
Standard  

Praca socjalna z rodziną dotkniętą 

przemocą 



Misja 

  

   ochrona życia i zdrowia oraz 

poszanowania godności osobistej osób 

dotkniętych przemocą oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 



Cel główny 

 

 

   Stworzenie warunków sprzyjających 

uzyskaniu zdolności do funkcjonowania w 

środowisku rodzinnym wolnym od 

przemocy  w tym  pełnienia ról rodzinnych, 

społecznych i  zawodowych . 

 



Cele szczegółowe 

• Zatrzymanie 

przemocy w rodzinie; 

• Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie; 

 

• Zmiana postaw 

wobec przemocy w 

rodzinie zarówno 

przez osoby dotknięte 

przemocą jak i 

stosujące przemoc; 

 



Cele szczegółowe cd. 

• Wykorzystanie potencjału 

rodziny  i poszczególnych 

jej członków dla 

rozwiązania problemu 

przemocy i zapobiegania 

wystąpienia jej w 

przyszłości; 

 

• Edukacja w zakresie 

psychologicznych oraz 

społecznych źródeł 

zachowań 

przemocowych ; 

• Poprawa funkcjonowania 

psychospołecznego w 

tym poprawa samooceny 

zarówno osób 

dotkniętych przemocą jak 

osób stosujących 

przemoc ; 

 



 

Zalecane strategie działania 

 
• „ochrona życia i zdrowia osób dotkniętych 

przemocą”  - strategia dopuszczająca 

stosowanie wszelkich zgodnych z prawem 

działań, o charakterze ratunkowym, 

podejmowanych niezwłocznie po powzięciu 

informacji o zagrożeniu; 

 



 

 

 

 

 

 

 Zalecane strategie działania cd 

 

„towarzyszenie” w (docelowym, ostatecznym) 

rozwiązywaniu problemu przemocy” – strategia polegająca 

na wnikliwym zdiagnozowaniu sytuacji związanej z 

przemocą w rodzinie oraz interdyscyplinarnym, ale z 

czynnym udziałem pokrzywdzonej osoby, zaplanowaniu 

dalszych (często długofalowych, różnorodnych) działań 

mających przynieść trwały skutek polegający na 

rozwiązaniu problemu, a czasem także jego przyczyn; 

 



 

 

 

 

 

 

 Zalecane strategie działania cd 

 
„korygowanie  i psychoedukacja adresowane do 

osób stosujących przemoc” – strategie mające na 

celu ochronę pokrzywdzonych, polegające jednak 

na angażowaniu sprawców (osoby stosujące 

przemoc) w czynny udział inicjowania i utrwalania 

pożądanych zmian. 
 



 

 

 

 
Zakres podmiotowy pracy socjalnej z 

rodziną doświadczającą przemocy 

 

  

 
 

 

Osoba dotknięta przemocą  

Rodzina doświadczająca przemocy 

Osoba stosująca  przemoc 

Dzieci  

(0-18l.) 

Rodzice 

/dorośli 

Osoby  

starsze, 

niepełnospraw

ne 

Dzieci 

(0-18l.) 

Rodzice 

/dorośli 

Osoby starsze, 

niepełnospraw

ne 

Wiek/pozycja w 

rodzinie 

Rola  w relacji 

przemocy 



 

 

 

 

Przykładowe źródła informacji o możliwości  

występowania przemocy w rodzinie 

 

 

 
 

 

Przyjęcie zgłoszenia 

Diagnoza – w tym 

weryfikacja informacji przy 

współpracy specjalistów 

 

Działania  edukacyjno-

informacyjne dot. istoty 

przemocy -diagnoza 

 

Nie ma 

przemocy Nie 

wiadomo 

Jest 

przemoc 

Nie ma  

przemocy 

Jest 

przemoc 

Koniec 

działań 
Monitoring 

sytuacji  

Kolejne 

działania 

metodyczn

e 

Nie 

wiadomo 

Koniec 

działań 

Monitoring 

sytuacji 

Kolejne 

działania 

metodyczne 

Powiadomienie 

Zespołu 

Interdyscypli-

narnego 

Powiadomieni

e Zespołu 

Interdyscypli-

narnego 

 

 

 

 

Zgłoszenie 
osoby dotkniętej 

przemocą 

 

 
Obserwacje pracownika 
w środowisku znanym 

 


