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Wprowadzenie  
 

Przemoc jest jednym z głównych zjawisk destruktywnych w życiu człowieka. Dotyczy ona zarówno 

sfery życia w płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej (grupowej), w tym rodzinnej. Rodzina jest 

szczególnym miejscem, w którym stosowanie przemocy ma szkodliwy wymiar zarówno dla 

środowiska rodzinnego, jak i każdego z jej członków, włącznie ze sprawcą. Stąd konieczne jest 

podejmowanie działao wspomagających proces ograniczania i docelowo likwidacji wszelkich form 

przemocy, które w rodzinie mogą lub pojawiają się. 

Nawiązując do międzynarodowej definicji pracy socjalnej przyjętej przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej 

przyjmuje się, że praca socjalna z rodziną dotkniętą problemem przemocy, oznacza wspieranie 

zmiany w środowisku rodzinnym zorientowane na rozwiązywanie problemów powstających w 

relacjach międzyludzkich związanych z występowaniem przemocy oraz wzmacnianie (empowerment) 

i wyzwalanie sił ludzkich poszczególnych członków rodzin dla wzbogacenia ich dobrostanu (tak w 

wymiarze indywidualnym jak i grupowym – rodzinnym).  

Praca socjalna z rodziną dotkniętą problemem przmocy, koncentruje się na rozwiązywaniu 

problemów związanych z przemocą i wprowadza zmiany służące ograniczaniu i całkowitej eliminacji 

czynników przemocotwórczych. Celem tej aktywności jest wzmacnianie sił ludzkich poszczególnych 

członków rodzin doświadczających przemocy, do przebudowy życia rodzinnego, poprawy relacji 

interpersonalnych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi poszczególnych członków 

rodziny, jak i całego środowiska rodzinnego. Pozostaje ona w ścisłym związku z innymi działaniami 

społecznymi, włącznie z terapeutycznym wspomaganiem procesu zmiany człowieka. Szerokie 

rozumienie pracy socjalnej w rodzinie doświadczającej przemocy obejmuje szereg działao, których 

przedmiotem jest zarówno sfera metodycznego oddziaływania adresowanego do indywidualnych 

członków rodziny, rodziny jako grupy społecznej, środowiska, w którym żyje rodzina doświadczająca 

przemocy, a także ponadlokalnych środowisk społecznych, w których zjawisko przemocy bierze swe 

źródła – systemy społeczne, środowiska zatrudnienia, edukacji, opieki, kultury, ochrony zdrowia itp. 

 

I .  Misja ,  cele pracy socjalnej  z  rodziną 
dos wiadczająca przemocy  
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Misja 

Misja: Przerwanie stosowania  przemocy w rodzinie. 

Cele 

Cel główny : Zmiana  funkcjonowania osobistego i społecznego rodziny  lub poszczególnych jej  

członków. 

Cele szczegółowe: 

 zmotywowanie do zmiany w kierunku rozwiązywania problemu przemocy; 

 wzmocnienie wewnętrznych więzi personalnych rodziny z uwzględnieniem specyfiki 

mechanizmów przemocy; 

 wykorzystanie potencjału rodziny  i poszczególnych jej członków dla rozwiązania problemu 

przemocy i zapobiegania wystąpienia jej w przyszłości; 

 podniesienie poczucia własnej wartości poszczególnych członków rodziny; 

 rozwój umiejętności zachowania asertywnego; 

 podniesienie kompetencji ofiary w zakresie możliwych działań ratunkowych, np. opracowanie 

;własnych strategii bezpieczeństwa, znajomość lokalnych zasobów pomocy. 

 

Zasady i wartości 

Fundamentalnymi dla pracy socjalnej w rodzinie dotkniętej przemocą są zasady praw człowieka i 

sprawiedliwości społecznej, ochrony godności ludzkiej i poszanowania podmiotowości każdego 

człowieka oraz inne zasady, które zostały przyjęte dla pakietu usług pomocy i integracji społecznej, w 

tym pracy socjalnej. 

Poniżej przedstawione zostały przykłady stosowania i łamania zasad w praktyce pracy socjalnej z 

rodziną doświadczającą przemocy.  

Zasada akceptacji podopiecznego 

Etap 

postępowania 

metodycznego 

Działania pracownika socjalnego Zastosowanie zasady w praktyce pracy 

socjalnej - wskazówki 

Diagnoza Wysłuchanie podopiecznego/ej. 

Zgromadzenie informacji 

Sformułowania typu: 

„bardzo dobrze, że Pan/i przyszła z tym 
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koniecznych do ustalenia stanu 

faktycznego i odczuć i oczekiwań 

podopiecznego/ej.  

problemem”, „rozumiem, że jest Pan/i w 

trudnej sytuacji, ale wspólnie spróbujemy  

ten problem rozwiązać”, 

„to nie jest Pani/a wina”. 

 

Zasada indywidualizacji 

Etap 

postępowania 

metodycznego 

Działania pracownika 

socjalnego 

Zastosowanie zasady w 

praktyce pracy socjalnej - 

wskazówki 

Przykłady łamania zasady 

przez pracownika 

socjalnego 

Opracowanie 

planu działania 

Ustalenie z 

podopiecznym zakresu 

działań po stronie 

zainteresowanej/ego oraz 

pracownika socjalnego 

Sformułowania typu: 

„każda sytuacja jest inna i 

dlatego wspólnie 

zastanowimy się co w Pani 

przypadku można zrobić”, 

„rozważmy co trzeba 

zrobić w Pani sytuacji”, 

„rozważmy kto z Pani 

bliskich, znajomych może 

Panią wesprzeć” 

Sformułowania typu: 

„jest wiele rodzin w 

których przemoc 

występuje…”, „zawsze 

tak samo zgłaszacie 

(kobiety) a potem się 

wycofujecie”, „zawsze 

stosujemy takie same 

procedury pomocy, nie 

ma wyjątków”. 

 

Zasada udostępniania zasobów 

Etap 

postępowania 

metodycznego 

Działania pracownika 

socjalnego 

Zastosowanie zasady w 

praktyce pracy socjalnej - 

wskazówki 

Przykłady łamania 

zasady przez pracownika 

socjalnego 

 Diagnoza –

ocena 

operacyjna, 

opracowanie 

planu działania 

Przedstawienie 

informacji o 

wszystkich możliwych 

formach pomocy 

dostępnych i 

niezbędnych osobie 

dotkniętej przemocą- 

informacja pisemna 

oraz omówienie 

Sformułowania typu: 

„ponieważ ustaliliśmy, że nie 

może Pani wrócić do domu, 

znajdziemy miejsce 

bezpieczne – w schronisku, 

noclegowni…”, dysponujemy 

możliwością uzyskania 

pomocy psychologicznej, 

„nasza Gmina nie ma 

miejsc noclegowych…”, 

„ przy udzielaniu 

pomocy obowiązują 

kryteria, proszę sobie 

jakoś poradzić”, 

„niestety najbliższy 

psycholog jest w 

powiecie, nie wiem, czy 
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warunków, możliwości 

i terminów dostępu do 

oferty pomocowej 

jeśli się Pani zgadza, umówię 

Panią na spotkanie”, „uciekła 

Pani z domu bez środków do 

życia, złożę wniosek o pilne 

wypłacenie zasiłku, żeby 

miała Pani środki na pilne 

potrzeby”,” jeśli podejmie 

Pani decyzję o opuszczeniu 

domu, może Pani  skorzystać 

ze schroniska – tu jest adres i 

telefon kontaktowy , 

uzupełnimy o informację o 

trasie dojazdu…” td.. 

będzie się pani chciało 

tam jechać..” 

 

Zasada wzmacniania(empowerment) kompetencji i możliwości rozwojowych 

Etap 

postępowania 

metodycznego 

Działania 

pracownika 

socjalnego 

Zastosowanie zasady w 

praktyce pracy socjalnej - 

wskazówki 

Przykłady łamania zasady 

przez pracownika 

socjalnego 

Na każdym 

etapie (od 

diagnozy po 

ocenę końcową) 

Podnoszenie 

znaczenia 

potencjału osoby 

dotkniętej 

przemocą, 

informowanie o 

formach i sposobach 

rozwoju tego 

potencjału(np. 

grupy wsparcia) 

Sformułowania typu: 

„mimo, że przeżywała Pani 

taką udrękę, wychowuje Pani 

dzielnie dzieci ( wykonuje Pani 

pracę, utrzymuje rodzinę….)”, 

„podjęła Pani ważną decyzję o 

ujawnieniu przemocy, jest Pani 

dzielną kobietą a ja chcę Pani 

pomóc w dalszych 

samodzielnych działaniach”, 

„proponuję wzięcie udziału w 

spotkaniach grupy wsparcia, bo 

tam można wiele się nauczyć o 

mechanizmach przemocy i 

dowiedzieć jak sobie z nią i jej 

skutkami poradzić…”, „w 

grupie wsparcia spotka pani 

inne kobiety, które doznawały 

Sformułowania typu: 

„ jest Pani w takim 

położeniu, że właściwie 

niewiele da się zrobić…”, 

jeśli Pani pozwalała przez 

tyle lat tak się traktować, 

to dawała pani zły wzór 

dzieciom…”, „ do tej pory 

niewiele pani zrobiła dla 

rodziny, teraz ja będę 

musiała przejąć 

sprawy…” 
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przemocy, możecie się wiele 

od siebie nauczyć”, „będziemy 

wspólnie ustalać co może Pani 

zrobić dla rozwiązania 

problemu, a w czym wymaga 

Pani wsparcia…” 

 

Zasada obiektywizmu (nieoceniania) 

 

Etap postępowania 

metodycznego 

Działania pracownika 

socjalnego 

Zastosowanie zasady w 

praktyce pracy socjalnej 

- wskazówki 

Przykłady łamania zasady 

przez pracownika 

socjalnego 

Diagnoza ( w 

szczególności 

analiza sytuacji, 

ocena wstępna), 

realizacja planu 

działania oraz  

monitoring i 

ewaluacja  

Podsumowanie 

zgromadzonych 

informacji , 

systematyczny kontakt 

z osobą dotkniętą 

przemocą dla oglądu 

realizacji przyjętych 

ustaleń dotyczących 

zaplanowanych 

działań 

Sformułowania typu: 

„aktualnie sytuacja 

wygląda w ten sposób, 

że mąż używa przemocy  

wobec Pani 

codziennie/kilka razy w 

tygodniu/ilekroć 

spożyje alkohol…”, 

„dzieci są świadkami 

przemocy wobec 

Pani…” 

 

Sformułowania typu: 

„Zachowuje się Pani jak 

typowa ofiara przemocy, 

wiedziała Pani, że pije, to 

po co wychodziła za niego 

za mąż…”, „‟pozwalała 

Pani długo na takie 

traktowanie”, „pani 

zachowanie to zły wzór dla 

dzieci”,” jak mogła się Pani 

na takie traktowanie godzić, 

to szkodzi dzieciom, Pani je 

krzywdzi…” 

 

Zasada poufności 

Etap 

postępowania 

metodycznego 

Działania pracownika 

socjalnego 

Zastosowanie zasady w praktyce 

pracy socjalnej - wskazówki 

Przykłady łamania 

zasady przez 

pracownika 

socjalnego 

Diagnoza , 

opracowanie 

Rzetelne 

poinformowanie przez 

Sformułowania typu: Sformułowania typu: 
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planu działania pracownika 

socjalnego o 

warunkach i 

sposobach 

wykorzystania 

uzyskanych 

informacji 

„ponieważ stosowanie przemocy 

jest przestępstwem , jestem 

zobowiązana (pracownik socjalny) 

do poinformowania o tych faktach 

i problemach zespół 

interdyscyplinarny, policję , ale 

wszystkie te osoby są zobowiązane 

do zachowania uzyskanych 

informacji w tajemnicy 

(dyskrecji)” 

„nikomu o tym nie 

powiem…”,” może 

Pani spokojnie 

mówić o 

problemach, 

ponieważ to zostanie 

między nami…” 

 

Strategie działania 

 Wybór strategii działania. „strategia – sztuka zaangażowania całego zbioru środków na rzecz 

osiągnięcia celów. Do określenia strategii uwzględnić należy różnego rodzaju elementy takie 

jak zasoby ludzkie, materialne, czasowe, cechy osobowości itd.”
1
 Wobec trudnej i 

skomplikowanej problematyki w rodzinach dotkniętych przemocą sugeruje się stosowanie 

zintegrowanej metodyki pracy socjalnej prowadzonej w celu wywołania i/lub wzmocnienia 

zmiany. Proces prowadzonej pracy socjalnej zorientowany jest na rozwiązywaniu 

problemów
2
. 

 Nowa metoda pracy socjalnej zorientowanej na budowaniu rozwiązań - podejście 

skoncentrowane  na rozwiązaniach 
3
,o którym pisze Jacek Szczepkowski, także Tomasz 

Świtek
4
 - odróżnieniu od podejścia zorientowanego na problemach. Podejście zorientowane na 

rozwiązaniach ma niedługą historię w pracy socjalnej w Polsce, jednak wydaje się , że można 

postrzegać w nim szanse rozwoju jako swoistą adaptacje empowerment –aproach. 

 

II .  Zakres  
 

                                                           
1 Ch.de Robertis str.89) 

2
 Op.cit 

3
 Jacek Szczepkowski – Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – wyd. AKAPIT, Toruo 2010 

4
 Tomasz Świtek - Ś 
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Zakres podmiotowy  

1. Podkategorie grupy docelowej  

Ze względu na rolę: 

Osoba dotknięta przemocą 

Osoba stosująca przemoc 

 

Ze względu na wiek: 

Dziecko 

Osoba dorosła 

Osoba starsza 

 

Schemat podziału użytkowników usług pomocy społecznej stanowiących kategorię rodziny 

doświadczające przemocy 
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Osoba dotknięta przemocą  

Rodzina doświadczająca przemocy 

Osoba stosująca  przemoc 

Dzieci  Rodzice  Dziadkowie  Dzieci Rodzice  Dziadkowie  

Wiek 

Rola  
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2. Najczęściej występujące problemy u osób dotkniętych przemocą 

(ofiar)  

Dziecko – dotknięte przemocą 

Krzywdzenie dzieci w rodzinie pozostawia ślady w ich psychice często na całe życie. Obciążające 

aparat adaptacyjny są zarówno akty przemocy kierowane bezpośrednio wobec dziecka, jak i narażanie 

go na bycie świadkiem stosowania przemocy na osobach trzecich, np. na matce czy rodzeństwu. 

Każde dziecko, jako słabsze i w każdej dziedzinie zależne od rodziców, narażone jest na to, że może 

doświadczyć przemocy. Nie w każdej jednak rodzinie dzieci są krzywdzone. Ocena stopnia 

prawdopodobieństwa wystąpienia przemocy wobec dzieci w danej rodzinie możliwa jest dzięki 

analizie czynników ryzyka krzywdzenia dzieci. Kevin D. Browne
5
 wymienia czynniki ryzyka 

krzywdzenia i zaniedbywania dzieci według następujących kategorii: 

Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy wobec dziecka 

Rodzic Dziecko Rodzina 

 młody wiek 

 samotne rodzicielstwo 

 niechciana ciąża 

 kontakt z przemocą 

 nadużywanie substancji 

odurzających 

 niewłaściwa opieka 

prenatalna 

 niewystarczające 

umiejętności 

rodzicielskie 

 choroba somatyczna 

lub psychiczna 

 problemy małżeńskie 

 depresja 

 

 przedwcześnie 

urodzone 

 niechciane 

 niepełnosprawne 

 małe 

 

 liczna 

 ubóstwo 

 brak wsparcia 

społecznego 

 stres 

 przemoc domowa 

 częste zmiany miejsca 

zamieszkania 

 

                                                           
5 (Browne K. D., Hamilton-Giachristis C., 2007, “Zapobieganie krzywdzeniu I zaniedbywaniu dzieci: 

podejście oparte na ocenie poziomu ryzyka”, Dziecko krzywdzone, nr 2 (19), str. 28 – 39)  
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Im więcej czynników ryzyka dotyczy konkretnej rodziny tym większe prawdopodobieństwo, że może  

Dojść do stosowania w niej przemocy wobec dzieci 

 

Symptomy zachowań dziecka doznającego przemocy: 

1. Chroni status-quo rodziny, może chronić osobę stosującą przemoc, czyli w relacji z osobami 

trzecimi (np. pracownik socjalny) nie ujawnia przemocy, nie potwierdza czasem bardzo 

klarownych podejrzeń. 

2. Jest zależne od osoby stosującej przemoc  nie tylko jako sprawcy, ale także jako rodzica, czy 

opiekuna (wiele aktów przemocy uzasadnianych i usprawiedliwianych jest dobrymi intencjami 

sprawcy-rodzica oraz jego oddziaływaniem wychowawczym).  

3. Może wykazywać różne nadmiernie negatywne reakcje wobec osób dorosłych (np. pracownika 

socjalnego) – np. brak zaufania, strach. Podłożem takiego zachowania jest z jednej strony to, że 

krzywdzenie dziecka przez rodzica czy opiekuna jest równocześnie zniszczeniem zaufania 

dziecka do osoby dorosłej. Dziecko myśli: „nie warto mieć zaufania do dorosłych. Skoro mój 

rodzic mnie krzywdzi, to obcy dorośli też mogą”. Drugą możliwą przyczyną jest przekaz, jaki 

często dostają dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą od swoich rodziców. Nakazuje on, aby 

nie ufać, nie otwierać się na pracowników instytucji, nie ujawniać spraw domowych.  

