Faza utrzymania

Faza nawrotu



Według Fundacji HumanDoc w większości krajów w okresie pandemii nastąpił
poważny wzrost (na poziomie 30-50 procent) przemocy w rodzinie.

W Hiszpanii było o 26% interwencji domowych w związku z przemocą w rodzinie
We Francji odnotowano wzrost liczby interwencji w związku z przemocą
domową o 32 proc.
W niektórych rejonach Chin ten wzrost był nawet czterokrotny.



W Polsce:
Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 27% z nastolatków w okresie pierwszej fali pandemii
doświadczało przemocy, a 9% nie miało nawet jednej osoby, do której mogło zwrócic się w
trudnej sytuacji. Co siódmy badany (15%) doznawał przemocy ze strony rówieśników, co
dziewiąty (11%) ze strony bliskiej osoby dorosłej. Co 20 osoba (5%) była świadkiem przemocy
w domu wobec rodzica lub innego dziecka.
Z danych działajacego na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
wynika, że w okresie od kwietnia do października 2020 roku w telefonie 800-12-00-02
przeprowadzono prawie 13,6 tys. rozmów z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i
świadkami takich zachowań. W tym czasie konsultanci „Niebieskiej Linii” podjęli dwa razy
więcej interwencji w porówaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Dodatkowo,
zarejestrowali czterokrotny – w porównaniu do roku poprzedniego - wzrost liczby nadesłanych
e-mailii z prośbą o poradę i pomoc w związku z przemocą w rodzinie (2.058 e-maili w 2020r.,
859 e-maili w 2019r.).


