
Przemoc nie ko�czy si� sama 

Przemoc w rodzinie jest powa�nym problemem, który coraz cz��ciej dotyka 
społecze�stwo. W mediach roi si� od dramatów ofiar przemocy domowej. Czym zatem jest 
przemoc w rodzinie, jakie s� jej przyczyny i skutki. 

Przemoc, agresja to działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom 
wywołuj�cym u osobnika niezadowolenie lub gniew. Agresja jest odpowiedzi� na frustracj� 
i sposobem jej odreagowania. Jej celem jest wyrz�dzenie szkody.1 Inna definicja okre�la 
agresj�, jako zachowanie fizyczne lub werbalne podejmowane z zamiarem skrzywdzenia lub 
zniszczenia.2 

Przyczyny przemocy w rodzinie:  

biologiczne – przyczyn� s� cechy dziedziczne, z którymi jednostka si� rodzi lub wynik 
mikrouszkodzenia mózgu – poddaje si� leczeniu farmakologicznemu 

psychologiczne – przyczyn� s� cechy osobowo�ci sprawcy (słaba kontrola emocji, niska 
samoocena, zani�ony poziom tolerancji na frustracj�, skłonno�� do gniewu). Cz�sto sprawc� 
jest osobnik o rysach psychopatycznych i z brakiem poczucia empatii (np. nie trzymanie 
afektu) 

koncepcja �rodowiskowa – przyczyn� jest system norm funkcjonuj�cych w danym 
�rodowisku rodzinnym, relacje wewn�trzrodzinne i stosowane metody wychowawcze 

koło przemocy -  przyczyn� jest cykl powtarzania si� zachowa� krzywdz�cych w nast�pnych 
pokoleniach.  

Jednym z najbardziej niszcz�cych czynników rozbijaj�cych rodziny jest alkohol - potrafi 
rozbi� nawet najlepsz� rodzin� bez wzgl�du na to czy jest ona patologiczna czy „normalna”.  

Skutki przemocy domowej: 

• poczucie winy wzrasta, 
• nieumiej�tno�� podejmowania decyzji, wyboru, 
• poczucia odpowiedzialno�ci za drug� jednostk� wzrasta, 
• nieumiej�tno�� radzenia sobie z przykrymi uczuciami, 
• wyuczona bezradno�� z depresj� i poczuciem winy, 
• syndrom sztokholmski (uzale�nienie emocjonalne od sprawcy przemocy. Jednostka 

ubiega my�li i czyny sprawcy – robi wszystko, aby było dobrze, aby unikn�� 
niezadowolenia agresora), 

• niepokój w zachowaniu ofiary, 
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Przyjazne instytucje pomagaj�ce BEZPŁATNIE osobom doznaj�cym przemocy: 
• Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3,  

tel. 32 642-12-30 
• Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkni�tych Przemoc� w Rodzinie 

działaj�cy przy Miejskim O�rodku Pomocy Społecznej w Bukownie, w którym mo�na 
uzyska� pomoc z zakresu:  
- poradnictwa socjalnego - pracownicy socjalni przyjmuj� codziennie od 7.00 do 15.00 

oraz w poniedziałki od 15.00 do 17.00;  
- poradnictwa psychologicznego i prawnego po wcze�niejszym umówieniu si� na 

rozmow�, 
• Policja – wystarczy wykr�ci� numer 997, 
• Prokuratura, tel. 32 645-02-63, 645-00-07 (od 7.45 do 15.45); Przyjmowanie stron 

w godzinach od 13.00 do 15.00, 
• Niebieska Linia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

tel. 22 668-70-00 (pon.- pt. od 14.00 do 22.00, dy�ur prawny poniedziałek – pi�tek od 
18.00 do 22.00), 

• Ogólnopolska „Niebieska Linia” Pa�stwowej Agencji Rozwi�zywania Problemów 
Alkoholowych, tel. 0 801-12-00-00 (poniedziałek. – pi�tek. od 10.00 do 22.00, 
w niedziele i �wi�ta od 8.00 do 16.00). 
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