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Moduł 3: Rozpoznawanie wczesnych 
objawów przemocy wobec dziecka 

w rodzinie



Rozpoznawanie objawów przemocy 
wobec dziecka w rodzinie:

•Uporządkowanie wiedzy
o objawach przemocy wobec dziecka w rodzinie
•Nauka rozpoznawania objawów przemocy
wobec dziecka w rodzinie



Różne formy przemocy wobec dzieci:
(WHO, 2007) [1]

1. Przemoc fizyczna
2. Wykorzystywanie seksualne
3. Przemoc emocjonalna
4. Zaniedbanie

Ważne
Dzieci mogą być ofiarami więcej niż jednego rodzaju przemocy.



Część pierwsza
Przemoc fizyczna



Przemoc
fizyczna

• To każde celowe użycie siły fizycznej 
wobec dziecka, które może zaszkodzić 
lub spowodować utratę zdrowia, życia, 
rozwoju lub godności dziecka.

• Obejmuje bicie, kopanie, potrząsanie, 
gryzienie, duszenie, powodowanie 
oparzeń, podtruwanie lub brak 
zapobiegania urazom fizycznym 
(fizycznemu cierpieniu) [1]



Urazy kości

Podejrzenia
powinny wzbudzić:

Złamania kości
twarzy, wielokrotne

złamania, 
nieleczone choroby

Zmiany
skórne

Siniaki i uszkodzenia
twarzy

Siniaki i uszkodzenia
twarzy, które

wcześniej nie zostały
zbadane przez lekarza

Objawy charakterystyczne
dla przemocy fizycznej

Ważne
Każdy rodzaj przemocy fizycznej doświadczanej przez

dziecko wiąże się z przemocą emocjonalną



PRZEMOC FIZYCZNA
Studium przypadku



Część druga
Wykorzystywanie seksualne



Wykorzystywanie
seksualne

• Angażowanie dziecka w aktywność seksualną, 
której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć 
i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na 
którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może 
zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub 
która jest niezgodna z normami prawnymi lub 
obyczajowymi danego społeczeństwa [1]. 

• 18 milionów dzieci i młodzieży jest ofiarami 
wykorzystywania seksualnego [1].



Wykorzystywanie seksualne dziecka

Czynniki ryzyka

• Płeć żeńska
• Niepełnosprawność

Wspólne cechy:
• Ofiara zna sprawcę
• Bardzo trudne do udowodnienia

Ważne!
Odróżnij normalne zachowanie dzieci od wykorzystywania
seksualnego
(np. zabawa w doktora mieści się w normie rozwojowej i jest naturalnym
przejawem ciekawości wśród dzieci)



Objawy wykorzystywania seksualnego
Zmiany w nastroju, 

nawykach
żywieniowych, 

codziennej
aktywności

Ciąża, choroby
przenoszone drogą

płciową, fizyczne oznaki
przemocy, koszmary

kocne

Nadmierna wiedza na
tematy seksualne, 
samookaleczenia, 

zażywanie narkotyków, 
nadużywanie alkoholu, 
zachowania regresywne



PRZEMOC SEKSUALNA
Studium przypadku



Część trzecia
Przemoc emocjonalna



Przemoc
emocjonalna

• Obejmuje niezdolność rodzica lub 
opiekuna do zapewnienia dziecku 
odpowiedniego i wspierającego 
środowiska oraz odnosi się do działań 
mających niekorzystny wpływ na zdrowie 
emocjonalne i rozwój dziecka.
• Każda forma przemocy wiąże się z 

przemocą emocjonalną, w tym także 
bycie świadkiem krzywdzenia innej osoby.