4. Nie ma marzeń. Charakterystycznym elementem świata dziecka krzywdzonego jest ich brak. 

Dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą koncentrują się na życiu z dnia na dzień. Ważne jest, 

aby przetrwać bieżący czas. Ważne, aby uniknąć kolejny raz przykrych zdarzeń. W związku z 

tym dzieci krzywdzone zwykle nie snują pozytywnych planów na przyszłość. Żadne dziecko 

nie chce wychowywać się w przemocy. Każde potrzebuje miłości i spokoju. Jednak życie 

wielokrotnie pokazało dzieciom w rodzinie z problemem przemocy, że nie jest ważne to, czego 

chcą lub potrzebują. W związku z tym nauczyły się nie mieć marzeń. 

5. Wymaga ochrony, pomocy rodzica niekrzywdzącego. Jest to bardzo ważna osoba, która może 

dać dziecku wsparcie. Stanowi ona ogromny zasób w procesie pomagania dziecku. Podczas 

pracy z rodziną pracownik socjalny powinien pozyskać ją jako sojusznika do działania. 

 

Osoba dorosła dotknięta przemocą 

 

1. W wyniku doznawanej przemocy może nie wypełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-

wychowawczej wobec swoich dzieci, może nie chronić ich przed przemocą, może ułatwiać 

dostęp sprawcy do dzieci i w ten sposób narażać je na doznawanie przemocy; 

2. W  sytuacji separacji od sprawcy może projektować negatywne doświadczenia na swoje 

dzieci, może odreagowywać na nich swoje problemy emocjonalne, może sama zacząć 

krzywdzić je (przykłady z ośrodków dla ofiar przemocy-matek z dziećmi); 



 
 

 

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a1

3
 

3. Charakterystyczne jest widoczne na wielu polach uzależnienie od sprawcy (finansowe, 

mieszkaniowe, emocjonalne). Związek ze sprawcą jest bardzo silny poprzez uwikłanie w sieć 

zależności połączonych z zaniżonym poczuciem własnej wartości, sprawstwa etc.;  

4. Nadmierna kontrola ze strony sprawcy. Dla pracownika socjalnego może być widoczna w 

czasie rozmowy, spotkań z obydwojgiem (sprawca przyjeżdża z ofiarą na spotkania do 

instytucji, odpowiada w imieniu ofiary na pytania, chce dużo wiedzieć o różnych sferach życia 

swojej ofiary – może pozorować zainteresowanego w dobrej wierze); 

5. Często odcięta od znajomych, odizolowana od wsparcia zarówno środowiskowego, jak i 

rodzinnego – brak kontaktu, albo słabe z najbliższą swoją rodziną; 

6. Widoczny rys osoby poświęcającej się w imię dobra rodziny, dzieci. Nie dba o swoje potrzeby 

stawiając na pierwszym planie potrzeby dzieci (matka/ojciec wspierająca/y) lub sprawcy 

(matka/ojciec niewspierająca/y). Rezygnuje ze swoich potrzeb w imię np. dobra ogólnego, 

albo aby nie czuć się winną jako matka, jako kobieta, jako człowiek; 

7. Nie potrafi wyznaczać sprawcy granic w sposób skuteczny i często nie stawia skutecznie 

granic dzieciom, innym osobom w swoim otoczeniu, w tym także pracownikom socjalnym. 

Kobieta/Mężczyzna zgadza się na proponowane działania, dlatego, że nie potrafi odmówić lub 

zaprotestować a nie dlatego, że są one jej potrzebne. Przykładową sytuacją jest poddanie się 

nieetycznym działaniom pracowników służb, np. namowie do odstąpienia od działań 

zmierzających do zgłoszenia przemocy organom ścigania. (np. pozwala na przekraczanie 

swoich granic pracownikom służb społecznych). Kobieta/mężczyzna doświadczająca/y 

przemocy może mieć trudności w wyrażaniu swoich oczekiwań i potrzeb. Może także w 

niejasny, nieklarowny sposób komunikować się w tej sprawie z innymi osobami. Zagrożeniem 

takiej sytuacji jest to, że będzie ona pozwalać na traktowanie siebie w sposób przynależny 

dziecku (np. będzie bezkrytycznie przyjmować wszystkie rozwiązania podsuwane przez 

pracownika socjalnego, niezależnie czy są one dla niej/niego dobre czy nie). Innym 

zagrożeniem jest to, że będzie on/a pozwalać na traktowanie jej/go w sposób niegodny, 

pogardliwy itd., ponieważ nie będzie potrafiła wyrazić swojego sprzeciwu. 

8. Może uruchamiać różne negatywne emocje wobec innych mężczyzn/kobiet niż sprawca, w 

tym np. wobec pracownika socjalnego – niechęć do rozmowy, brak zaufania, pogarda, strach, 

przerażenie, opór. Jest to mechanizm, który często występuje u kobiet/mężczyzn, które 

doświadczyły przemocy ze strony mężczyzny. 

9. Może ujawniać przekonanie o nieskuteczności pomocy – „jeśli sam/a nie umiem sobie pomóc, 

to nikt mi nie pomoże”, Taka postawa może być powodem odrzucania, nieprzyjmowania 

oferty pomocy ze strony pracownika socjalnego.  

Osoba starsza dotknięta przemocą 

Z wiekiem ubywa sił, rośnie poczucie bezradności, rośnie poczucie zależności, rośnie strach przed 

odrzuceniem, pojawia się: choroba, niesprawność, niedołęstwo. Osoby starsze dotknięte przemocą 

boją się ujawnienia faktów, ponieważ : 
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1. nie chcą wierzyć, nie dopuszczają do świadomości, że to się im przytrafiło; 

2. mają wyrzuty sumienia, poczucie bycia złym rodzicem; 

3. wierzą, że taka sytuacja jest normalna; 

4. mają poczucie, że niezręcznie o tym mówić; 

5. mają nadzieję, że stosowanie wobec nich nadużycia są incydentalne i wkrótce się skończą; 

6. są zawstydzone, zwłaszcza gdy doświadczają przemocy ze strony członka rodziny; 

obwiniają się;  

7. obawiają się, że jeśli komuś powiedzą, sprawa się tylko pogorszy; 

8.  boją się zabrania do „domu starców”, że nie poradzą sobie samemu; 

9. mają problemy z pamięcią i wysławianiem się. 

Osoby starsze doznające przemocy cechuje szereg zachowań wskazujących na występowanie lęku  

takich jak: przejawianie obawy przed opiekunem, okazywanie agresji, gdy ktoś dotyka, okazywanie 

lęku, gdy ktoś wchodzi do pokoju, odmowa rozmowy o sytuacji, odmowa opieki medycznej, brak 

więzi społecznych i niechęć do ich nawiązywania
6
 

 

Osoby stosujące przemoc (sprawcy) 

Warto poznać kilka, najbardziej typowych schematów patologicznych zachowań sprawców, 

prowadzących do wyniszczającej kontroli i tyranii (mechanizm „zniewalania”): 

1) osłabianie ofiary – doprowadzanie do całkowitej uległości, podporządkowania łagodną 

perswazją, żądaniem wyrzeczeń (z pracy, kariery, itp.); 

2) izolowanie – od ludzi, od najbliższej rodziny, informacji, innych źródeł potencjalnego 

wsparcia; 

3) świadome wywoływanie przerażenia, wzbudzanie lęku – grożenie śmiercią lub trwałym, 

szpecącym okaleczeniem; 

4) „wielokrotne ocalanie” – naprzemienne stosowanie „kar” i „nagród”, wywoływanie 

wdzięczności za pozostawienie przy życiu („syndrom sztokholmski”
i
); 

5) nieuzasadnione i nieprzewidywalne wybuchy złości – półświadoma strategia ciągłego 

zastraszania ofiary; 

6) budowanie przekonań ofiary o „omnipotencji” sprawcy – roztaczanie wizji własnych 

możliwości, wpływów, znajomości w opozycji do rzekomego osamotnienia ofiary; 

7) wszechstronna kontrola zachowań – drobiazgowe reguły dotyczące życia codziennego, 

planów, brak intymności w życiu codziennym, przeszukiwanie rzeczy osobistych, poczty, itp.; 

8) podtrzymywanie iluzji „zmiany”, „poprawy”, odwoływanie się do wspólnej „lepszej” 

przeszłości, wzbudzanie nadziei – odzyskiwanie „wymykającej się” relacji kontroli.  

Psychologowie interpretują opisaną wyżej dynamikę zachowań sprawców, jako przejaw adaptacyjno – 

obronnych strategii radzenia sobie z poczuciem małej wartości, nieadekwatności społecznej, lęku 

przed odrzuceniem. 

                                                           
6
 Beata Tobiasz- Adamczyk  „Teoretyczne wyznaczniki przemocy wobec osób starszych” w: Przemoc wobec 

osób starszych pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk – Wyd. UJ, Kraków 2009 str 39-40 
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Dla sprawców przemoc, z upływem czasu nabiera właściwości uzależnienia – podlega eskalacji, 

zmianom, poddawanie się przez członków rodziny kontroli, podporządkowanie, godzenie się na 

brutalność – nie zmniejsza dynamiki przemocy, ani częstotliwości zachowań  agresywnych – 

paradoksalnie, prowadzi do ich wzmożenia
7
  

Kontakt, w ramach pracy socjalnej, z osobą stosującą przemoc jest utrudniony, przede wszystkim 

przez powszechnie panującą atmosferę wieloznaczności zdarzeń dotyczących przemocy, zmowę 

milczenia, panujący w rodzinie wstyd i strach. W szczególności, pracownik socjalny, tak jak każdy 

profesjonalista, narażony jest na specyficzne, kamuflujące zachowania sprawcy 
8
,  kwestionowanie 

odpowiedzialności – przekonywanie, że przyczyną zdarzeń są: przypadek, siły natury lub inne 

okoliczności, na które nikt nie ma wpływu; 

 kwestionowanie szkody – przekonywanie, że nic się nie stało, że zdarzeniu należy nadać inne 

znaczenie, niż przedstawia to pokrzywdzona osoba; 

 kwestionowanie ofiary – odbieranie osobie pokrzywdzonej prawa do nazywania siebie 

ofiarami, przedstawianie swoich zachowań, jako aktów usprawiedliwionych, np. kary, 

słusznego odwetu, obrony itp.; 

  potępianie potępiających – odbieranie, np. pracownikowi socjalnemu prawa do oceny 

zdarzeń, odwracanie uwagi od tego, co zrobił i skierowanie jej na motywy czy zachowania 

osób interweniujących; 

 odwoływanie się do wyższych racji – sprawca uznaje konieczność poświęcania jednego dobra 

w imię innego tak, jakby działał w imię wyższej racji (wychowawczych, profilaktycznie, itp.) 

   odwoływanie się do solidarności – poszukiwanie i odwoływanie się do realnych lub 

pozornych podobieństw miedzy interweniującym pracownikiem socjalnym a sprawcą; 

 „uwodzenie” – taktyka charakterystyczna, przede wszystkim dla sprawców z rysem 

psychopatycznym, polegająca na budowaniu więzi, obdarowaniu, a następnie żądaniu 

wzajemności od pracownika socjalnego (więź tzw. podwójnego wiązania); 

 okłamywanie, „podwójne życie” i inne techniki 

Osoba stosująca przemoc – dziecko Dzieci stosujące przemoc wobec innych stanowią grupę, 

przysparzającą wielu trudności osobom, które chcą im pomóc. Wynikają one z tego, że z jednej strony 

jako sprawcy powinni ponosić konsekwencje swojego działania. Z drugiej jednak nadal są dziećmi, 

czyli tymi, wobec których powinny być stosowane zaradcze środki wychowawcze. Stosowanie 

przemocy przez dziecko jest najczęściej wyrazem: 

                                                           
7
 (D.Kubacka Jasiecka, 2010). 

8 m.in. W: H.D.Sasal, 1998): 
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 braku wiedzy co do konsekwencji czynu, 

 potrzeby odreagowania nieprzyjemnych emocji, takich jak gniew, złość, strach, przerażenie, 

bezradność w relacjach z innymi, 

 powielania wzorów przemocy, które są dziecku znane z wcześniejszych doświadczeń, 

 braku umiejętności współpracy z innymi osobami, szczególnie radzenia sobie z frustracją, z 

różnicami występującymi w przekonaniach, postawach, działaniach między ludźmi, 

 zemsty za wcześniej doznaną krzywdę. 

Podstawowe charakterystyczne dla tej grupy problemy dotyczą tego, że dziecko jako sprawca 

przemocy: 

1. Chętnie chowa się za etykietę: „jestem sam ofiarą” chcąc w ten sposób uniknąć konsekwencji 

swoich zachowań. Często, kiedy rozmawiamy z dzieckiem będącym jednocześnie sprawcą 

przemocy, na pierwszy plan wysuwa ono perspektywę tego, że samo kiedyś było krzywdzone, 

lub obecnie jest krzywdzone. 

2. Boryka się z problemem, jakim jest brak umiejętności powstrzymywania się od impulsów lub 

pozorowanie takiego braku. Dziecko podejmuje starania, aby zmienić swoje zachowanie, lecz 

bywa to bardzo trudne i wymaga najczęściej współpracy z rodzicami oraz dość długiego 

czasu, aby osiągnąć poprawę. Im starsze jest dziecko, tym trudniej skutecznie korygować w/w 

zachowania.  

3. Częsty problem współwystępujący: demoralizacja, używanie alkoholu, papierosów, 

zachowania aspołeczne, brak zainteresowań 

4. Obraz sprawcy miesza się z obrazem ofiary, co zawiera pułapkę dla np. pracownika 

socjalnego zakwalifikowania dziecka jako ofiary lub sprawcy. 

5. Wykazuje zwiększoną potrzebę stymulacji różnymi bodźcami. Kiedy w życiu dziecka panuje 

spokój, odbierany jest on jako nuda, brak doznań. Stąd pojawiają się u dziecka inicjatywy, aby 

w różny sposób zwiększać poziom adrenaliny w organizmie, np. pod postacią zachowań o 

charakterze przemocy. 

6. Chętnie angażuje się w grupy rówieśnicze, które akceptują zachowania o charakterze 

przemocy. Może szukać w nich zrozumienia, którego nie dostaje w rodzinie, ani w innych 

grupach rówieśniczych (np. szkolnych). 

 

Zakres rzeczowy 

1. Specyfika pracy socjalnej metodą indywidualnego przypadku z osobami 
dotkniętymi przemocą w rodzinie 

 

Przedmiotem pracy socjalnej w rodzinie doświadczającej przemocy są działania odnoszące się do 

sfery : 

 diagnozowania przemocy w życiu rodziny,  
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 zapobiegania powstawaniu warunków sprzyjających generowaniu przemocy w rodzinie,  

 wychowywania i edukacji w zakresie psychologicznych oraz społecznych źródeł zachowań 

przemocowych 

 modelowania zachowań i postaw sprzyjających eliminacji przemocy w życiu rodzinnym,  

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez interwencję i ingerencję w życie wewnętrzne 

rodziny,  

 promocji wzorów zachowań piętnujących wszelkie formy przemocy w życiu codziennym rodziny, 

 tworzenia programów i projektów socjalnych w zakresie krzewienia kultury życia rodzinnego, 

włącznie z kreowaniem postaw i umiejętności (kompetencji) spolecznych sprzyjających 

wzmacnianiu więzi rodzinnych wśród poszczególnych członków środowisk rodzinnych, 

 

 

a. Specyficzne sposoby budowania relacji, komunikacji, motywowania i towarzyszenia 
osobom dotkniętym przemocą  

 

Charakterystyka mechanizmów przemocy w rodzinie nakazuje postępowanie z rodziną czasem 

odbiegające od standardowych działań 

 

Wskazówki do zastosowania w praktyce podczas spotkania pracownika socjalnego z rodziną, co do 

której jest wiadomo lub podejrzewa się, że jest dotknięta przemocą: 

 

