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STANOWISKO GRUPY PARTYCYPACYJNEJ „UBÓSTWO A PRZEMOC” 

 

Pierwsze spotkanie Grupy Partycypacyjnej w ramach projektu: „Porozmawiajmy o ubóstwie 
 

Socjalnych  EAPN  EAPN Islandia – z dotacji  Aktywni 

-Fundusz   Funduszy  

 
 
Data spotkania:  

 
Miejsce: sala konferencyjna Stowarzyszenia     

 
Temat dyskusji: "Ubóstwo a przemoc" 

 
I  dyskusji: „    ubóstwa a ryzykiem stania   

lub  

II  dyskusji: w pandemii Covid na nasilenie  
 
 

  partycypacyjnej uczestniczyli przedstawiciele  instytucji i  

 

pracownicy naukowi i przede wszystkim  które  ekspertami przez  

 
Podczas dyskusji koncentrowano  na   i  

 
  

   osób 

  przez osoby wykluczone przemocy ze strony przedstawicieli instytucji 
i  Jak powszechne jest 

 Czy uczestniczenie  
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osób     
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   w zakresie  przemocy  do osób  
wykluczonych   pomocy  i  

     po     pomoc      
  osoby  

   wsparcia 
 na  

 Jak pandemia  na  

 Czy   skala przemocy wobec osób  

 Jak w tym   sytuacja dzieci ze  
 
 
 
STANOWISKO GRUPY PARTYCYPACYJNEJ NA TEMAT „UBÓSTWO A PRZEMOC” 

 
 
Ocena stanu faktycznego  podczas dyskusji: 

 
Uczestnicy spotkania byli  co do   zarówno ubóstwo jak i przemoc 

  –    

– ma jednak subiektywny 

 

 inaczej definiuje zarówno ubóstwo jak i   powszechnym rozumieniu 

 

 kupowanie nawet podstawowych  a czasem   
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 z      jakichkolwiek       Ubóstwo      to      poczucie      braku 

–  

odzwierc  

 

biedzie 1990 - 2015) osób 

- –  

   ale  odnotowywane przez badaczy zjawisk 

 (Ryszard Szarfenberg, Poverty Watch, 2021).     

   europejskich   w nieco odmienny 

sposób i poza   do    na inne  

 Skandynawowie   ubóstwo równa   uczestniczenia 

iu  podczas  wielu Polaków   z  

korzystania z pomocy  (Special Eurobaromenter 355: Poverty and Social 

Exclusion, 2010)  

 uczestników spotkania takie  instytucji   pomocy    

  na  korzystania z pomocy  które  na skraju 

   

  

Przemoc w polskim prawie jest spenalizowana (np. art. 207 § 1 kk, art. 244 kk)  Ustawa 

o  przemocy   w   rodzinie     zadania      

 

zjawiska (Dz  

przemocy w rodzinie  

Takie akty jak:  szarpanie (przemoc    (przemoc 

  (przemoc  raczej w     

za zachowania  Jednak   zmuszanie osoby  

 do   niechcianych    

jest –  w  osób o  statucie ekonomicznym – nie tak w 

oczywisty sposób klasyfikowana jako  
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Taka konstatacja wynika nie tylko   z oceny uczestników  którzy  

 na swoje obserwacje i  ale   z   

Kalinowski,  na skraju, 2014  

 

 

 

nieje 

 „podkultura  rozumianej jako  i  norm  

 styl   przemoc i  

 

Melvin Lerner,The Belief in a Just World, 2013). 

 ludzi      jest  przewidywalny 

 a  rzeczy     z tym  w przypadku 

  z  przemocy próbuje   akt przemocy czynnikami 

 takimi jak  ubóstwo czy choroba  

To pozwala obserwatorowi  sobie z dysonansem  który odczuwa 

– przemoc 

   i w tymczasowym schronieniu osoby bezdomnej jak i w rezydencji 

 

bliskiej  w niektórych ludziach   do   

 

 

nia 

 

 

 którzy   odporni na    stylu  

w którym  jest    Poczucie bycia  niedorównywanie 

w poziomie materialnym  których opinia jest w tym okresie rozwojowym 

 

 z kondycji finansowej  
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jest w  w oczekiwanym stopniu  

 

 

 

 

 finansami i  sobie z   

 

 

 sytuacje kiedy  

 
nie  które  przemocy  z czasem   coraz 

bardziej   zatrudnienie    warunków do   

Ta  jest widoczna w polskich   czynniki ekonomiczne wzmacniane 

 

 

na    oraz doniesienia z  (Przewodnik: Ubóstwo 

i Przemoc   w Europie EAPN – grupa Gender and Poverty). 

