
 

Co powinieneś powiedzieć dziecku z rodziny, w której dzieje 

się przemoc... 

 

Przemoc w rodzinie 

 

Przemoc to taka sytuacja w której osoba silniejsza krzywdzi osobę słabszą, sprawia jej 

ból i cierpienie. Zdarza się, że takie sytuacje dzieją się w rodzinie, gdzie dorośli używają 

przemocy wobec innych – także dorosłych czy dzieci. Nikt nie ma prawa tego robić. 

Nawet jeśli ktoś jest zdenerwowany, chory, zmęczony czy zły nie ma prawa robić 

krzywdy komuś innemu! Rodzina w której dzieje się przemoc potrzebuje pomocy innych 

osób. Ważne jest aby każda osoba w rodzinie czuła się bezpiecznie i dobrze. 

 

Procedura pomocowa 

 

Gdy dziecku zdarza się coś, co jest niewłaściwe, krzywdzące albo trudne wtedy dorośli 

powinni zrobić wszystko aby pomóc takiemu dziecku. Zazwyczaj są to rodzice albo 

najbliżsi opiekunowie. Gdy jednak dziecko nie może liczyć na pomoc ze strony 

najbliższych mu osób takiej pomocy udzielają mu inni dorośli, którzy mają kontakt 

z dzieckiem np. nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny, lekarz. Czasami aby lepiej 

pomóc dziecku trzeba poinformować o jego sytuacji pewne instytucje, które sprawdzą 

jaka pomoc dziecku jest najbardziej potrzebna. Takie działania osób dorosłych 

i instytucji nazywamy procedurami pomocowymi. Procedury te mają na celu aby jak 

najszybciej i jak najlepiej zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Czasami procedury te będą 

miały na celu przekonać rodziców lub najbliższych opiekunów dziecka do różnych 

działań, które są potrzebne aby dziecko było zdrowe i szczęśliwe. 

 

Czy dziecko musi zgodzić się na pomoc? 

 

Nawet gdy dziecko potrzebuje pomocy może być mu trudno o tym mówić. Jest to 

normalne. Wiele dzieci odczuwa różne trudne emocje z tym związane – strach, wstyd 

lub niepewność. Dzieci też mogą bać się o to, że to co powiedzą może zaszkodzić ich 

najbliższym, nie chcą skarżyć na innych albo też chcą uchronić inne osoby przed różnymi 

konsekwencjami. Dziecko ma prawo mówić o niewłaściwych zachowaniach innych 

osób, także najbliższych, np. rodziców – to nie jest skarżenie lub zdrada. Dzieci mają 

prawo wyrażać swoje zdanie na ten temat, mówić o tym czego potrzebuję, co czują, 

czego nie chcą. Czasem zdarza się, że dzieci nie są gotowe aby o tym powiedzieć. 

Dorośli powinni to zrozumieć i dać dziecku czas. 

 



 

Procedura Niebeskiej Karty 

 

To taki sposób pomagania, który ma pomóc całej rodzinie, w której dzieje się przemoc. 

Polega na tym, że inne osoby – spoza rodziny, które pełnią zawodowe funkcje związane 

z bezpieczeństwem będą kontaktowały się z członkami rodziny, aby sprawdzić czy czują 

się bezpiecznie, czego potrzebują, czy ich zachowania są właściwe. Są to zazwyczaj 

policjanci, pracownicy socjalni, lekarze, nauczyciele. Osoby te podpowiadają dorosłym 

co należy zrobić aby poradzić sobie z przemocą, aby wszyscy czuli się w rodzinie dobrze 

i bezpiecznie. 

 

Co jeszcze powinno usłyszeć dziecko... 

 

Wiele dzieci doświadczyło przemocy i żadne z nich nie jest temu winne! Nawet jeśli 

dorośli zachowują się niewłaściwie tylko wobec siebie to dzieci nie powinny być 

świadkami takich sytuacji. Dziecko nie ponosi odpowiedzialności za zachowania 

dorosłych. Gdy dorosły krzywdzi dziecko nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. 

To jest nie w porządku! Nikt nie ma prawa kogoś krzywdzić. Przemoc jest zła, ale można 

pomóc osobom które doświadczyły przemocy. Są osoby które potrafią pomóc zarówno 

dzieciom jak i dorosłym. 

 

 

 

 

Centrum Pomocy Dzieciom przy Stowarzyszeniu SZANSA w Głogowie 
specjalistyczna placówka dla dzieci do 18 roku życia i ich rodzin 

 Pomagamy dzieciom, które doznały przemocy lub wykorzystania seksualnego 

 Pracujemy z dziećmi, które uczestniczą w procedurach prawnych 

 Dajemy oparcie dzieciom w sytuacjach kryzysowych- próby samobójcze, 

żałoba 

 Udzielamy wsparcia i pomocy dla rodziców/opiekunów dzieci 

 

Zapraszamy do współpracy instytucje i organizacje pracujące z dziećmi! 

 
Kontakt: 
Centrum Pomocy Dzieciom przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży 
SZANSA w Głogowie, 
ul. Perseusza 13 
tel. 76 727 60 70 
email: cpd@szansa.glogow.pl 
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