Budowanie relacji i komunikacja 

 

 początek rozmowy – rozpocznij od przedstawienia się i omówienia spraw, które i tak, z racji 

pełnionych obowiązków zawodowych powinieneś z rodziną omówić albo wybierz jakiś temat, 

który oceniasz, jako neutralny, bezpieczny dla wszystkich osób w rodzinie. Rozpoczęcie rozmowy 

powinno dawać ci możliwość zorientowania się w sytuacji rodziny z punktu widzenia 

ewentualnego stosowania przemocy, przez któregoś z domowników; 

 okaż troskę i wrażliwość – podczas rozmowy staraj się być otwarty na reakcje poszczególnych 

osób. Użyj swojej wrażliwości emocjonalnej, aby lepiej zrozumieć sytuację w rodzinie. Kiedy 

rozmowa się zakończy łatwiej ci będzie określić, czy uważasz sytuację w tej rodzinie za 

bezpieczną, pozbawioną napięcia emocjonalnego, czy też jako zagrażającą, pozbawioną jasności, 

klarowności, wzbudzającą dalej twoje wcześniejsze obawy; 

 okaż swoje zainteresowanie. Podczas pierwszej rozmowy musisz liczyć się z tym, że osoba 

pokrzywdzona nie będzie gotowa, żeby powiedzieć ci wszystko o przemocy, której doznaje. Jak 

wiadomo z praktyki, istnieje ryzyko, że po spotkaniu pracownik socjalny nie będzie miał 

wystarczającej wiedzy, aby dostrzec przemoc. O krzywdzeniu najczęściej a zwłaszcza na 

pierwszym spotkaniu, nie mówi się wprost. Dla wszystkich domowników jest ona zazwyczaj 

powodem wstydu i zażenowania. Warto więc skorzystać ze swojej cechy: ciekawości, tzn. aby 

dopytywać o różne rzeczy, które z relacji są dla ciebie zbyt skąpe, niejasne, nielogiczne, dać sobie 

i rozmówcy czas na stopniowe ujawnianie tego, o czym niełatwo jest powiedzieć drugiemu 
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człowiekowi. Należy odróżnić w tym miejscu zaspokajanie własnej ciekawości pracownika 

socjalnego. Jeśli dopytujesz rozmówcę o różne szczegółowe kwestie, to czyń to nie dlatego, żebyś 

ty wiedział dla siebie, ale abyś mógł układać w swojej głowie, niekoniecznie na jednym spotkaniu, 

charakterystykę rodziny jako całości i poszczególnych osób z osobna. jaka jest ich sytuacja 

psychospołeczna. Pamiętaj jednakże, iż nawet pytanie zadane z najlepszymi intencjami może 

zranić rozmówcę; 

 zadbaj o to, aby każdy miał możliwość porozmawiania z tobą - kiedy rozmawianie razem 

uniemożliwia lub utrudnia komunikowanie się z jedną z osób z rodziny, przeprowadź rozmowę z 

każdym osobno. Możesz w tym celu umówić się na dodatkowe rozmowy. 

 postawa neutralna – naturalną potrzebą człowieka jest dokonać oceny rzeczywistości. Robimy to 

także chętnie, kiedy nie znamy wszystkich faktów. Ponieważ nie znasz wszystkich faktów, 

dotyczących życia rodzinnego, staraj się pozostać osobą neutralną 

 nie wydawaj ocen, które mogłyby zrodzić różne konsekwencje, zarówno prawne, jak i etyczne. Z 

jednej strony stosowanie przemocy jest zabronione prawem, a z drugiej, organem wydającym 

ocenę co do zaistnienia lub nie przemocy domowej jest Sąd. 

 zadaniem pracownika socjalnego jest takie postępowanie a rodziną, z poszczególnymi osobami, 

aby przemoc przestała działać 

 zapewnij osobie dotkniętej przemocą odpowiednie warunki prowadzenia rozmowy na temat 

występujących problemów, jeśli możliwe prowadź rozmowę w jego mieszkaniu, jeśli konieczne, 

umów się na spotkanie w lokalu OPS 

 w miarę możliwości zapewnij warunki intymności, poufności w rozmowie ustalając wyłączne 

korzystanie z pokoju 

 zadbaj o klimat zaufania w rozmowie, wykazuj postawę otwartą na jego informacje, emocje, 

oczekiwania 

 bezwzględnie stosuj zasady pracy socjalnej, w szczególności zasadę akceptacji klienta 

 posługuj się sformułowaniami jasnymi, prostymi, zrozumiałymi dla klienta 

 okaż rozmówcy, że masz dobre intencje, że chcesz być pomocny. Kiedy  w rodzinie pojawia się 

przedstawiciel instytucji poszczególni członkowie razem, albo każdy z osobna zastanawiają się 

nad tym, jaki jest powód spotkania. Większość osób stosujących przemoc wie, że w ten sposób 

łamie prawo i unika zbytniego zainteresowania ze strony instytucji. Także osoby doświadczające 

przemocy mogą być bardzo nieufne i niechętnie podejmować rozmowę z przedstawicielem 

instytucji. 

 obserwuj relacje między poszczególnymi osobami – pozyskasz w ten sposób informacje, które 

mogą ci dać więcej pewności, lub pomogą bardziej wykluczyć występowanie przemocy w tej 

rodzinie. Istnieją jednak cechy relacji, które powinny budzić twój dalszy niepokój, a które możesz 

obserwować nawet, jak osoby bardzo uważają, żeby coś przed tobą ukryć. Te cechy to m. in.: brak 

szacunku we wzajemnych relacjach domowników, usztywnienie w wypowiedziach, tzn. 

wypowiadanie przez osobę jedynie słusznych racji, bez słuchania tego, co mają do powiedzenia 

inni, nadmierne udzielanie odpowiedzi na twoje pytania kierowane do osoby przez innego członka 

rodziny, podnoszenie tonu głosu podczas rozmów między domownikami, nadmierne 

krytykowanie jednej lub wielu osób przez rozmówcę.  

 unikaj bezpośredniego konfrontowania ofiary i sprawcy – często zarówno ofiara, jak i sprawca 

podają całkowicie sprzeczne opisy wydarzeń, które miały miejsce, w skrajnie inny sposób 

opowiadają o swojej sytuacji. W takim wypadku naturalną potrzebą jest chęć sprawdzenia kto ma 
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rację, kto mówi prawdę. W pracy z rodziną doświadczającą przemocy należy jednak unikać tego 

typu pokusy. Kwestia oceny sytuacji i przyznania racji jednej ze stron leży po stronie sądu. Rola 

pracownika socjalnego ogranicza się do tego, aby w sposób jak najbardziej obiektywny widzieć 

całą rodzinę. Należy w związku z tym unikać pytań zadawanych w obecności zarówno ofiary jak i 

sprawcy: „czy mąż panią bije?” 

 unikaj wtórnego wiktymizowania ofiar, czyli powtórnego ranienia poprzez np. wzbudzanie 

poczucia winy za brak reakcji na dotychczasową przemoc. U ofiar odnotowuje się zachowania w 

postaci reakcji unikowych (zaprzeczenie, odrętwienie, objawy depresyjne, bierność, 

umniejszanie doznanej krzywdy , zmniejszenie zainteresowania światem), oraz podwyższonej 

pobudliwości ujawniających się w objawach lękowych ( płacz, nerwowość, hiperaktywność, 

drażliwość, napady paniki). Wszystkie te reakcje ujawniać się mogą w relacjach z pracownikiem 

socjalnym czy innymi osobami pomagającymi. Może to z kolei prowadzić do frustracji osób 

pomagających wywołanej w/w nieadekwatnymi i nieskutecznymi reakcjami. Niezależnie od tego, 

jak długo ofiara żyła w relacji opartej na przemocy oraz jak wielkich upokorzeń doznała ze strony 

sprawcy, nigdy nie używaj następujących pytań i stwierdzeń: „Dlaczego pani tego nie zgłosiła?”, 

„Jak może się pani na to godzić?”, „Ja na pani miejscu już dawno cos bym z tym zrobił”. 

 

 

 

Motywowanie w odniesieniu do osób dotkniętych przemocą   

 pomoc w określeniu zasobów osoby dotkniętej przemocą możliwych do wykorzystania przy 

wychodzeniu z sytuacji przemocy i uzyskaniu zmiany sytuacji (odpowiedzialność, odporność 

psychiczna, możliwości samodzielnego utrzymania siebie i osób zależnych np. dzieci) 

 wzmacnianie do podejmowania decyzji i działań prowadzących do zmiany sytuacji(podkreślanie 

znaczenia decyzji o przekazaniu, zgłoszeniu stosowania przemocy wobec niej oznaczającej wolę 

dokonania zmiany w życiu rodziny..) 

 wzmacnianie świadomości praw osobistych(nikt nie może być krzywdzony, ma Pan/i prawo do 

życia bez przemocy, ma Pan/i prawo do szacunku , do życia w bezpiecznych warunkach) 

 odbudowę poczucia godności osobistej ofiary przemocy 

 wyzwolenie poczucia sprawstwa, które jest podstawą przeciwstawienia się działaniom opresyjnym 

sprawcy przemocy (może Pan/i zrealizować swoje marzenia o spokoju i bezpieczeństwie dla siebie 

i dzieci; podjęcie o zgłoszeniu przemocy wiąże się z obowiązkowym działaniem służb w sprawie 

dochodzenia w sprawie podejrzenia o popełnienie przestępstwa; jeśli Pan/i wyrażą zgodę , można 

podjąć działania o izolację osoby stosującej przemc…) 

 ograniczanie negatywnych wcześniejszych doświadczeń wyjścia sytuacji przemocy(nie należny 

się poddawać, czasami próby się nie udają; ma Pan/i doświadczenie i może skorzystać z nich 

przez analizę zrealizowanych i nie zrealizowanych działań) 

 wskazywanie na możliwości wsparcia zasobów środowiskowych (rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi 

itd.) 

 podwyższanie samooceny osoby dotkniętej przemocą 

 uświadamianie osobie dotkniętej przemocą, że nie jest winna sytuacji 

 pomoc w określeniu  możliwości rozwiązania problemu przemocy w rodzinie   
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Motywowanie w odniesieniu do osób stosujących przemoc 

 Wobec osób stosujących przemoc w zasadzie skuteczniejsze jest stosowanie działań motywujących 

identyfikowanych z motywacją zewnętrzną, która  odnosi się zaś do tych sytuacji, w których 

człowiek podejmuje działanie z uwagi na czynniki warunkowane sytuacją zewnętrzną, koniecznością 

stanowiącą efekt zachęty lub przymusu, bądź dla płynących z działania korzyści zewnętrznych 

 motywowanie  do zmiany zachowania często rozpoczyna się od skierowania osoby stosującej 

przemoc do specjalisty przez sąd lub instytucję, np. pomoc społeczną jako niezbędnego warunku 

procesu pomocy rodzinie dotkniętej przemocą lub wynika z obawy przed zagrożeniem karą 

 obawia się różnych konsekwencji, które mogą ją spotkać, jeśli nie podejmie pracy nad swoim 

zachowaniem 

 można stosować w motywowaniu do zmiany elementy poczucia odpowiedzialności (np.na pewno 

kocha Pan/i swoje dzieci i nie chce ,żeby były nieszczęśliwe) 

 Motywacja zewnętrzna ma szansę przekształcić się w motywację wewnętrzną, czyli taką, która 

aktywizuje sprawcę przemocy do pracy nad swoim zachowaniem nie dlatego, że został 

skierowany przez sąd lub instytucję, ale dlatego, że on sam widzi sens i potrzebuje tej zmiany dla 

siebie i swoich bliskich. Taka motywacja jest najbardziej pożądana w procesie zmiany 

wewnętrznej sprawcy przemocy. 

 

 

Szerzej na temat motywowania : patrz: D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, Psychologia 

społeczna, GWP, Gdańsk 2006, s. 81 i nn.; A.S.R. Manstread, M. Hewstone, Psychologia społeczna, J. 

Santorski i Sp., Warszawa 1996, s. 280., 

patrz: W. Okoń, Motywacja, w: Nowy Słownik Pedagogiczny, Żak, Warszawa 2004, s. 256; D. 

Amborska-Głowacka, Motywacja, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Żak, 

Warszawa, 2004, s.422-423 

 

 

Towarzyszenie osobom dotkniętym przemocą  

Sugestie metodyczne w towarzyszeniu rodzinie podczas realizacji usługi praca socjalna z rodziną 

doświadczającą przemocy 

 własne działanie pracownika socjalnego adresowane do rodziny doświadczającej 

przemocy i poszczególnych jej członków należy orientować  na perspektywie poznawczo-

rozumiejącej – poznaniu dokładnie sytuacji oraz motywów postępowania zarówno osób 

dotkniętych przemocą  jak i sprawców przemocy stosowanej w rodzinie. Za każdym 

razem należy zmierzać do zrozumienia sytuacji i postrzegania jej przez pryzmat 

uwarunkowań tak socjalnych, jak i historycznych, społecznych oraz kulturowych 
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 na każdym etapie działania należy dawać do zrozumienia poszczególnym członkom 

rodziny, że ich problem jest dla pracownika socjalnego (pomagacza)ważny  

 pracownik socjalny winien  wzbudzać własną motywację i wolę działania, aby słowa, 

deklaracje i udzielane wsparcie były autentyczne, pozbawione elementów typowych dla 

postaw urzędniczych lub wymuszone koniecznością realizacji zadań pracowniczych. 

Należy zadbać o to,  aby w przyjmowanych  postawach dominowała troska o dobro 

człowieka, dla którego organizowana jest pomoc.  

 uczestniczenie  w realizacji zadań wyznaczonych do realizacji członkom rodziny 

doświadczającej przemocy, ale ograniczenie do minimum bezpośredniej ingerencji.  

 Osobie dotkniętej przemocą, która podjęła decyzję o zgłoszeniu przestępstwa można 

udzielić wsparcia w towarzyszeniu jej w komisariacie policji (redukcja poczucia 

osamotnienia),w prokuraturze czy sądzie  

 W miarę potrzeby towarzyszenie w urzędach czy placówkach świadczących pomoc 

osobom dotkniętych przemocą 

 Przyjmuj taktykę obserwatora z ukrycia i angażuj się w bezpośrednie działania tylko tam, 

gdzie jest to niezbędne 

 towarzysząc poszczególnym członkom rodziny doświadczającym przemocy należy  

koncentrować się  na wsparciu emocjonalnym, moralnym oraz merytorycznym, unikając 

„wyręczania” w realizacji poszczególnych etapów pracy socjalnej z rodziną 

doświadczającą przemocy. 

 

Towarzyszenie osobom stosującym przemoc 

W przypadku podjęcia przez osobę stosującą przemoc działań prowadzących do zaniechania 

stosowania przemocy , można na wniosek osoby stosującej przemoc lub/i jej zgodą podjąć działania o 

charakterze towarzyszenia: 

 wzmacnianie i podtrzymywanie w decyzji o dokonywaniu zmian 

 towarzyszenie w dotarciu na  pierwsze spotkanie edukacyjno-korekcyjne 

 umówienie na spotkanie w poradni uzależnień itp. 

 dostosowanie tempa pracy (terminarza zadań do realizacji) do możliwości klienta 

 zauważanie każdego postępu dokonanego przez osobę stosującą przemoc (np. systematyczny 

udział w grupie, zauważalny przez rodzinę spadek siły zachowań przemocowych itd.). 

 

 

b. Sposób postępowania pracownika socjalnego , rola klienta oraz zakres ich współpracy 
we wszystkich fazach metodycznego działania 

Zapoznanie się przez pracownika socjalnego z problemem lub zgłoszonym życzeniem. Przez życzenie 

rozumie się wyrażone przez podopiecznego oczekiwanie. 

Pracownik socjalny zetknąć się może z problematyką przemocy w rodzinie w różnych  sytuacjach.  

Interwencja w rodzinie dotkniętej przemocą następuje  w następujących typowych sytuacjach: 
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1. Osoba dotknięta przemocą – ofiara przemocy – zgłasza się do pracownika socjalnego 

2. Pracownik socjalny zostaje powiadomiony o prawdopodobieństwa stosowania przemocy w 

rodzinie prze inną instytucję ( szkoła, parafia, Niebieska Linia) bądź osobę – najczęściej 

zastrzegającą sobie anonimowość – sąsiedzi, koleżanki, rodzice kolegów dziecka 

itp.(interwencja instytucjonalna) 

3. W trakcie kontaktów z rodziną pracownik dostrzega zachowania członków rodziny mogące 

być symptomami występowania przemocy oraz stwierdza istnienie czynników ryzyka 

wystąpienia przemocy (interwencja instytucjonalna) 

Każda z tych sytuacji wpływa na pozycję i rolę pracownika socjalnego oraz jego wstępne  możliwości   

diagnostyczne oraz skuteczność działania.  

Ad1) W przypadku samodzielnego , osobistego zgłoszenia się ofiary przemocy, pracownik socjalny 

zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań dla zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy 

.W przypadku dzielenia pokoju z innymi pracownikami, uzgadnia z nimi opuszczenie pokoju na czas 

rozmowy, uzyskuje akceptacje dla skorzystania z innego pomieszczenia itp. Rozpocząć rozmowę 

należy od delikatnej zachęty do relacji o sprawach, które przywiodły ofiarę do instytucji. Nie wolno 

ponaglać, pospieszać. Nie wolno wyrażać zdziwienia sytuacją i jej trwaniem. Nie wolno osądzać, 

obwiniać. Należy wykazywać postawę zrozumienia dla ofiary, jej doznań, decyzji o zgłoszeniu 

problemu. W tej sytuacji rolą pracownika socjalnego jest w pierwszej kolejności wsparcie 

emocjonalne dla ofiary a także kompetentne zgromadzenie informacji niezbędnej do sporządzenia 

diagnozy i skutecznego planu działania. Pracownik socjalny ma większą szansę na uzyskanie 

akceptacji ze strony osoby doznającej przemocy , a tym samym na wspólne działanie dla przerwania 

zjawiska przemocy 

Ad 2) W tej sytuacji pracownik socjalny dysponuje mniej komfortową pozycją wstępną do 

zdiagnozowania środowiska. Jego wizyta w rodzinie, w której wg obserwacji osób spoza najbliższego 

kręgu dochodzi prawdopodobnie do stosowania przemocy, wiąże się z rolą „gościa” , który raczej nie 

jest spodziewany, a także  może nie zostanie zaakceptowany przynajmniej przez część członków 

rodziny. Konsekwencją będzie trudność w zgromadzeniu wystarczającej informacji dotyczących 

relacji wewnątrz rodzinnych, wymagających weryfikacji w innych źródłach, np. w szkole, 

przedszkolu, u lekarza rodzinnego czy u pediatry. Niezależnie od stanu faktycznego, tzn. 

występowania lub nie sytuacji przemocy w rodzinie,  wizyta skutkować może skargami członków 

rodziny o naruszenie miru domowego i prowadzenie wywiadu obejmującego prywatną sferę życia. 