Wpływ przemocy emocjonalnej jest tak
samo szkodliwy dla dziecka, jak krzywda

wyrządzona fizycznie [1, 2, 3]



Rodzaje przemocy emocjonalnej

[4]

Przemoc 
emocjonalna

Odrzucenie

Ignorowanie

Terroryzowanie

Izolowanie

Demoralizacja

Wykorzystywanie



Objawy przemocy emocjonalnej
Niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym mogą:

• Prezentować zachowania regresywne (moczenie nocne, zanieczyszczanie się, po wcześniejszym 
opanowaniu kontroli pęcherza i zwieracza)

• Wykazywać takie zachowania, jak kołysanie się, ssanie części odzieży/rąk/włosów, gryzienie 
siebie lub innych

• Często się skarżyć na bóle głowy, brzucha lub inne problemy somatyczne, bez wyraźnej 
przyczyny

• Mieć zaburzenia snu lub mowy
• Ograniczać zabawę
• Często odczuwać niepokój, przygnębienie lub lęk przed zrobieniem czegoś złego
• Bardzo starać się zadowolić rodziców
• Obawiać się rodziców
• Być wycofane lub mieć trudności w kontaktach z innymi



Objawy przemocy emocjonalnej

• Mieć niską samoocenę, poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz zaburzony obraz własnej 
osoby

• Czuć się bezwartościowe, niekochane lub niechciane
• Opuszczać lekcje w szkole
• Mieć trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji, mieć niewielu przyjaciół lub nie mieć ich 

wcale
• Doświadczać silnego lęku, poczucia winy
• Kraść lub kłamać
• Nie ufać dorosłym
• Wykazywać skrajne zachowania, np. od bardzo agresywnych do bardzo uległych
• Unikać przebywania w domu lub uciekać z niego
• Samookaleczać się lub mieć myśli samobójcze
• Zażywać narkotyki lub spożywać alkohol

Starsze dzieci mogą:



PRZEMOC EMOCJONALNA
Studium przypadku



Część czwarta
Zaniedbanie



Zaniedbanie
• Brak zaspokojenia fizycznych i/lub 

psychologicznych potrzeb dziecka przez 
rodzica lub innego członka rodziny, 
poprzez nieodpowiednią opiekę lub brak 
ochrony dziecka przed 
niebezpieczeństwem. Może być to 
sytuacja jednorazowa lub wielokrotnie 
powtarzająca się.
• Zaniedbanie może występować w 

następujących obszarach: zdrowie, 
edukacja, rozwój emocjonalny, 
odżywanie, schronienie i bezpieczne
warunki życia [1]



Objawy różnych rodzajów zaniedbania

Zaniedbanie w diecie Zaniedbanie
medyczne

Zaniedbanie
edukacyjne

• Nadużywanie alkoholu i narkotyków
• Otyłość
• Zbytnia szczupłość
• Zmiany tempa wzrostu

• Brak zapewnienia dziecku
właściwej opieki i uwagi

• Przyzwolenie na wagary: dziecko
może często opuszczać lekcje

• Nieleczone urazy
• Opuszczanie wizyt lekarskich
(np. szczepień)
• Powtarzające się przypadkowe
obrażenia powstające pod nieobecność
dorosłych



Objawy różnych rodzajów zaniedbania

Zaniedbanie prenatalne Zaniedbanie emocjonalne

• Nadużywanie narkotyków, 
spożywanie alkoholu, palenie
papierosów podczas ciąży

• Nieuznawanie zainteresowań
dziecka, jego zajęć, nauki w 
szkole, rówieśników itp.

• Surowe rodzicielstwo
• Zbyt luźna, niekonsekwetna

dyscyplina



ZANIEDBANIE
Studium przypadku



Pamiętaj o tych objawach przechodząc do Modułu 6!

• DO KOGO dzwonić i CO ROBIĆ w przypadku:
• NAGŁEGO ZAGROŻENIA
• POTRZEBY ZAOPIEKOWANIA SIĘ DZIECKIEM, KIEDY NIE JEST TO 

SYTUACJA ALARMOWA
• PODEJRZANYCH SYTUACJI, KTÓRE NALEŻY MONITOROWAĆ
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