 
 

 instytucjonalnej i  

 i prawne   na co przybyli 

na spotkanie mieli liczne  Niektórzy z dyskutantów zwracali    

 instytucyjne    to i tak finalnie wszystko  

od   czy jest  czy  czy chce  czy  jest  

na   
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Jednak takie stanowisko nie   z   którzy  

 to  procedury powinny  z pracy  które   

wykonywanie   Polsce jest przyzwolenie na przemoc instytucji i szukanie 

pocieszenia  w „dobrym  „dobrym pracowniku  który mimo  

 

do wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji zawodowej   takie  

 

 

instytucjonalnej  

 i   instytucje   pomocowe    mo    ofiarami    swoistej 

przemocy – manipulacji ze strony  którzy w sposób nieprawdziwy 

     Przemoc w polskich warunkach  

  zarówno od instytucji jak   

Jednak powszechnym  jest  osób w potrzebie jako  

a tak niemal od  korzystania przez nich z pomocy  jest traktowanych 

 

 która im  po prostu     w trudnej sytuacji  

 

swoistym akceleratorem   jej    rodzinach  

   i zachowania nacechowane  w warunkach izolacji 

 one z    mniej   zazwyczaj mniejsze  

 

 

  sytuacje kiedy pracownicy tych instytucji: asystenci rodziny czy 

 

 

–  

 interdyscyplinarnych  komunikacji 

   o czym  

 w pierwszym roku pandemii liczba  o zaistnieniu domowej  

Nieprowadzone  statystyki   osób  i  
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 ze   warunki mieszkaniowe   i  

  nasileniu  w  komunikacji i   

 
 
Wypracowane stanowisko i rekomendacje Grupy Partycypacyjnej: 

 
 

 Nie    przejawów dyskryminacji czy   

znamiona przemocy wobec osób  ze strony  przedstawicieli 

 

wynika z pewnych   a nie braku   

 

osób  wykluczeniem  przez pracowników  pomocy 

 

 

karze  przepisów kodeksu  Ponadto   których  

reprezentuje dany      dotyczy to  

na  klienta   

 
   z przejawami  instytucjonalnej i kulturowej 

poprzez kampanie  audycje radiowe i    

 

  z     nie    

 

 

   postawy akceptacji i  rozwijanie 

 komunikacji  z osobami o    

  przy   tym     zarówno   na   etyczne   jak 

i ekonomiczne skutki 

 
  których  w  rodzinnym osób  

 
powinni   do  odwiedzania rodzin bez  na stan
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epidemiczny czy inne  zdrowotne tych 

 

rodzin bez  przy  

  ochrony   do szybkich  i w razie 

 

w przypadku przemocy jest tym    nie  

 za   komunikacji na  

 
  

 
 

 
 

 
   

  
 radzenia sobie w sytuacjach spadku   szukania 

i korzystania z pomocy c  przed  w 

 
  

  ta pomoc jest  Nie oddziela   czynów 

 
sprzeciwem    oni     

 punktów darmowej pomocy  dla sprawców 
 którzy c    

 
 Mimo penalizowania przemocy nadal brakuje dostatecznej wiedzy na temat jej 

niektórych  Kampanie      

niezaspokajanie   potrzeb   finansowych    
w relacjach partnerskich  jest  powinny  skierowane do jak 

  zamieszczane na bilbordach w przestrzeni
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 po   w formie  i wizualnej   

transportu   dotarcia  do osób   

 
  

ubóstwem     i   
tak aby      konieczne jest 
promowanie projektów finansowanych ze   krajowych i 

 które  aktywizacji zawodowej i zatrudnienia 