Ryzyko takie nie może jednak wpłynąć na proces podjęcie procesu diagnostycznego, zważywszy, że 

zadanie takie jest przypisane ustawowo do obszarów pracy socjalnej a tym samym obowiązków 

pracownika socjalnego.  

Ad3) Nieco mniejsze ryzyko wiąże się z problemem diagnozowania przemocy w rodzinie już 

wcześniej znanej, korzystającej z innych form pomocy. W tej sytuacji pracownik socjalny może 

zweryfikować wcześniejsze obserwacje (np. systematyczne towarzyszenie kobiecie przez partnera w 

trakcie prowadzenia kolejnych wywiadów środowiskowych, w czasie wizyt w OPS przy 
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równoczesnym jej wycofaniu, braku gotowości do współpracy w rozwiązywaniu problemów rodziny, 

odrzucaniem propozycji podjęcia pracy) przekazując te obserwacje jako przedmiot jego niepokoju o 

relacje rodzinne, podmiotowość wszystkich jej członków. 

W każdej z tych typowych sytuacji, w których pracownik socjalny jest zobowiązany do podjęcia 

działań diagnostycznych, a w przypadku potwierdzenia naruszenia prawa przez stosowanie przemocy, 

należy jednak o problemie mówić otwarcie, bez manipulacji. 

 

i. Diagnoza - analiza sytuacji obejmująca zebranie informacji dot: 

a. sytuacji  osobistej podopiecznego, a szczególności o:   

 rodzaju doznawanej przemocy, 

  stopnia zagrożenia życia oraz zdrowia zainteresowanej/ego uzyskaniem 

pomocy,  

 stanu zdrowia, 

  źródeł utrzymania,  

 poziomu lęku i niepokojów,  

 stopnia zmotywowania do działań prowadzących do przerwania przemocy, 

 postrzegania roli przez osobę dotkniętą przemocą wobec osób zależnych –

dzieci, chorzy , niepełnosprawni w rodzinie); 

 pozycję /rolę  w rodzinie – dziecko,  osoba dorosła (mąż, żona, partner, osoba 

starsza, niepełnosprawna – zależna od opiekunów 

b. kontekstu społecznego przez co można rozumieć  

 potencjał środowiska funkcjonowania osoby, np. posiadanie rodziny 

pochodzenia, osób zaufanych, osób obdarzonych autorytetem 

  szanse uzyskania wsparcia ze strony środowiska( rodziny, sąsiadów, 

przyjaciół…),  oraz  zaangażowania w działanie prowadzące do przerwania 

przemocy w rodzinie  a także; 

c. instytucji zaangażowanych dotychczas w rozwiązywanie problemu( np.policja, ośrodek 

interwencji kryzysowej, pedagog szkolny, gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych, inne) 

Narzędziem wykorzystywanym do gromadzenia informacji o rodzaju, częstotliwości, 

okolicznościach stosowania przemocy w rodzinie jest Niebieska Karta- ( aktualny stan prawny 
9
oraz projekt rozporządzenia ) 

10
 

 

Gromadzenie tych informacji odbywać się powinno bez stosowania jakiejkolwiek presji ze strony 

pracownika, co wymaga z jego strony dysponowania 

 dużymi umiejętnościami komunikacyjnymi, 

  empatią,  

 odpowiednią  ilością czasu na rozmowę,  

                                                           
9
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1233 

10
 http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2782 
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  przede wszystkim odrzuceniem stereotypów nt. przemocy.  

Warto jednak zwrócić uwagę na sytuacje, kiedy do pracownika socjalnego zgłaszany jest problem 

przemocy w rodzinie, natomiast w trakcie diagnozowania sytuacji w rodzinie ustala się fakty 

związane z : 

 występowaniem choroby psychicznej, wówczas należy stosować pracę socjalną 

właściwą dla  chorych psychicznie i ich rodzin   

 opuszczeniem rodziny przez męża/ojca – możemy mieć do czynienia z próbą 

oczernienia , zgromadzenia „dowodów” w ewentualnej sprawie rozwodowej ( np. rok 

po opuszczeniu przez małżonka do OPS zgłasza się opuszczona żona i domaga się 

założenia Niebieskiej Karty związanej ze stosowaniem przez niego przemocy) 

W ramach diagnozy przeprowadza się  

 Ocenę wstępną- obejmującą interpretację danych dotyczących sytuacji problemowej 

występowania przemocy w rodzinie) uzyskanych we wcześniejszej fazie postępowania 

metodycznego metodycznego oraz opracowanie/sformułowanie hipotez roboczych przydatnych w 

fazie opracowania projektu działania. Proces oceny polega na poznaniu trudności, które należy 

rozwiązać, ale także równoległym poznawaniu możliwości podopiecznego (potencjału, zasobów) 

oraz  jego zrozumieniu.  W procesie oceny uczestniczy podopieczny, bowiem to on jest w stanie 

zweryfikować rozumienie sytuacji przez pracownika socjalnego i to on może potwierdzić bądź 

odrzucić  sformułowaną hipotezę roboczą 

 

Przykłady zidentyfikowanych trudności w trakcie rozmowy diagnostycznej 

 

 

Trudność Działanie  

 

 

 

 

 

 

W każdym przypadku należy 

przeprowadzić weryfikację  

przedstawionych problemów w 

rozmowie z osobą dotkniętą 

przemocą, a w przypadku  

potwierdzenia dostrzeżonych, 

zdiagnozowanych problemów 

omówić proponowane działania 

Osoba odczuwająca 

przemoc mieszka z 

osobą cierpiącą na 

zaburzenia 

psychiczne 

Ustalenie dot. podejmowanego, 

stosowanego leczenia, nawiązanie 

kontaktu z lekarzem psychiatrą dla 

ustalenia stanu faktycznego i 

ewentualnej potrzeby/możliwości 

przymusowego leczenia 

psychiatrycznego  

Świadek przemocy 

nie wyraża zgody na 

udział w 

postępowaniu 

prowadzonym przez 

policję  

Ustalić, czy istnieją inne osoby 

będące świadkami 

Osoba dotknięta 

przemocą  fizyczną 

nigdy nie zgłaszała 

się z tym do lekarza 

Poinformowanie o potrzebie i 

możliwości uzyskania opinii 

lekarskiej 
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Przemoc traktowana  

jako problem  

osobisty i wstydliwy  

Przedstawienie informacji na temat 

stanu prawnego tzn. traktowania 

przemocy jako przestępstwa  

 
 

 Ocenę operacyjną – która polega na: 

o Wspólnym ustaleniu przez pracownika socjalnego i podopiecznego,  problemów które 

należy rozwiązać w ogólne,  a które w pierwszej kolejności. Pracownik socjalny, na 

podstawie oceny wstępnej proponuje podopiecznemu zbiór problemów do rozwiązania i 

wspólnie z podopiecznym,  uzgadniają te problemy, które należy rozwiązać. Np. 

stosowanie przemocy fizycznej wobec podopiecznego przez członka rodziny 

dysponującego przewagą , zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny doznającym 

przemocy w formie schronienia, zapewnieniem środków utrzymania osobom doznającym 

przemocy ekonomicznej (niedostarczanie środków utrzymania osobom zależnym); 

o Określeniu i wskazaniu możliwości osoby doznającej przemocy w rozwiązywaniu 

określonych problemów, np. czy posiada wystarczającą wiedzę nt. możliwości uzyskania 

pomocy prawnej, czy dysponuje możliwością uzyskania wsparcia ze strony rodziny, czy 

jest zmotywowana wewnętrznie do zmiany swojej sytuacji, czy w jej środowisku 

zachowania przemocowe, stosowanie przemocy jest tolerowane, akceptowane; 

o Zidentyfikowaniu celów, które zgłaszająca problem osoba chce uzyskać w trakcie 

współpracy z pracownikiem socjalnym (ktoś ją ma obronić, chce uzyskać pomoc prawną, 

chce uzyskać zmianę w postaci zaniechania stosowania wobec niej przemocy); 

o Określenie planowanych rezultatów np. sprawca przemocy podejmuje terapię, jest 

wszczęte postępowanie karne , udzielone schronienie , dzieci uzyskują wsparcie w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej itp. 

 

TABELA 1: PRZYKŁADY ZGŁOSZONYCH PROBLEMÓW KLUCZOWYCH , OKREŚLENIA CELÓW I PODZIAŁU 

ZADAO/DZIAŁAO PRACOWNIKA SOCJALNEGO I PODOPIECZNEGO 

Problem Cel Działania pracownika  socjalnego Działania osoby dotkniętej 

przemocą 

Zagrożenie 

życia lub 

zdrowia 

osoby 

dotkniętej 

przemocą 

Zapewnienie 

bezpieczeństw

a osobie 

dotkniętej 

przemocą 

Skierowanie/uzyskanie dostępu  do 

właściwej placówki udzielającej 

schronienia (ośrodek wsparcia 

dla osób dotkniętych przemocą, 

specjalistyczny ośrodek wsparcia 

dla osób dotkniętych przemocą 

lub inna dostępna placówka) 

Opracowanie planu 

bezpieczeństwa 

Dysfunkcje w 

zachowaniu 

dzieci 

dotkniętych 

przemocą lub 

Poprawa 

funkcjonowani

a 

psychicznego, 

społecznego i 

Skierowanie dzieci do placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 

wsparcia dziennego, skierowanie 

do psychologa 

Zobowiązanie/wyrażenie 

zgody na udział dzieci w 

zajęciach placówki, 

udanie się z dzieckiem 

do psychologa 
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będących 

świadkami 

przemocy 

edukacyjnego 

dzieci 

Poczucie 

osamotnienia 

i odrzucenia 

brak 

zrozumienia i 

wsparcia ze 

strony 

rodziny 

osoby 

dotkniętej 

przemocą/ 

Poprawa relacji z 

rodziną oraz 

uzyskanie jej 

wsparcia 

Przeprowadzenie rozmów 

informujących/edukacyjnych z 

rodziną (rodzicami, 

rodzeństwem) 

Przekazanie danych 

kontaktowych i 

ewentualne uprzedzenie 

rodziny o planowanych 

spotkaniach 

Lęk osoby 

dotkniętej 

przemocą 

przed osobą 

stosującą 

przemoc 

Wzmocnienie 

poczucia 

wartości oraz 

podniesienie 

umiejętności 

asertywnych, 

Działania motywujące odnoszące 

się do poczucia godności, prawa 

do życia bez przemocy, prawa 

do ochrony prawnej, 

przedstawienie możliwości 

prawnych leżących po stronie 

osoby dotkniętej przemocą 

Skorzystanie z pomocy 

prawnej oferowanej 

przez pracownika 

socjalnego 

 

Tabela 2 Specyficzne problemy dzieci dotkniętych przemocą:  

Trudności dziecka zdiagnozowane w 

rodzinie dotkniętej przemocą 

 Przykładowe, możliwe  zasoby rodziny/środowiska 

 

 

 

 Brak poczucia akceptacji , brak 

poczucia bezpieczeństwa 

 Zachowania agresywne 

 Złe funkcjonowanie /wyniki 

nauczania w szkole 

  Unikanie kontaktów 

rówieśniczych 

 Zaniedbane potrzeb fizyczne 

 Zaniedbane potrzeby 

emocjonalne dziecka 

 

 

 

 

 Wspierający rodzic, opiekun prawny 

 Świadomość środowiska dot. przyczyn złego 

funkcjonowania dziecka, co pozwala uzyskać 

wsparcie w działaniach 

 Istniejąca infrastruktura 
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Tabela 3 Specyficzne problemy dorosłych dotkniętych  przemocą:  

Trudności osoby dorosłej dotkniętej przemocą Przykładowe, możliwe zasoby osoby, 

środowiska 

 Brak umiejętności asertywnych, 

wyznaczania granic 

Świadomość dysfunkcji po stronie osoby 

dotkniętej przemocą i postawa zorientowana na 

zmianę 

 Niska motywacja do zmiany, brak wiary w 

możliwość  jej wprowadzenia 

Przyjazne otoczenie , dobra współpraca służb 

społecznych 

 Wysoki lęk przed osobą stosującą przemoc Przyjazne środowisko, empatyczny, 

kompetentny pracownik socjalny 

 Zagrożenie zdrowia lub życia Możliwości schronienia  rodzinie, istniejąca 

infrastruktura ośrodków wsparcia dla osób 

dotkniętych przemocą 

 Uzależnienie od osoby stosującej przemoc 

w wymiarze psychicznym, 

Istniejąca lub tworzona trupa wsparcia, 

towarzyszenie pracownika socjalnego 

 Uzależnienie od osoby stosującej przemoc 

w wymiarze ekonomicznym 

Świadomość umiejętności zawodowych, 

determinacja w zapewnieniu utrzymania 

osobom zależnym /dzieciom 

 Izolacja środowiskowa- brak kontaktów 

społecznych, w tym ograniczone kontakty 

rodzinne 

Istniejąca lub tworzona grupa wsparcia, 

przyjazne otoczenie sąsiedzkie, zawodowe 

 

Tabela 4. Specyficzne problemy osób starszych  dotkniętych przemocą 

Trudności osoby starszej, niepełnosprawnej Możliwe zasoby osoby, środowiska 

 Problem z werbalizacją stanu faktycznego Cierpliwy, empatyczny pracownik socjalny  

 Ukrywanie faktu doznawania przemocy Kompetencje zawodowe pracownika, 

umiejętność obserwacji symptomów 

 Pogorszenie stanu zdrowia z powodu 

doznawanej przemocy, 

 konieczność zwiększenia usług 

Wspierający lekarz pierwszego kontaktu, 

kompetentni opiekunowie świadczący usługi 

 Zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych Wolontariat dorosłych, młodzieży,  
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 Pozbawianie środków do życia przez 

osobę stosującą przemoc  

Wsparcie socjalne, istniejąca infrastruktura 

terapii uzależnień 

 

ii. Opracowanie planu działania 
 

 Wybór strategii działania. „strategia – sztuka zaangażowania całego zbioru środków na rzecz 

osiągnięcia celów. Do określenia strategii uwzględnić należy różnego rodzaju elementy takie 

jak zasoby ludzkie, materialne, czasowe, cechy osobowości itd.”
11

 

Pracownik socjalny jest zobowiązany do przedłożenia podopiecznemu wszystkich informacji o 

możliwości i obowiązku udziału innych partnerów instytucjonalnych w rozwiązywaniu problemu 

przemocy w rodzinie, a w szczególności o funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych, czy grup 

roboczych. Na tym etapie warto zwrócić uwagę na zasadę prawa do samostanowienia – prawo 

podopiecznego do wolności, odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia 

zdrowia i życia; zasadę udostępniania zasobów - zobowiązanie pracownika służb społecznych do 

poszukiwania możliwości zaspokojenia uzasadnionych potrzeb podopiecznych związanych z 

występowaniem przemocy w rodzinie; zasadę wzmacniania (empowerment) kompetencji i możliwości 

rozwojowych podopiecznego – wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego 

funkcjonowania. 

Uzgodnić należy z osobą  dotkniętą przemocą oczekiwany przez nią stan pożądany, oczekiwany po 

podjęciu wszystkich możliwych i koniecznych działań np. chciałaby/ chciałbym spokojnie po pracy 

wracać do domu i nie być bitym/ą, wyzywanym/ą.  

Na tym etapie możliwe jest zaproponowanie osobie dotkniętej przemocą zawarcia kontraktu 

socjalnego, w którym ujęte będą cele i działania zarówno pracownika socjalnego jak i osoby dotkniętej 

przemocą, prowadzące do ich realizacji.  

Warto zauważyć, że kontrakt socjalny nie będzie miał zastosowania w przypadku dziecka dotkniętego 

przemocą, a także na ograniczone możliwości działania osób starszych, seniorów dotkniętych 

przemocą ze strony opiekunów – krewnych. W tych przypadkach większość działań należeć będzie do 

obowiązków pracownika socjalnego, który zobligowany jest  do współpracy z innymi instytucjami i 

służbami w celu ochrony osoby od doznawanej przemocy i jej skutków. 

Przykłady określania celów w odniesieniu do istniejącej, zdiagnozowanej trudności : 

                                                           
11 Ch.de Robertis str.89) 
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Cel główny: zmiana  funkcjonowania osobistego i społecznego rodziny  lub poszczególnych jej  

członków 

Cel operacyjny Zadania pracownika 

socjalnego 

Zadania osoby dorosłej 

dotkniętej przemocą  

Termin 

Zmotywowanie do 

zmiany w kierunku 

rozwiązywania 

problemu przemocy. 

