
DIAGNOZA  LOKALNYCH
POTRZEB  W  OBSZARZE  

 PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY  W  RODZINIE  

W  REJONIE  DZIELNICY
PRAGA -POŁUDNIE  

M. ST. WARSZAWY

NIE  POJAWIA  SIĘ  ZNIENACKA  -  jest
to  proces ,  ma  tendencję  do
powtarzania  się ,  eskaluje ,  a  przede
wszystkim  –  niezatrzymana
przybiera  na  sile .

JEST  INTENCJONALNA  -  nie  jest
przypadkowym ,  a  zamierzonym
działaniem  człowieka ,  które  ma  na
celu  skrzywdzenie  drugiej  osoby ,
kontrolowanie  i  podporządkowanie
jej .

SIŁY  SĄ  NIERÓWNOMIERNE  -  jedna
ze  stron  ma  przewagę  nad  drugą  –
nie  zawsze  jest  to  przewaga
fizyczna ,  gdyż  może  przybierać
również  formę  psychiczną .

NARUSZA  PRAWA  I  DOBRA
OSOBISTE  -  osoba  doznająca
przemocy  pozbawiana  jest  swoich
podstawowych  praw ,  np .  do
nietykalności  f izycznej ,  godności ,
szacunku  itd .  

POWODUJE  CIERPIENIE  I  BÓL  -
przemoc  zawsze  wyrządza  jakąś
szkodę  –  f izyczną  albo  psychiczną ,
której  ślady  mogą  pozostać  na
długie  lata .

Ośrodek  Pomocy  Społecznej
Dzielnicy  Praga-Południe  m .  st .

Warszawy :  konsultacje
indywidualne  i  spotkania
grupowe  w  Dziale  Pomocy
Specjalistycznej  (ul .  Paca  42 ,

wejście  C)  oraz  nieodpłatna
pomoc  psychologiczna  i  prawna .

Ogólnopolski  Telefon  Dla  Ofiar
Przemocy  w  Rodzinie  „Niebieska
Linia ”  800  120  002  (czynny  całą
dobę) .

WIĘCEJ INFORMACJI
ZNAJDZIESZ NA STRONACH

https://ops-pragapoludnie.pl/

https://www.facebook.com/OPS

DzielnicyPragaPoludnie

GDZIE  SZUKAĆ
POMOCY ?

PRZEMOC
DOMOWA

WYSTĘPUJE  
W  RÓŻNYCH

ŚRODOWISKACH ,
MOŻE  DOTKNĄĆ
KAŻDEGO ,  BEZ
WZGLĘDU  NA
PŁEĆ ,  WIEK ,  
CZY  STATUS
SPOŁECZNY .

Dofinansowano w ramach projektu „Lepiej, więcej
bezpieczniej – Południowo Praski System

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, który jest
częścią  Programu Osłonowego „Wspieranie

Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” współfinansowanego z Ministerstwa

Rodziny i Polityki Społecznej.



Średnio co piąty dorosły mieszkaniec

(22%) i co siódmy uczeń (15%), zna w

swoim otoczeniu kogoś, kto doświadcza

przemocy w swoim domu.

Co dziesiąty dorosły mieszkaniec (11%) i

co szósty nastolatek (17%) zadeklarował

doświadczenie przemocy ze strony

członka swojej rodziny.

Wśród części mieszkańców występują

błędne przekonania na temat przemocy:

niemal co dziesiąty dorosły mieszkaniec

(9%) uważa, że w sprawy rodzinne nie

należy się wtrącać oraz że gdyby osoba

doznająca przemocy naprawdę cierpiała,

bez wątpienia odeszłaby od sprawcy, co

czwarty badany sądzi, że najczęstszą

formą przemocy jest bicie (25%), z kolei

co piąty uczeń (21%) uważa, że przemoc

w rodzinie to nie przestępstwo lub nie

ma na ten temat wiedzy.

Średnio co piąty dorosły mieszkaniec

(20%) Dzielnicy biorący udział w badaniu

ocenia stosowanie kar fizycznych wobec

dzieci pozytywnie, lub nie ma na ten

temat wiedzy.

Zidentyfikowanie  skali  przemocy

w  rodzinie  występującej  na

terenie  Dzielnicy  Praga-Południe .

Poznanie  opinii  i  wiedzy

mieszkańców  Dzielnicy               

 w  zakresie  przemocy  w  rodzinie .

Określenie  problemów  i  potrzeb

pracowników  lokalnego  systemu

przeciwdziałania  przemocy         

 w  rodzinie .

Zaplanowanie  adekwatnych  do

występujących  problemów

działań  profilaktycznych               

 i  interwencyjnych .

W  ramach  relizacji  zadania

publicznego  "Lepiej ,  więcej ,

bezpieczniej  -  Południowopraski

System  Przeciwdziałania  Przemocy

w  Rodzinie ,  we  wrześniu  

i  październiku  2020  roku

przeprowadzona  została  Diagnoza

lokalnych  potrzeb  w  obszarze

przeciwdziałania  przemocy  

w  rodzinie .

„Przemocą możemy nazwać
wszystkie nieprzypadkowe akty
naruszające osobistą wolność

jednostki, które przyczyniają się do
fizycznej albo psychicznej szkody
drugiego człowieka.” (I. Pospiszyl)

FIZYCZNA - kopanie, duszenie, bicie,
szturchanie, policzkowanie, popychanie,
szarpanie, itp.

PSYCHICZNA - poniżanie, ośmieszanie,
manipulowanie, narzucanie własnych
poglądów, grożenie, szantażowanie,
krytykowanie,  nadmierne
kontrolowanie, izolowanie, itp.

EKONOMICZNA - zabieranie pieniędzy,
zaciąganie długów bez czyjejś zgody,
niezaspokajanie podstawowych
materialnych potrzeb, nadmierne
kontrolowanie wydatków,
ograniczanie dostępu do pieniędzy, itp.

JAK ROZPOZNAĆ

PRZEMOC?

NAJWAŻNIEJSZE

WYNIK I  BADAŃ

CELE DIAGNOZY

SEKSUALNA - wymuszanie pożycia
seksualnego, wyśmiewanie ciała, krytyka
zachowań seksualnych, sadystyczne
formy współżycia seksualnego, itp.

ZANIEDBANIE - brak opieki medycznej,
pozbawianie jedzenia/ubrania,
nieudzielanie pomocy, brak wsparcia
emocjonalnego, itp.

PRZEMOC NIE ZAWSZE ZOSTAWIA 

ŚLADY NA CIELE, MOŻE PRZYBIERAĆ 

RÓŻNE FORMY.