 

Prowadzenie rozmów z 

osobą dotkniętą 

przemocą z 

uwzględnieniem 

/wskazywaniem na jej 

potencjał, prawa i 

możliwość uzyskania 

wsparcia) 

Informacje nt 

posiadanych 

umiejętności, sposobów 

radzenia sobie w sytuacji 

premocy 

Na bieżąco. 

Podniesienie 

kompetencji ofiary w 

zakresie możliwych 

działań ratunkowych. 

 Przedstawienie 

lokalnych zasobów 

pomocy. 

 

 

 

 

np. opracowanie 

własnych strategii 

bezpieczeństwa
12

. 

W czasie pierwszej 

rozmowy nt. 

problemu. 

W ciągu 2,3,7 dni 

od daty spotkania. 

Wykorzystanie 

potencjału rodziny  i 

poszczególnych jej 

członków dla 

rozwiązania problemu 

przemocy i 

zapobiegania 

wystąpienia jej w 

przyszłości. 

 

Udostępnienie 

możliwości udziału w 

grupie wsparcia lub 

grupie samopomocowej, 

udział dzieci w zajęciach 

placówki opiekuńczo-

wychowawczej. 

Udział w proponowanych 

formach pomocy, 

podjęcie psychoterapii, 

nawiązanie lub 

odnowienia relacji ze 

znajomymi i rodziną. 

W terminie 

najbliższego 

spotkania grupy 

wsparcia i 

systematycznie, 

itd. 

                                                           
12

 Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy ( „Przemoc w rodzinie: diagnoza i interwencja kryzysowa” w 

Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej – wybór i opracowanie Wanda Badura Madej wyd. 

Śląsk 1999 r) 
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Uzyskanie 

niezależności np. 

ekonomicznej od osoby 

stosującej przemoc. 

Pomoc w znalezieniu 

odpowiedniej oferty 

pracy lub szkolenia ( z 

wykorzystaniem zasobów 

OPS i PUP), pomoc w 

sporządzeniu pisma 

procesowego itp. 

Czasowo udzielenie 

pomocy finansowej ze 

środków pomocy 

społecznej. 

Systematyczna reakcja na 

istniejące oferty- 

informowanie 

pracownika socjalnego o 

skutkach i problemach i 

/lub wystąpienie do sądu 

o alimenty. 

 

Przedłożenia 

niezbędnych 

dokumentów. 

Np. co 7 dni. 

 

Np. w  ciągu 14 

dni od daty 

zawarcia 

kontraktu. 

 

Niezwłocznie. 

 

Cel główny : poprawa funkcjonowania społecznego dziecka dotkniętego przemocą 

Problem cel Działania pracownika 

socjalnego  

Działania 

podopiecznego/jego 

opiekuna 

prawnego/rodzica 

wspierającego 

Termin 

realizacji 

Brak 

poczucia 

akceptacji , 

brak poczucia 

bezpieczeństw

a 

Uzyskanie 

przez dziecko 

poczucia 

akceptacji 

 Okazywanie 

akceptacji przez 

pracownika,  

 podkreślanie 

wartości dziecka 

jako osoby i 

członka rodziny, 

  wskazywanie na 

brak jego winy w 

istniejącej 

sytuacji 

przemocy,  

 uzyskanie 

wsparcia, 

pomocy  

pedagoga 

szkolnego,  

 skierowanie do 

poradni 

pedagogiczno-

 współpraca z 

pedagogiem 

szkolnym i 

pracownikiem 

socjalnym we 

wzmacnianiu 

dziecka  

 okazywanie 

akceptacji i 

miłości,  

 chronienie 

przed osobą 

stosującą  

przemoc  

 Wyrażenie 

zgody na 

udział w 

terapii,  

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 
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psychologicznej porozumieniu 

z  

pracownikiem 

socjalnym 

Zachowania 

agresywne 

Zastąpienie 

zachowań 

agresywnych 

zachowaniam

i społecznie 

akceptowany

mi 

 Analiza zasobów 

infrastruktury 

socjalnej w 

poszukiwaniu 

placówki 

realizującej 

programy 

zastępowania 

agresji, 

nabywania 

umiejętności 

radzenia sobie w 

trudnych 

sytuacjach,  

 uzyskanie 

dostępu do tych 

zajęć dla dziecka 

dotkniętego 

przemocą  

 Zgoda na 

udział w 

zajęciach ,  

 wzmacnianie  i 

motywowanie 

dziecka do 

zmiany 

zachowań,  

 współpraca z 

personelem 

realizującym 

zajęcia,  

 współpraca z 

pracownikiem 

socjalnym,  

 obserwowanie 

zmian w 

zachowaniu 

dziecka i 

zgłaszanie 

wniosków 

pracownikowi 

socjalnemu  

Do 7 dni od 

daty diagnozy 

 

 

 

 

 

Na bieżąco  

Złe 

funkcjonowa

nie /wyniki 

nauczania w 

szkole  

Uzyskanie 

poprawy 

wyników 

szkolnych 

 Pomoc w 

uzyskaniu 

dostępu do zajęć 

wyrównawczych 

w szkole,  

 współpraca z 

pedagogiem 

szkolnym,  

 pomoc 

edukacyjna 

poprzez 

zorganizowanie 

usług 

wolontariatu 

 Wzmacnianie i 

motywowanie 

do podnoszenia 

kompetencji 

edukacyjnych,  

 obserwacja 

zmian(postępó

w) 

edukacyjnych, 

  współpraca z 

wychowawcą, 

pedagogiem 

Na bieżąco, w 

terminach 

ustalonych 

przez 

pedagoga 

Unikanie 

kontaktów 

Nawiązanie 

pozytywnych 

 Analiza 

istniejących 

zasobów 

 Wyrażenie 

zgody na 

udział dziecka 

Do 14 dni od 

zdiagnozowan
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rówieśniczych relacji z co 

najmniej 

jednym 

rówieśnikiem 

infrastruktury 

społecznej – 

identyfikacja 

placówki 

opiekuńczo-

wychowawczej 

prowadzącej 

zajęcia 

socjoterapeutycz

ne,  

 umówienie 

opiekuna 

prawnego  z 

przedstawiciele

m placówki i  

 ewentualnie 

udział w 

spotkaniu w celu 

określenia 

problemów 

dziecka i  

 formułowanych 

przed placówką 

oczekiwań 

w zajęciach 

placówki 

opiekuńczo-

wychowaczej,  

 utrzymywanie 

kontaktu z 

personelem 

placówki,  

 wzmacnianie 

dziecka i jego 

motywowanie 

do udziału w 

zajęciach 

placówki 

ia sytuacji 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

Zagrożenie 

zdrowia i 

życia  

Zapewnienie 

bezpiecznych 

warunków 

życia 

 Doprowadzenie 

do izolacji od 

sprawcy przez 

udzielenie 

pomocy w 

prowadzeniu 

postępowania 

sądowego 

mającego 

spowodować 

zakaz zbliżania 

się osoby 

stosującej 

przemoc lub 

nakaz 

opuszczenia 

mieszkania 

 Współudział w 

prowadzonym 

postępowaniu 

sądowym,  

 ewentualnie 

wyrażenie 

zgody na 

umieszczenie 

dziecka w 

środowisku 

opieki 

zastępczej 

 

Zaniedbywan

ie potrzeb 

fizycznych i 

emocjonalnyc

Zapewnienie 

zaspokojenia 

potrzeb  

 Podjęcie pracy 

socjalnej z 

rodzicami 

zaniedbującymi 

 Udzielanie 

rzetelnych 

informacji na 

temat sytuacji 

Niezwłocznie 
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h dziecka dziecka  dziecko –  

 diagnoza 

przyczyn nie 

wykonywania 

funkcji 

rodzicielskich – 

np. brak 

umiejętności 

wychowawczych

, brak wiedzy o 

potrzebach 

dziecka, ubóstwo 

spowodowane 

innymi 

problemami. 

  W zależności od 

uzyskanej 

diagnozy – 

stosowne 

działania(motyw

owanie, 

edukowanie , 

pomoc w 

usunięciu 

dysfunkcji, 

usługa asystenta 

rodzinnego itd.) 

rodziny 

pozwalających 

na 

sporządzenie 

trafnej 

diagnozy,  

 udział w 

zajęciach 

edukacyjnych 

dla rodziców 

oferowanych 

przez 

pracownika 

socjalnego,  

 inne działania 

wynikające z 

przyjętego 

planu 

działania, 

współpraca z 

pracownikiem 

socjalnym i 

asystentem 

rodzinnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 30 dni od 

diagnozy 
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Cel główny : poprawa funkcjonowania osobistego i społecznego osoby dorosłej dotkniętej 

przemocą 

problem Przykładow

e cele  

Działania 

pracownika 

socjalnego  

Działania osoby 

dotkniętej 

przemocą  

terminy 

Zagrożenie 

zdrowia lub 

życia 

Zapewnienie 

bezpieczeńst

wa zdrowia i 

życia 

 Uzyskanie 

dostępu do 

pomocy 

prawnej w 

celu   

wniesienia 

sprawy do 

sądu o 

wydanie 

postanowienia 

w sprawie 

stosowania 

przemocy w 

rodzinie wraz 

z 

 nakazem 

opuszczenia 

mieszkania 

przez osobę 

stosującą 

przemoc lub 

 zakazu 

zbliżania się 

do osoby 

dotkniętej 

przemocą; 

 towarzyszenie 

osobie 

dotkniętej 

 Złożenie 

zawiadomien

ia o 

popełnieniu 

przestępstwa 

przez 

członka 

rodziny, 

 udział w 

postępowani

u, składanie 

zeznań 

 

 Opracowanie 

indywidualne

go planu 

bezpieczeńst

wa
13

 

 Niezwłocznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W terminach 

wskazanych 

przez organy 

ścigania i sąd 

 Niezwłocznie 

– np. do 7 dni 

                                                           
13

 Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy ( „Przemoc w rodzinie: diagnoza i interwencja kryzysowa” w 

Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej – wybór i opracowanie Wanda Badura Madej wyd. 

Śląsk 1999 r) 
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przemocą w 

prowadzonym 

postępowaniu 

sądowym 

 wzmacnianie 

osoby 

dotkniętej 

przemocą do 

kontynuowani

a 

postępowania 

sądowego 

 Uzyskanie 

dostępu do 

usług w 

ośrodku dla 

osób 

dotkniętych 

przemocą lub 

specjalistyczn

ym ośrodku 

dla osób 

dotkniętych 

przemocą, 

Uzależnienie 

od osoby 

stosującej 

przemoc w 

wymiarze 

psychiczny

m, 

Uzyskanie 

świadomości 

podmiotowo

ści i 

odrębności 

osobowej 

 Propozycja 

udziału w 

zajęciach 

grupy 

wsparcia, 

ewentualnie  

 propozycja 

udziału w 

psychoterapii, 

  rozmowy 

motywujące i 

wspierające 

prowadzone 

przez 

pracownika 

socjalnego 

Udział w grupie 

wsparcia 

Do 30 dni 

Uzależnienie 

od osoby 

stosującej 

przemoc w 

Uzyskanie 

własnych 

źródeł 

utrzymania 

 Pomoc w 

uzyskaniu 

dostępu do 

świadczeń 

socjalnych ( 

 Złożenie 

odpowiednic

h wniosków , 

  analiza 

własnych 

Do 14 dni 
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wymiarze 

ekonomiczn

ym 

świadczenia 

rodzinne, 

świadczenia 

pomocy 

społecznej),  

 pomoc w 

uzyskaniu 

zatrudnienia ( 

jak w 

przypadku 

pracy z osobą 

bezrobotną) 

umiejętności 

i 

doświadczeń 

zawodowych 

(jak w 

standardzie 

pracy z 

osobą 

bezrobotną) 

Izolacja 

środowisko

wa- brak 

kontaktów 

społecznych, 

w tym 

ograniczone 

kontakty 

rodzinne 

Odnowienie 

i 

rozszerzenie 

kontaktów 

społecznych 

Nawiązanie kontaktu 

z osobami bliskimi – 

krewnymi w celu 

zmotywowania ich do 

nawiązania kontaktów 

z osobą dotkniętą 

przemocą, 

motywowanie jej do 

podtrzymywania 

kontaktów 

  

Zaniedbywa

nie potrzeb 

własnych 

zarówno 

fizycznych 

jak i 

psychicznyc

h 

Zwiększenie 

poziomu 

troski o 

potrzeby 

własne- stan 

zdrowia, 

wygląd 

Motywowanie do 

zadbania o siebie ( dla 

dzieci, zwiększenie 

szans na rynku pracy, 

zasygnalizowanie 

oporu osobie 

stosującej przemoc), 

pomoc w uzyskaniu 

odpowiedniej odzieży, 

motywowanie do 

podjęcia leczenia 

  

Brak 

umiejętności 

asertywnych

, 

wyznaczania 

granic 

Nabycie 

umiejętności 

wyznaczania 

granic i 

stosowania 

zachowań 

Pomoc w znalezieniu 

i uzyskanie dostępu 

do zajęć i warsztatów 

zachowań 

asertywnych 

Udział w 

zajęciach/treningach 

asertywności 
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asertywnych 

Niska 

motywacja 

do zmiany, 

brak wiary 

w 

możliwość  

jej 

wprowadzen

ia 

Uzyskanie 

stanu 

motywacji 

koniecznego 

do podjęcia 

działań 

prowadzącyc

h do 

przerwania 

sytuacji 

przemocy 

Stosowanie wszelkich 

oddziaływań 

motywacyjnych, o 

których mowa 

wcześniej 

  

Wysoki lęk 

przed osobą 

stosującą 

przemoc 

Ograniczenie 

wpływu lęku 

na 

zachowania 

osoby 

dotkniętej 

przemocą 

Wzmacnianie przez 

wskazywanie 

zasobów, możliwości 

oraz podnoszenie 

prawnej ochrony, 

  

 

Cel główny: Poprawa warunków życia osoby starszej dotkniętej przemocą 

Problem  Przykładowe 

cele  

Działania pracownika 

socjalnego 

Działania 

podopiecznego 

terminy 

Problem z 

werbalizacją stanu 

faktycznego 

Ustalenie stanu 

faktycznego 

Cierpliwe i uważne słuchanie, 

pomoc w sformułowaniu opisu 

(np. jeśli Panią/a dobrze 

zrozumiałam, to sińce na 

przedramieniu powstały w 

trakcie karmienia?, czy dobrze 

zrozumiałam, że opiekun podaje 

posiłek 1 raz dziennie?, ) 

  

Ukrywanie faktu 

doznawania 

przemocy 

Ustalenie stanu 

faktycznego 

Obserwacja  zachowań osoby 

starszej w obecności opiekuna 

(przerywa wypowiedź na 

dowolny temat, kiedy opiekun 

  



 
 

 

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a3

8
 

podchodzi – wyraźnie robi – 

prawdopodobnie podświadomie 

– unik,), w sytuacji braku 

pewności co do stanu 

faktycznego – propozycja 

realizacji usług opiekuńczych  

jako elementu wsparcia i 

monitoringu sytuacji w rodzinie 

Pogorszenie stanu 

zdrowia z powodu 

doznawanej 

przemocy, 

konieczność 

zwiększenia usług 

Zapewnienie 

opieki 

właściwej do 

stanu zdrowia 

Zorganizowanie usług 

opiekuńczych, zapewnienie 

dostępu do usług medycznych, 

prowadzenie rozmów 

edukacyjnych i motywacyjnych 

z osobą stosującą przemoc lub/i 

innymi członkami rodziny 

  

Zaniedbywanie 

potrzeb 

emocjonalnych 

Uzyskanie  

poczucia 

akceptacji  

Przeprowadzenie rozmowy 

edukacyjnej z opiekunem, 

zaproponowanie udziału w 

zajęciach ośrodka wsparcia dla 

osób starszych 

  

Pozbawianie 

środków do życia 

przez osobę 

stosującą przemoc  

Zapewnienie 

ochrony 

dochodów i 

mienia osoby 

dotkniętej 

przemocą 

Ustalenie przyczyn  przemocy 

ekonomicznej – np. uzależnienie 

i brak lub ograniczone dochody 

osoby stosującej przemoc – 

działania właściwe, adresowane 

do osoby uzależnionej , nie 

posiadającej zatrudnienia, w 

przypadku bliskich 

zorientowanych na zawładnięcie 

mienia osoby dotkniętej 

przemocą – rozmowy na temat 

prawnego charakteru działań, 

rozmowy edukacyjne 

  

 

Cel główny : zaprzestanie stosowania przemocy oraz poprawa funkcjonowania osobistego i 

społecznego sprawcy 
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problem Cel operacyjny  Działania 

pracownika 

socjalnego 

Działania osoby 

stosującej przemoc  

terminy 

Brak świadomości 

dotyczącego 

charakteru 

prawnego 

stosowanej 

przemocy 

(przestępstwo) 

Uzyskanie 

wiedzy na temat 

przepisów 

prawa 

określających 

status czynów 

oraz grożących 

sankcji 

Przekazanie 

informacji  

prawnych i 

wskazanie na 

przysługującą 

ochronę osobom 

dotkniętym 

przemocą 

Zapoznanie się z 

przedstawionymi 

informacjami, 

możliwa konfrontacja 

uzyskanych 

informacji z 

prawnikiem 

wskazanym przez 

pracownika 

socjalnego lub innym 

niezwłocznie 

Przekonania dot. 

stosowania 

przemocy jako 

skutecznego i 

powszechnego 

sposobu 

rozwiązywania 

problemów, 

postawy 

racjonalizacji 

zachowań 

Zmiana postaw, 

korekta 

zachowań 

Skierowanie do 

udziału w 

zajęciach 

korekcyjno-

edukacyjnych 

Systematyczny udział 

w zajęciach 

korekcyjno-

edukacyjnych 

W zależności od 

charakteru 

prowadzonych 

zajęć- nabór 

otwarty czy 

okresowy 

Uzależnienie  Uzyskanie stanu 

trzeźwości 

Skierowanie, 

udostępnienie 

informacji o 

placówkach 

terapii 

uzależnień 

Podjęcie terapii niezwłocznie 

 

Tak skonstruowany plan działań można ująć  w kontrakcie socjalnym , które zawarcie ustalimy z 

osobą dotkniętą przemocą 

 

iii. Realizacja planu działania: 
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Pracownik socjalny dokumentuje podjęte działania, w szczególności  

 wszczyna procedurę Niebieskiej Karty, 

  zawiadamia Zespół Interdyscyplinarny, 

  podejmuje działania wynikające z przyjętego planu,  

 ustala terminy monitoringu podejmowanych przez podopiecznych działań zgodnie z 

przyjętym harmonogramem. 

Przykład pracy socjalnej z rodziną dotkniętą przemocą 

Diagnoza sytuacji rodzinnej : 

 

Rodzina X składająca się z Pani X lat 34, Pana X lat 35, córki X1- lat 17, uczennica LO, córki X2 – lat 

14, uczennica gimnazjum. 

Stwierdzono w rodzinie długoletnie stosowanie przemocy psychicznej (wyzwiska, krytykowanie, 

poniżanie) oraz fizycznej (szarpanie) Przemoc była skierowana przeciw Pani X, natomiast dzieci były 

świadkami aktów przemocy 

Pan X nadużywał alkoholu i przemoc stosował pod jego wpływem . 

Kwestia przemocy została ujawniona w listopadzie 2008, wówczas Policja założyła Niebieską Kartę, 

jednak nie monitorowano sytuacji w rodzinie. 

Kontakt pracownika socjalnego z rodziną nastąpił w związku z potrzebą sporządzenia opinii dla Sadu 

Rodzinnego o sytuacji opiekuńczo-wychowaczej dzieci.  

 

Stwierdzone problemy: 

1. zły stan psychiczny Pani X  

2. uzależnienie od alkoholu Pana X 

3. wyuczoną bezradność Pani X 

4. uzależnienie ekonomiczne od męża w okresach bezrobocia Pani X, 

5. brak wsparcia ze strony dalszej rodziny 

6. warunki mieszkaniowe nie pozwalające na izolowanie Pani X dzieci od sprawcy przemocy 

 

Zasoby rodziny i środowiska 

 wola/chęć wyjścia z sytuacji przemocy reprezentowana przez Panią X 

 wsparcie ze strony kuratora sądowego 

 możliwość uzyskania pomocy specjalistów (psychologa, prawnika) 
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 możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

 organizowane zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc, 

 możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych Pani X 

 rosnące wsparcie dla Pani X ze strony dorastających córek 

 

Podjęte działania przez pracownika socjalnego i członków rodziny: 

Etap I. 

Ad 1. Zmotywowanie Pani X do skorzystania z pomocy psychologicznej 

 Pani X systematycznie korzysta z pomocy psychologa 

Ad 2. Wysłanie zaproszenia do Pana X na spotkanie w celu przeprowadzenia rozmowy nt 

konsekwencji prawnych stosowania przemocy, przedstawienia propozycji udziału w zajęciach 

korekcyjno edukacyjnych pod warunkiem zachowania abstynencji od alkoholu 

 Pan X reaguje na zaproszenie, w czasie spotkania deklaruje zachowanie abstynencji oraz 

udział w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych 

 Zgłasza się na zajęcia korekcyjno-edukacyjne, jednak po kilku spotkaniach prowadzący grupę 

zawnioskował , aby Pan X w pierwszej kolejności podjął terapię uzależnień. 

 Pan X podjął terapię w specjalistycznym ośrodku, jednak przerwał ją po 2 miesiącach 

stwierdzając, ze nie przynosi efektów 

Cały czas pracownik monitorował sytuację w rodzinie i motywował oboje do podjęcia wysiłków w 

celu uzyskania zmiany. W trakcie kontaktów Pani X nie zgłaszała aktów przemocy 

Etap II 

W kwietniu , w wyniku awantury , w związku z którą wezwana została Policja. Pani X nie wyraziła 

zgody na podjęcie działań przez Policje, ponieważ miała nadzieję, że sytuacja wróci do stanu sprzed 

awantury. 

Pracownik utrzymuje kontakt z rodziną , a w szczególności podejmuje działania motywujące Pana X 

do podjęcia terapii  

 Pan X zobowiązuje się do udziału w mitingach AA – raz w tygodniu 

Motywowanie Pani X do udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie 

 Pani X w spotkaniach grupy bierze chętnie udział, co powoduje jej wzmocnienie i zwiększa 

motywację do zmian sytuacji swojej i córek: 

 Przy pomocy prawnej OPS formułuje  i składa w Sądzie pozew o alimenty, który 

został uwzględniony w lipcu 2010 

 Ponieważ mąż nie realizował obowiązku alimentacyjnego podjęła działania o 

uzyskiwania wypłat alimentów przez pracodawcę bezpośrednio z wynagrodzenia 

 Podejmuje terapię indywidualną 
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 Motywuje córki do skorzystania z pomocy psychologicznej psychologa MOPS 

Pracownik socjalny organizuje : 

 świadczenia pomocy społecznej dla rodzin (obiady dla dzieci w szkole) 

 motywowanie ukierunkowana na aktywizację zawodową Pani X 

 

 

 

 

iv. Systematyczna ewaluacja  

Z uwagi na konieczność całościowego ujęcia procesu ewaluacji oraz traktowanie go, jako mechanizmu 

usprawniającego i podnoszącego poziom jakości świadczonych usług, wskazane jest, aby ewaluacja 

każdej z usług pakietu adresowanego dla rodzin doświadczających przemocy była przeprowadzana w 

trzech momentach czasowych, tzn.: 

1. w fazie określania poziomu i zakresu potrzeb użytkownika usług systemu pomocy społecznej w 

odniesieniu do zasobów, którymi dysponuje (jako narzędzie do wykorzystania jest tu arkusz 

analizy potrzeb użytkownika oraz posiadanych zasobów indywidualnych i środowiskowych) 

oraz opracowania na tej podstawie indywidualnego planu działania w zakresie odpowiedniej 

usługi – ewaluacja typu ex-ante 

2. w fazie realizacji usługi – realizacji indywidualnego planu działania adresowanego do 

konkretnego odbiorcy oferowanej usługi pomocy społecznej (tu narzędziem ewaluacji mogą być 

elementy ewaluacyjne – monitorujące postęp w realizacji – kontraktu socjalnego zawarty w 

ramach świadczenia określonej usługi pomocy społecznej, a powstałego w ramach 

indywidualizacji planu działania) – ewaluacja typu mid-term 

3. w fazie zakończenia realizacji ewaluowanej usługi, zależnie od upływu założonego okresu 

realizacji określonej usługi lub w przypadku uznania przez pracownika socjalnego, że dana 

usługa na danym etapie została zrealizowana w maksymalnie możliwym stopniu (tu narzędziem 

ewaluacji może być arkusz ewaluacji usługi weryfikujący stan założony ze stanem osiągniętym, 

zależnie od przyjętego indywidualnego planu działania w ramach świadczonej usługi) – 

ewaluacja typu ex-post. 

 

Zgodnie z ogólnymi założeniami przyjętymi dla pakietu usług pomocy społecznej adresowanych do 

rodziny doświadczającej przemocy przeprowadzenie ewaluacji pracy socjalnej w rodzinie 

doświadczającej przemocy odbywa się w trzech fazach i obejmuje trzy odrębne typy oraz 

odpowiadające im narzędzia ewaluacji. Są to: 

1. Ewaluacja ex-ante wraz z arkuszem analizy potrzeb i zasobów rodziny doświadczającej 

przemocy; 
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2. Ewaluacja mid-term wraz z elementami ewaluacji kontraktu socjalnego zawartego z rodziną 

doświadczającą przemocy (jej poszczególnymi członkami z uwzględnieniem kryteriów 

podmiotowych tj. płeć, wiek, rola – sprawca, ofiara); 

3. Ewaluacja ex-post wraz z arkuszem weryfikacji stanu założonego ze stanem osiągniętym 

Przedstawione typy są koherentne i stanowią jednolity, łączny proces ewaluacji pracy socjalnej w 

rodzinie doświadczającej przemocy. Każdy z wskazanych etapów ewaluacji wymaga zastosowania 

odpowiedniego narzędzia ewaluacji, którego wzory znajdują się w poniższych arkuszach. 

Przedstawione wzory wymagają pilotażu i standaryzacji. 

 

Ad. 1 [PROJEKT] Wzór arkusza analizy potrzeb i zasobów rodziny doświadczającej przemocy 

 

Wskazówki do stosowania: 

Wzór arkusza potrzeb i zasobów rodziny doświadczającej przemocy stosuje się przed rozpoczęciem 

działań wpisujących się w zakres pracy socjalnej.  Służy on zgromadzeniu podstawowych informacji o 

potencjale (zasobach) rodziny i poszczególnych jej członków i jest prowadzony z każdym członkiem 

rodziny z osobna. Obejmuje takie obszary jak analiza demograficzna, typy przemocy występującej w 

rodzinie, kategoryzację osób uczestniczących w sytuacji przemocy w rodzinie oraz kierunki i 

przepływy generowanej przemocy, analiza słabych i mocnych stron (zasobów) poszczególnych 

członków rodziny doznającej przemocy włącznie ze sprawcą przemocy oraz zakres zadaniowy 

niezbędny do realizacji w toku działania w polu pracy socjalnej. 

Pracownik socjalny podejmujący ewaluację na tym poziomie winien dążyć do zgromadzenia 

potencjalnie największej ilości informacji o diagnozowanym zjawisku przemocy uwzględniając 

zakresy prowadzonego badania. Przy tej okazji może wykorzystać sytuację bezpośredniego kontaktu z 

rodziną i poszczególnymi jaj członkami w celu przygotowania podłoża dla dalszej pracy socjalnej. Jest 

to okazja do motywowania i rozbudzania woli zmiany, szczególnie u osób doznających przemocy. 

Względem sprawcy przemocy sytuacja diagnostyczna może być trudna z uwagi na konieczność 

zastosowania arkusza, w którym sprawca będzie jednoznacznie wskazany jako „winowajca 

rodzinnego nieszczęścia” i osoba odpowiedzialna za krzywdy doznawane przez najbliższych 

członków rodziny. Jednak wydaje się, że zdecydowana konkretyzacja sytuacji przemocy z 

wskazaniem osób stosujących przemoc i doznających przemocy jest konieczna. Uzasadnia takie 

podejście fakt, że proces zmiany wymaga wysiłku i przyjęcia świadomej odpowiedzialności za role 

pełnione w konkretnej przestrzeni życia codziennego, w którym występuje przemoc. Dotyczy to 

jednoznaczności w ocenie sytuacji i określeniu statusu każdego z członków rodziny uwikłanych w 

sytuację przemocy. Zastosowanie przygotowanego narzędzia jest również konieczne z uwagi na 

potrzebę tworzenia przestrzeni dialogu, w którym każdy z uczestników przemocy będzie miał okazję 

do wyrażenia własnych odczuć i opinii na temat konkretnej sytuacji. Pozwala to zrozumieć nie tylko 
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mechanizmy występującej w konkretnej rodzinie przemocy, ale również perspektywę każdego z jej 

uczestników. W ten sposób pracownik socjalny będzie mógł przygotować się do tworzenia 

indywidualnych strategii działania społecznego adresowanego dla rodziny i każdego z jej członków. 

Narzędzie to stosuje się w toku indywidualnych spotkań z poszczególnymi członkami rodziny 

doznającej przemocy. 

 

1. Analiza demograficzna 

rodziny doświadczającej 

przemocy 

Wykaz członków rodziny wg kategorii: 

 imię i nazwisko członka rodziny 

o Płeć: 

 K 

 M 

o Wiek: 

 Dziecko (0-3) 

 Dziecko (3-6) 

 Dziecko (6-13) 

 Dziecko (13-18) 

 Dziecko (osoba dorosła) 

 Rodzic (matka) 

 Rodzic (ojciec) 

 Seniorka (babka/prababka) 

 Senior (dziadek/pradziadek) 

o Stosunek względem relacji przemocy 

 Sprawca (charakterystyka osoby) 

 Ofiara (charakterystyka osoby) 

2. Rodzaje przemocy 

występujące w 

środowisku rodzinnym 

 

Wykaz typów przemocy występujących w rodzinie: 

o Fizyczna (opis zjawiska) 

o Psychiczna (opis zjawiska) 

o Seksualna (opis zjawiska) 

o Ekonomiczna (opis zjawiska) 

3. Status osoby względem 

przemocy wraz z 

kierunkiem i typem  

doświadczanej/realizowan

ej przemocy 

Opis podmiotowo-kierunkowy występującej w rodzinie przemocy: 

 Sprawca:  

o imię/imiona i nazwisko/nazwiska  sprawcy/sprawców 

przemocy  

o opis typu/typów realizowanej przemocy 

 Ofiara: 

o imię/imiona osoby/osób doświadczających przemocy 

o opis doznawanej przemocy wraz z wskazaniem skutków 

życiowych powodowanych doświadczeniem przemocy 

(np. utrata miejsca schronienia, depresja itp.) 

4. Analiza słabych i Opis cech charakterystycznych osób uczestniczących w relacji przemocy 
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mocnych stron członków 

rodziny z uwzględnieniem 

statusu względem 

przemocy 

w rodzinie 

 Sprawca:  

o imię/imiona i nazwisko/nazwiska  sprawcy/sprawców 

przemocy 

o słabe strony: 

 uzależnienia (jakie?) 

 agresja (jakiego rodzaju i w jakich 

okolicznościach) 

 zaburzenia/choroby psychiczne (opis i objawy) 

 deficyty socjalno-bytowe (jakie?) 

 inne 

o mocne strony: 

 motywacje (w jakim zakresie?) 

 więzi z członkami rodziny (z kim i jakiego 

rodzaju?) 

 kompetencje społeczne (jakie?) 

 kompetencje zawodowe (jakie?) 

 sukcesy w pokonywaniu trudności w przeszłości 

(opis sytuacji trudnych, w których sprawca 

rozwiązał określone problemy związane z 

przeciwnościami życiowymi) 

 inne 

 Ofiara: 

o imię/imiona osoby/osób doświadczających przemocy 

o słabe strony: 

 uzależnienie od sprawcy (jakiego rodzaju?) 

 depresja (od kiedy, objawy w życiu codziennym) 

 brak poczucia sprawstwa (opis) 

 brak motywacji do działania (opis) 

 deficyty socjalno-bytowe (jakiego rodzaju?) 

 inne 

o mocne strony: 

 motywacje (w jakim zakresie?) 

 odpowiedzialność za inne ofiary przemocy (za 

kogo i z jakiego powodu?) 

 kompetencje społeczne (jakie?) 

 kompetencje zawodowe (jakie?) 

 sukcesy w pokonywaniu trudności w przeszłości 

(opis sytuacji trudnych, w których sprawca 

rozwiązał określone problemy związane z 

przeciwnościami życiowymi) 

 gotowość do zmiany istniejącej sytuacji (z 

jakiego powodu?) 

 inne 
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5. Cele, zadania i 

działania możliwe do 

realizacji w oparciu o 

posiadane siły ludzkie 

Wykaz potencjalnych zobowiązań możliwych do przypisania stronom 

kontraktu socjalnego w ramach pracy socjalnej 

 opis oferty świadczeń systemu pomocy społecznej odpowiednich do 

konkretnej sytuacji rodziny doświadczającej przemocy  

 konkretyzacja celów, zadań i działań możliwych do podjęcia przez 

poszczególnych członków rodziny doświadczającej przemocy w 

ramach świadczonej usługi praca socjalna: 

o cele ogólne (wspólne dla całej rodziny) 

o cele szczegółowe (dla poszczególnych członków 

rodziny) 

 zadania/działania: 

 sprawca/sprawcy przemocy w rodzinie 

(określenie imienne oraz opis zadań i 

działań koniecznych do realizacji przez 

poszczególne osoby) 

 ofiara/ofiary przemocy w rodzinie 

(określenie imienne oraz opis zadań i 

działań koniecznych do realizacji przez 

poszczególne osoby) 

  

Ad. 2 [PROJEKT] Kwestionariusz monitoringu postępów stanowiący narzędzie ewaluacji mid-term 

jest integralną częścią składową kontraktu socjalnego. Powinien uwzględniać następujące elementu 

umożliwiające proces realizacji indywidualnego plany działania w rodzinie doświadczającej 

przemocy: 

 

1. zaangażowanie stron (poszczególnych członków rodziny oraz pracownika socjalnego 

prowadzącego pracę socjalną w rodzinie doświadczającej przemocy) kontraktu socjalnego w 

realizację przyjętych zadań wynikających z przedmiotu zawartego kontraktu 

2. terminowość w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań 

3. regularność prowadzonego działania 

4. wykorzystanie posiadanych zasobów (indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych) w 

prowadzonym działaniu 

5. identyfikację z celami i zadaniami zawartego kontraktu socjalnego 
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Zbudowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi stosowanych w toku ewaluacji mid-term opiera 

się na idei stałego monitoringu postępów działania społecznego. Ułatwia to diagnozowanie sytuacji w 

trakcie dokonującej się zmiany i prowadzi do unikania negatywnych skutków związanych z 

konsekwencją realizacji błędnych działań. Takie elementy ewaluacji tego etapu jak zaangażowanie, 

terminowość, regularność, aktywność czy identyfikacja z misją podjętego działania społecznego (cele, 

zadania itp.), sprawia, że pracownik socjalny jest w stanie na bieżąco reagować w sytuacjach 

diagnozowanych nieprawidłowości. Wspólne przeprowadzanie tego etapu ewaluacji z użytkownikiem 

systemu pomocy społecznej – uczestnikiem prowadzonej pracy socjalnej, prowadzi docelowo do 

wypracowania postaw i mechanizmów samokontroli i autokorekty po stronie członków rodzin 

doznających przemocy.  

Ewaluacja na tym etapie ma charakter badania ciągłego. Wymaga współudziału pracownika 

socjalnego z partnerami działania społecznego w polu pracy socjalnej – członkami rodzin doznających 

przemocy. Możliwe jest tu stosowanie grupowych form diagnozowania, ale ważne jest, aby poprzez 

indywidualne spotkania przygotować poszczególnych uczestników formy grupowej do koncentracji na 

merytorycznych aspektach oceny postępów działania społecznego. Istnieje bowiem wysokie ryzyko, iż 

bez takiego przygotowania, które może trwać nawet kilka sesji indywidualnych, grupowa forma 

będzie generowała sytuację napięć i odreagowania, włącznie z konfliktogennym wymiarem 

tworzonych przestrzeni dialogu. Jednak walorem tego rozwiązania (mimo wysokiego ryzyka 

generowania napięć wynikających z różnicy perspektyw i interesów poszczególnych członków 

rodziny) jest tworzenie pola współdziałania, które jest tu fundamentem w kontekście podejmowanej 

pracy socjalnej. Przygotowując ową przestrzeń współdziałania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych rodziny doznającej przemocy, ewaluacja mid-term może być skutecznym instrumentem 

edukacyjnym (w tym wychowawczym). Pierwszym jednak krokiem jest ewaluacja w wymiarze 

indywidualnym, następnie możliwe jest stopniowe (zależnie od postępów w indywidualnych 

przypadkach) przechodzenie do grupowej formy tego etapu ewaluacji, gdzie wzajemna wymiana 

perspektyw i wspólne dokonywanie ocen na bazie kryteriów merytorycznych pozwoli włączać 

wszystkie zainteresowane osoby w proces współdziałania zorientowanego na niwelacje i likwidację 

zagrożeń wynikających z przemocy doświadczanej przez poszczególnych członków rodziny (tak ofiar 

jak i sprawców). 

 

Ad. 3 [PROJEKT] Wzór arkusza weryfikacji stanu założonego ze stanem osiągniętym 

 

Wskazówki do stosowania: 

Wzór arkusza weryfikacji stanu założonego ze stanem osiągniętym pozwala dokonać ewaluacji ex-

post, która służy badaniu i ocenie wykorzystania środków w kontekście osiągniętych celów i 

efektywności zrealizowanych zadań. Podejmowanie działania jest związane z angażowaniem środków 
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i potencjału sił ludzkich, które w wymiarze skuteczności i efektywności winny być spożytkowane 

najbardziej wydajnie, jak to jest możliwe w danym czasie i warunkach środowiskowych, w których 

działanie jest podejmowane. Stąd istotne stają się pytania o zmiany dokonywane w przestrzeni życia 

codziennego rodziny doświadczającej przemocy. Takie obszary jak zakres, skala, natężenie przemocy, 

relacje osobowe w środowisku doświadczającym przemocy, wzmacnianie słabych stron i 

doskonalenie mocnych stron poszczególnych członków rodzin doznających przemocy czy ocena 

poziomu realizacji wyznaczonych celów i zadań przypisanych każdemu z partnerów współdziałania 

społecznego, to ważne kwestie, które na etapie ewaluacji ex-post muszą być podjęte w ramach 

indywidualnych i grupowych form badania postępów w pracy socjalnej. Ewaluacja ex-post to ostatni 

etap ewaluacji pracy socjalnej, który jest ostateczną fazą przygotowania pracownika socjalnego do 

dokonania oceny końcowej podjętej pracy socjalnej w rodzinie dotkniętej przemocą. Wymaga zatem 

gruntownego przygotowania do procesu badawczego zarówno samego pracownika socjalnego, jak i 

członków rodziny, którzy z założenia uczestniczą w tym procesie. Jako podmioty działania 

społecznego są oni powołani do aktywnego uczestnictwa w każdym z etapów działania w polu pracy 

socjalnej, włącznie z ewaluacją owej pracy socjalnej, której są współrealizatorami. Włączenie 

użytkowników systemu pomocy społecznej do procedury ewaluacyjnej obarczone jest jednak 

ryzykiem uproszczeń i próby dopasowania badanych faktów do spodziewanych wyników. Stąd 

konieczne są wysokie kompetencje badawcze oraz organizacyjne i liderskie a także wysoki wskaźnik 

zaangażowania w działanie społeczne (w tym w proces ewaluacji) samego pracownika socjalnego, 

który jako promotor i przewodnik z jednej strony wspomoże osoby do odpowiedzialnego 

współtworzenia rzeczywistości życia codziennego sprzyjającej eliminacji zjawisk przemocy z życia 

rodzinnego, z drugiej zaś przygotuje do umiejętnego tworzenia obrazu postępów i zmian oraz badania 

mechanizmów towarzyszących pracy socjalnej w środowisku rodzinnym doświadczającym przemocy. 

 

1. Dynamika zmian 

w zakresie rodzajów, 

skali i natężenia 

przemocy 

występującej w 

środowisku 

rodzinnym 

Wykaz typów przemocy występujących w rodzinie: 

o Fizyczna (opis zmian w obszarze zjawiska) 

o Psychiczna (opis zmian w obszarze zjawiska) 

o Seksualna (opis zmian w obszarze zjawiska) 

o Ekonomiczna (opis zmian w obszarze zjawiska) 

2. Dynamika zmian 

w sferze relacji 

osobowych – 

odniesienie do 

zjawiska (kierunków 

i natężenia) 

przemocy 

Opis podmiotowo-kierunkowy występującej w rodzinie przemocy: 

 Sprawca:  

o imię/imiona i nazwisko/nazwiska  sprawcy/sprawców 

przemocy  

o opis typu/typów realizowanej przemocy wraz z dynamiką 

dokonanych zmian i kierunków 

 Ofiara: 
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występującej w 

układach typu 

sprawca-ofiara 

o imię/imiona osoby/osób doświadczających przemocy 

o opis doznawanej przemocy wraz z wskazaniem skutków 

życiowych powodowanych doświadczeniem przemocy (np. 

utrata miejsca schronienia, depresja itp.). Ujęcie dynamiczne 

dokonanych zmian i kierunków. 

3. Analiza dynamiki 

zmian w zakresie 

słabych i mocnych 

stron członków 

rodziny z 

uwzględnieniem 

statusu względem 

przemocy 

Opis cech charakterystycznych osób uczestniczących w relacji przemocy w 

rodzinie – na zakończenie projektu działania w ramach usługi praca socjalna 

 Sprawca:  

o imię/imiona i nazwisko/nazwiska  sprawcy/sprawców 

przemocy 

o słabe strony – dynamika zmian: 

 uzależnienia (jakie?) 

 agresja (jakiego rodzaju i w jakich okolicznościach) 

 zaburzenia/choroby psychiczne (opis i objawy) 

 deficyty socjalno-bytowe (jakie?) 

 inne 

o mocne strony – dynamika zmian: 

 motywacje (w jakim zakresie?) 

 więzi z członkami rodziny (z kim i jakiego rodzaju?) 

 kompetencje społeczne (jakie?) 

 kompetencje zawodowe (jakie?) 

 sukcesy w pokonywaniu trudności w przeszłości 

(opis sytuacji trudnych, w których sprawca rozwiązał 

określone problemy związane z przeciwnościami 

życiowymi) 

 inne 

 Ofiara: 

o imię/imiona osoby/osób doświadczających przemocy 

o słabe strony – dynamika zmian: 

 uzależnienie od sprawcy (jakiego rodzaju?) 

 depresja (od kiedy, objawy w życiu codziennym) 

 brak poczucia sprawstwa (opis) 

 brak motywacji do działania (opis) 

 deficyty socjalno-bytowe (jakiego rodzaju?) 

 inne 

o mocne strony – dynamika zmian: 

 motywacje (w jakim zakresie?) 

 odpowiedzialność za inne ofiary przemocy (za kogo i 

z jakiego powodu?) 

 kompetencje społeczne (jakie?) 

 kompetencje zawodowe (jakie?) 

 sukcesy w pokonywaniu trudności w przeszłości 

(opis sytuacji trudnych, w których sprawca rozwiązał 

określone problemy związane z przeciwnościami 
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życiowymi) 

 gotowość do zmiany istniejącej sytuacji (z jakiego 

powodu?) 

 inne 

4. Określenie 

poziomu realizacji 

wyznaczonych 

celów, zadań i 

działań 

przeprowadzonych w 

ramach realizacji 

usługi praca socjalna 

w rodzinie 

doświadczającej 

przemocy 

Wykaz zrealizowanych celów, zadań i działań z wskazaniem poszczególnych 

stron kontraktu socjalnego podjętego w ramach pracy socjalnej z rodziną 

doświadczającą przemocy 

 opis oferty świadczeń systemu pomocy społecznej adresowanej i 

zrealizowanej w konkretnej rodzinie doświadczającej przemocy  

 konkretyzacja osiągniętych celów, zadań i działań podjętych przez 

poszczególnych członków rodziny doświadczającej przemocy w ramach 

świadczonej usługi praca socjalna: 

o osiągnięte cele ogólne (wspólne dla całej rodziny) 

o osiągnięte cele szczegółowe (dla poszczególnych członków 

rodziny) 

 zrealizowane zadania/działania: 

 sprawca/sprawcy przemocy w rodzinie 

(określenie imienne oraz opis zrealizowanych 

zadań i działań przez poszczególne osoby) 

 ofiara/ofiary przemocy w rodzinie 

(określenie imienne oraz opis zrealizowanych 

zadań i działań przez poszczególne osoby) 

 wykaz rozbieżności w zakresie celów, zadań i działań założonych i 

osiągniętych w toku podjętej usługi praca socjalna z rodziną 

doświadczającą przemocy 

o rozbieżności w zakresie celów ogólnych 

o rozbieżności w zakresie celów szczegółowych (ze 

wskazaniem konkretnych osób, które nie zrealizowały 

odpowiednich celów lub zrealizowały je niekompletnie) 

 rozbieżności w zakresie zadań/działań: 

 sprawca/sprawcy przemocy w rodzinie 

(określenie imienne oraz opis 

niezrealizowanych zadań i działań przez 

poszczególne osoby) 

 ofiara/ofiary przemocy w rodzinie 

(określenie imienne oraz opis 

niezrealizowanych zadań i działań przez 

poszczególne osoby) 

 

 

v. Ocena końcowa  
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Każde działanie podejmowane w ramach pomocy i wsparcia społecznego jest zorientowane na 

doprowadzenie do osiągnięcia określonego wyniku, który wiąże się ze skutecznością kreślonego 

działania lub zespołu działań stanowiących proces usamodzielnienia jednostek, rodzin lub grup 

społecznych pozostających w obszarze oddziaływania systemu pomocy, wsparcia i integracji 

społecznej.  

W zakresie pracy socjalnej ocena końcowa będzie wiązała się z porównaniem założonego stanu celów 

przyjętych do osiągnięcia, a uzyskanymi wynikami stanowiącymi wskaźnik realnego osiągnięcia 

celów oraz w konsekwencji stopień satysfakcji działacza społecznego – pracownika socjalnego. Ocena 

końcowa jest zatem narzędziem umożliwiającym weryfikację stanu założonego i osiągniętego w 

zakresie pracy socjalnej. Umożliwia działaczowi społecznemu (w tym pracownikowi socjalnemu) 

wartościowanie własnej pracy w kontekście skuteczności i poprawności zarówno formalnej, jak i 

merytorycznej. Na podstawie oceny końcowej możliwe jest odtworzenie procesu pracy socjalnej w 

celu ustalenia prawidłowości przebiegu działania pomocowego i/lub wspierającego oraz dokonania 

ewentualnych korekt, zasadnych z punktu interesu osoby, rodziny lub grupy społecznej, do której 

adresowana jest praca socjalna.  

Ocena końcowa pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy jest działaniem związanym z 

określeniem stopnia osiągnięcia założonych celów pracy socjalnej, która w indywidualnym przypadku 

każdej rodziny doświadczającej przemocy jest dokonywana poprzez porównanie celów założonych z 

osiągniętymi w drodze realizacji pracy socjalnej w rodzinie doświadczającej przemocy.  

W istocie  ocena końcowa może być wykonana w ramach ewaluacji ex-post 

 

Ocena dotycząca ustabilizowania zmiany wiązać się będzie z weryfikacją sytuacji w rodzinie w 

okresie dłuższym niż zaplanowanie działania prowadzące do osiągnięcia założonych celów- 

sugerowany termin to co najmniej po upływie kilku miesięcy. 

  

2. Specyfika pracy metodą grupową 

Poprzez pracę metodą grupową rozwiązywane są następujące problemy:  

 brak wiedzy o mechanizmach przemocy, o działaniu sprawcy, o typowych reakcjach ofiar 

 brak wiedzy na temat procedur pomocnych przy wychodzeniu z przemocy 

 brak wiedzy, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo własne i dzieci w sytuacji nagłego 

zagrożenia kolejnym aktem przemocy – opracowywanie planu ewakuacji 

 wsparcie udzielane przez prowadzących jako profesjonalistów (głos eksperta) 
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 wsparcie ze strony innych uczestników – „skoro ona dała radę, poradziła sobie, to ja też mogę 

sobie poradzić” 

 Obserwowanie i analizowanie wzoru funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi, możliwość 

korygowania go w bezpiecznych warunkach grupy – „co ja robię, że ludzie chcą pożyczać ode 

mnie pieniądze”, „co ja robię, że przyciągam do siebie kolejnych alkoholików” 

 Brak wiedzy na temat prawidłowej, wspierającej i mądrej opieki nad własnymi dziećmi – np. 

spotkania z pielęgniarką, z lekarzem pediatrą 

 Rozwój własny zmierzający do podjęcia pracy, do uniezależnienia się od sprawcy, budowanie 

pozytywnego obrazu własnej osoby, nauka zaufania do siebie. 

 

Przykładowa grupa: 

Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy 

I. Cel utworzenia grupy – rozwiązywanie w/w problemów 

II. Adresaci – kobiety, które aktualnie doświadczają przemocy domowej, ale mają motywację 

do zmiany swojej sytuacji. 

Rodzaj grupy – grupa psychoedukacyjna, czyli taka, w której podczas sesji część czasu 

przeznaczona jest na pracę na procesie grupowym, a część na wykłady, warsztaty 

dotyczące rozwijania umiejętności potrzebnych do ochrony przed przemocą.  

III. Organizacja pracy z grupą 

 

 Przygotowanie, rekrutacja uczestników – w zakresie czynności przygotowawczych do 

powołania grupy należy podjąć następujące działania (lub część działań):  

1. zaplanowanie grupy – podjęcie decyzji co do osób prowadzących, dni i godzin spotkań, 

miejsca spotkań, określenia czasu trwania grupy, wyboru superwizora. 

2. sporządzenie planu pracy grupy dotyczącego treści edukacyjnych  

3. przekazanie informacji o grupie do wszystkich specjalistów, którzy mogą potencjalnie 

kierować osoby zainteresowane uczestniczeniem w grupie (pracownicy socjalni, 

policja?, organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom doświadczającym 

przemocy, PIK, kuratorzy) – zarówno w formie słownej, jak i pisemnej 

4. konsultacje indywidualne do grupy – są to spotkania z osobami rozważającymi swój 

udział w grupie, które prowadzi jedna z osób, które będą prowadzić grupę. Celem 

konsultacji jest udzielenie wyczerpującej informacji dot. grupy, diagnoza czy kandydat 

jest w stanie korzystać z grupowej formy pomocy oraz rozmowa z kandydatem na temat 

pojawiających się wątpliwości co do uczestnictwa w grupie. 
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5. Dobór uczestniczek – kwalifikacja do grupy. Na podstawie konsultacji indywidualnych 

prowadzący podejmują decyzję co do składu grupy. Optymalna liczba uczestniczek – 8-

12 osób. 

 Czas realizacji - otwarta z okresowym zamykaniem grupy (nie ma w tym temacie 

standardów). 

Zalety grupy otwartej – możliwość uzupełniania składu liczbowego grupy, łatwiej jest 

zdecydować się na pracę w grupie otwartej osobom mniej zmotywowanym, lub o 

motywacji zewnętrznej. Zalety grupy zamkniętej – możliwość budowania większego 

poczucia bezpieczeństwa w grupie, które jest warunkiem skuteczności oddziaływań 

grupowych, większa możliwość pracy na procesie grupowym, możliwy głębszy poziom 

pracy. 

 Etapy pracy z grupą  

1. Budowanie grupy – etap początkowej pracy z grupą. Uczestniczki zapoznają się ze sobą 

nawzajem, z prowadzącymi. Podstawową grupą tematów w tej fazie jest szukanie 

podobieństw między sobą. Prowadzący wzmacniają tą naturalną tendencję w celu 

budowania spójności grupowej. Umożliwia to przejście do dalszych etapów pracy z 

grupą. 

2. Budowanie bezpieczeństwa w grupie – przejście przez etap różnicowania. Drugim 

etapem pracy z grupą jest omawianie pojawiających się w tej fazie tendencji do 

różnicowania się uczestniczek między sobą. Wiodącą grupą tematów jest wyróżnianie 

się z grupy, dostrzeganie różnic między poszczególnymi osobami. Ujawniają się różnice 

postrzeganiu problemów, w postawach, w przeżywaniu emocjonalnym tego, co dzieje 

się na sesjach. Prowadzący wspierają różnicowanie się uczestniczek i pracują nad 

relacjami w grupie w taki sposób, aby uczyły się one tego, że każdy człowiek jest inny i 

ma prawo do indywidualnego myślenia i decydowania. Jest to trudny etap pracy z grupą, 

który może być trudny zarówno dla uczestniczek, jak i dla prowadzących. Przejście tego 

etapu jest jednak konieczne, aby możliwa była dalsza praca nad indywidualnymi 

problemami każdej osoby. 

3. Faza współpracy grupowej – poszczególne uczestniczki czują się na tyle znajomo i 

bezpiecznie ze sobą, że gotowe są do efektywnej pracy nad własnymi problemami 

związanymi z doznawaną przemocą. 

4. Prowadzący grupę – dwoje profesjonalistów – kobieta i mężczyzna – jest to optymalny 

wariant. Mogą to być psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni. Niezwykle 

pomocne jest, kiedy osoby te mają kompetencje w prowadzeniu pomocy metodą 

grupową, czyli odbyły szkolenie z zakresu prowadzenia grupy. W przypadku braku pary 

trenerów dopuszcza się prowadzenie grupy przez dwie osoby tej samej płci lub jedną 

osobę. Prowadzenie grupy przez jedną osobę jest trudniejsze niż razem ze 

współprowadzącym, ponieważ trudniej jest utrzymać koncentrację jednego 

prowadzącego na grupie, analizować przebieg procesu grupowego, radzić sobie z 
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trudnymi sytuacjami podczas spotkań, np. z konfrontowaniem się uczestniczki lub całej 

grupy z prowadzącym).   

 

 

5. Zadania prowadzących: 

 

 Stworzenie grupy – działania wstępne, doprowadzające do rozpoczęcia spotkań grupowych. 

 Utrzymanie grupy 

 

6. Rola prowadzących: 

 

 Prowadzący jako uczestnik grupy – prowadzący poprzez swoje uczestnictwo w sesjach 

modeluje zachowania uczestniczek (obecność, punktualność, odnoszenie się z szacunkiem do 

uczestniczek i drugiego prowadzącego, otwartość, komunikowanie się) 

 Prowadzący jako moderator relacji w grupie – prowadzący prowadzi grupę w taki sposób, aby 

komunikować uczestniczki ze sobą i jednocześnie dbać o bezpieczeństwo w relacjach. 

 Prowadzący jako nauczyciel/realizator elementów psychoedukacji (możliwe jest prowadzenie 

psychoedukacji, przez innych specjalistów niż prowadzący, np. prawnik, pielęgniarka, lekarz, 

policjant) 

 

Rola pracownika socjalnego w organizacji grupy samopomocowej 

Grupa samopomocowa jest formą pomocy grupowej określaną czasem jako nieprofesjonalną, tzn. 

pomocy udzielają sobie nawzajem przez osoby dotknięte przemocą. W związku z tym nie występuje 

osoba prowadzącego w postaci profesjonalisty.  

Rola pracownika socjalnego w odniesieniu do takiej formy pomocy grupowej sprowadza się do: 

 pomocy przy powołaniu grupy do życia poprzez dystrybuowanie informacji o grupie – 

pracownik socjalny może informować innych profesjonalistów pomagających ofiarom 

przemocy o tym, że grupa powstaje, gdzie i kiedy są spotkania grupowe, 

 zapewnieniu sali na spotkania grupy – pracownik socjalny może udostępnić miejsce, np. 

korzystając z zasobów OPS, w którym w bezpieczny sposób i w atmosferze spokoju grupa 

może pracować. 

Samopomoc, pomoc wzajemna – tymi pojęciami określa się organizację i pomoc w ramach spotkań 

ustrukturyzowanych grup osób, które łączy wspólnota minionych lub obecnych doświadczeń, 

przeżywanych trudności,  połączona z silną potrzebą rozwiązania problemu. Jest to metoda pracy 

zbliżona do metody tzw. „społecznością terapeutyczną”, zwykle nieprofesjonalna, nie moderowana,  
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nie wymagająca aktywności osób o formalnych kwalifikacjach psychologicznych lub terapeutycznych, 

w formie grupy, klubu, itp.;   

Można wyróżnić różne rodzaje grup samopomocy
14

  

1. grupy koncentrujące się na samorealizacji lub rozwoju osobowości (terapeutyczne); 

2.  grupy koncentrujące się na rzecznictwie społecznym, reprezentujące uczestników 

wobec instytucji, opinii publicznej; 

3.  grupy kreujące alternatywne wzorce życiowe; 

4. grupy ochraniające i oferujące schronienie osobom poszkodowanym lub 

pokrzywdzonym.  

Ogólnie, przyjmuje się, że wartość grup samopomocy polega na niewymuszonej, autentycznej 

aktywności uczestników, wewnętrznie zmotywowanych do poszukiwania rozwiązań sytuacji 

problemowych, z którymi mają własne, bolesne doświadczenia. Siła grupy polega ułatwieniu dostępu 

do świata doznań, refleksji innych ludzi z podobnymi problemami i możliwości dokonywania 

porównań, poszukiwania podobieństw, różnic w przeżywaniu problemu, obalaniu błędnych i nie 

służących adaptacji sądów poznawczych, eksponowaniu i poddawaniu wspólnej analizie (grupowej) 

praktykowanych sposobów radzenia sobie, np. z traumą.  

Mimo, najczęściej bardzo pozytywnych ocen praktyków,  uczestników grup samopomocy, w praktyce 

warto liczyć się z możliwością wystąpienia zagrożeń i problemów. Bywa, że destruktywny potencjał 

grupy dorównuje jej sile terapeutycznej. Przykładowe niebezpieczeństwa związane z 

funkcjonowaniem grupy samopomocy: 

 ponowne przeżywanie doświadczeń traumatycznych wskutek wcielania się członków grupy w 

role; 

 nieodpowiednie wykorzystanie władzy i zależności przez osoby wcielające się w grupowe 

role; 

 indukowanie nieprzystosowawczych zachowań. 

 

Można przyjąć, że zadania pracownika socjalnego związane z pomocą oferowaną przez grupy 

samopomocy są ograniczone. Grupy te, z założenia powinny być wolne od moderowania, 

prowadzenia, są autonomiczne i niezależne od instytucjonalnych form pomocy. Działania pracownika 

socjalnego sprowadzają się więc, w tym wypadku do pomocy w organizowaniu spotkań grupy 

(znalezienie, udostępnienie miejsca na spotkań /meetingów/, pomoc w promocji oferty), organizacja 

działania klubów, jako miejsc spotkań grup, udostępnianie zaplecza technicznego (ksero, inne), innego 

                                                           
14 (Katz, Bender, 1987 za: Kubacka Jasiecka): 
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wspierania aktywności i inicjatyw osób pokrzywdzonych podejmujących własne działania związane z 

ochroną własnych dóbr. 

Stworzenie efektywnej grupy samopomocy zależy od następujących warunków: 

 silna strukturyzacja zadań grupy – wypracowanie, zaadaptowanie istniejących zwyczajów, 

rytuałów spotkań (meetingów), filozofii pracy, np. zgodnie z „Tradycją 12 kroków w AA”; 

 koncentracja na celach - przyjęcie zasady spotkań poświęconych intensywnej pracy nad 

realizacją założonych celów, np. związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy; 

 przemyślany dobór celów – świadomy dobór celów: małych, konkretnych, mierzalnych, itp; 

 zabezpieczenie uczestników  przed „wtórną wiktymizacją” – stworzenie mechanizmów 

reagowania grupy w sytuacjach, gdy poruszana problematyka spotka się silnymi reakcjami  

regresyjnymi (nawrotami) lub innymi destrukcyjnymi, np. stworzenie instytucji „kontraktu 

sponsorskiego
ii
”; 

 ostrożność w doborze uczestników – nie każdy uczestnik jest gotowy do korzystania z 

dobrodziejstw grupy samopomocowej.. 

 

 

3. Ramy czasowe wykonywania pracy socjalnej  

Założenia  : 

  w fazie początkowej ( pierwszy miesiąc) kontaktu pracownika socjalnego z rodziną w 

której stosowana jest przemoc ( diagnoza problemów, ustalanie ich ważności, 

uzgadnianie działań,  ustalanie zasobów osoby i środowiska ) konieczne jest 

przeznaczenie co najmniej  2 h /tygodniowo na prowadzenie postępowania metodyczne 

 Po zaplanowaniu działań i w trakcie realizacji planu – co najmniej 4 godziny 

miesięcznie – na realizację działań i monitoring – przez 6 miesięcy 

 Ewaluacja i ewentualna modyfikacja diagnozy i planu działań – co 3 miesiące po 3 h 

 

III .  Procedury stosowane przy realizacji  usługi  

 

ZE stoi na stanowisku, że wszystkie świadczenia pomocy społecznej dla osób dotkniętych przemocą  

związane z ustalonymi potrzebami powinny być w pierwszym okresie – 3 miesiące – realizowane bez 

względu na dochód. W dalszych etapach należy stosować kryteria określone w ustawie o pomocy 

społecznej. 
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Załączniki  
 

Załącznik 1: Przemoc wobec dzieci - wstępna diagnoza 

 

Wstęp. 

Przemoc w rodzinie jest szczególną, trudną sytuacją dla dziecka. Zarówno wtedy, kiedy jest 

ono jej ofiarą, jak i świadkiem, występują charakterystyczne zmiany w zachowaniu i 

emocjach. Dziecko uczy się, jak przetrwać w rzeczywistości, która je otacza w najbliższym 

środowisku. Znajduje to wyraz zarówno w funkcjonowaniu społecznym, poznawczym, jak i 

emocjonalnym. Dzieci wychowujące się w rodzinie dotkniętej przemocą zachowują się, 

myślą i wyrażają emocje inaczej niż ich rówieśnicy.  

 

Instrukcja. 

Poniżej znajdują się zdania, które opisują typowe zachowania i reakcje dzieci doznających 

przemocy domowej, jak również będących jej świadkami. Na podstawie dostępnych źródeł 

wiedzy o konkretnym dziecku (np. wywiad z rodzicem, opiekunem) oraz własnych 

obserwacji zaznacz te zdania, które określają dziecko.  

 

Wynik. 

Im więcej zdań zaznaczyłeś/aś, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dziecko doznaje 

lub jest świadkiem przemocy domowej. Jeśli zaznaczyłeś/aś trzy lub więcej punktów, skieruj 

rodzinę do specjalisty zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy domowej. 

 

1. Wyraźna przewaga w okazywaniu przez dziecko takich uczuć, jak złość, gniew, 

wrogość. 

2. Dziecko okazuje bardzo mało emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 

3. Dziecko okazuje wzmożone wahania w ujawnianiu emocji, podczas rozmowy często 

zmienia się nastrój emocjonalny dziecka.  

4. Dziecko często okazuje smutek, znudzenie, przy jednoczesnym braku lub niewielkiej 

ilości uczuć pozytywnych. 

5. Dziecko czuje się zależne od innych, nie podejmuje wysiłku aby rozwiązać problem, 

lecz czeka, aż ktoś rozwiąże go za nie, często denerwuje się przy tym („nic sam nie 

mogę zrobić”, „inni muszą rozwiązać to za mnie”, „to nie zależy ode mnie”) 

6. Dziecko prezentuje w relacji głównie obojętność, brak zaufania i niechęć przed tym, 

aby otwierać się przed drugim człowiekiem, korzystać z jego pomocy. 

7. Dziecko prowokuje innych do tego, aby między nimi a dzieckiem miało miejsce 

wzajemne okazywanie wrogości. 

8. Dziecko podejrzewa, że inni mają złe intencje wobec niego. 
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9. Dziecko nie wierzy we własne możliwości, jest przekonane, że nic mu się nie uda, nie 

umie. 

10. Widoczne ślady po samookaleczaniu się, np. ślady po nacięciach na rękach, nogach, 

ślady po uderzeniu głową o twarde przedmioty. 

11. Wiadomo z wywiadu, że dziecko często uskarża się na różne dolegliwości zdrowotne, 

np. ból brzucha, ból głowy, ból nogi, ból ręki itd.  

12. Dziecko wypowiada się na temat swojej pseudowolności („Nikt nie będzie mi mówił, 

co mam robić”, „Nie muszę słuchać tego, co mówi moja matka”) 

13. Dziecko (w wieku szkolnym) ma niewidzialnych przyjaciół lub ma tendencję do 

opisywania swojego świata w nierealistyczny, magiczny sposób. 

14. Dziecko jest niechętne do zabaw polegających na odgrywaniu ról. 

15. Dziecko często bawi się w tą samą zabawę, ma tendencję do powtarzania ciągle tych 

samych fragmentów zabawy lub jej całości.  

16. Dziecko często wycofuje się w relacjach z rówieśnikami. 

17. Dziecko często jest agresywne w relacjach z rówieśnikami. 

18. Dziecko często wchodzi w konflikty z rówieśnikami. 

19. Dziecku zdarza się używanie gróźb w relacjach z innymi dziećmi, zastraszanie ich, 

reagowanie agresją wtedy, kiedy ktoś je denerwuje. 

20. Dziecko jest mało zaangażowane w naukę szkolną, niechętnie uczy się. 

21. Dziecko unika zadań umysłowych. 

22. Dziecko ma niskie wyniki w nauce 
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Załącznik 2: Arkusz do oszacowania procesu ZNIEWOLENIA – WYZWOLENIA (dot. doświadczania przemocy w rodzinie) 

Poniższy materiał pozwala ocenid skalę ryzyka związanego z doświadczaniem przemocy w rodzinie, mając na uwadze, że destrukcyjne skutki przemocy są 

pochodną licznych, różnicujących czynników (zmiennych). Narzędzie nie ma charakteru diagnostycznego, a jedynie walor praktycznej pomocy w 

podejmowaniu decyzji o charakterze i intensywności niezbędnych działao interwencyjnych. 

ZNIEWALANIE WYZWALANIE 

Czynnik TAK NIE Czynnik TAK NIE 

Asymetria sił i możliwości wynikająca z płci i/lub 
wieku 

  Wyrównanie dysproporcji sił i możliwości dzięki 
wsparciu bliskich i/lub instytucjonalnemu 

  

Asymetria sił i możliwości wynikająca ze stanu 
zdrowia (choroby przewlekłe, uzależnienie lub 
nadużywanie alkoholu, leków, 
niepełnosprawnośd, ciąża, inne) 

  Właściwa diagnoza problemów zdrowotnych 
oraz podjęte leczenie, edukacja prozdrowotna 

  

Asymetria sił i możliwości wynikająca z braku 
wiedzy 

  Wsparcie przez edukację lub psychoedukację, 
specjalistyczne poradnictwo (np. prawne), 
asystowanie  

  

Niekorzystne zmiany w postrzeganiu samego 
siebie 

  Pomoc psychologiczna i/lub psychoterapia i/lub 
grupa wzajemnej pomocy 

  

Postawa polegająca na minimalizowaniu szkód 
związanych z przemocą 

     

Postawa polegająca na racjonalizowaniu      
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zachowao sprawcy 

   Obecnośd osób „zależnych” (dzieci, osób w 
podeszłym wieku) 

  

   Silne przekonania religijne, wiara, regularne 
praktyki religijne 

  

Dominacja uczud:       

- lęku      

- poczucia winy      

Brak wsparcia od osób znaczących (rodzina, 
znajomi) i/lub lokalnej społeczności 

  Animowanie lokalnego systemu wsparcia, 
wsparcie psychologiczne rodziny, bliskich, 
sąsiadów, aktywna edukacja społeczna w 
zakresie przeciwdziałania przemocy, obalania 
stereotypów i mitów na ten temat 

  

Brak kontaktów społecznych (izolacja)      

Zależnośd ekonomiczna od sprawcy   Pomoc w usamodzielnieniu się ekonomicznym 
przez m.in.: pracę socjalną, wsparcie finansowe, 
schronienie w krytycznych sytuacjach 

  

Brak umiejętności społecznych   Trening umiejętności społecznych   

Doświadczanie przemocy w przeszłości (historia 
przemocy)  
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