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1. Wstęp 

 

Krzywdzenie dziecka jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne 

formy. Aby szybko i skutecznie działać w przypadku stosowania przemocy 

wobec dziecka potrzebne są procedury postępowania, które porządkują sposób 

działania w trudnych sytuacjach. Rola profesjonalisty pracującego z dzieckiem, 

w szczególności nauczyciela w sytuacji krzywdzenia dziecka jest bardzo ważna. 

Z racji zawodu jest on najbliżej dziecka po rodzicach. Często jest on jedyną 

osobą, której zaufa dziecko, i do której zwróci się o pomoc. Ponadto ma 

największe możliwości zwrócenia uwagi na problemy dziecka, zmianę 

zachowania czy wręcz zauważenie aktów przemocy wobec dziecka np. siniaki 

czy zaniedbania. Zatem spoczywa na nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka w wielu wymiarach. 

 

2. Rodzaje przemocy 

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 10 czerwca 

2010 r., przemoc w rodzinie należy rozumieć jako „jednorazowe albo 

powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 

osobiste osób wymienionych w pkt.1 (członków rodziny; przez określenie 

członek rodziny należy rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą), w 

szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 

wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. 

 

 Przemoc fizyczna jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z 

użyciem siły, którego rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np. popychanie, 

obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą 

ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, 

użycie broni, itp. 
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 Objawy przemocy fizycznej: 

siniaki, ślady po uderzeniach w różnych miejscach ciała, rany twarzy i głowy w 

różnych stanach gojenia się, ślady po oparzeniach, powtarzająca się opuchlizna, 

a także złamania, zwichnięcia, lęk przed rozebraniem się, lęk przed dotykiem 

drugiej osoby, strój nieadekwatny do pory roku oraz pogody, nadmierna apatia 

lub agresja, noszenie ciemnych okularów, także przy braku słońca. 

 

 Przemoc psychiczna jest to działanie prowadzące do zniszczenia 

pozytywnego obrazu własnej osoby np.: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, 

zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, 

kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie. 

 

 Objawy przemocy psychicznej: 

zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego), psychosomatyczne (bóle 

jelitowo – żołądkowe, bóle i zawroty głowy), moczenie i zanieczyszczanie się 

(zazwyczaj u dzieci), bóle mięśni, nadmierna potliwość, zaburzenia snu, brak 

poczucia pewności siebie, niska samoocena, wycofanie, depresja, fobie, lęki, 

zachowanie destrukcyjne, kłopoty z kontrolą emocji, poczucie krzywdy i winy, 

nieufność do innych, problemy w pracy lub szkole, zachowania agresywne w 

stosunku do innych osób, tendencja do uzależniania się od innych. 

 

 Przemoc seksualna 

„dziecko wykorzystane seksualnie można uznać każdą jednostką w wieku 

bezwzględnej ochrony (wiek ten określony jest przez prawo), jeżeli osoba 

dojrzała seksualnie, czy to przez świadome działanie czy to przez 

zaniedbywanie swoich społecznych obowiązków lub obowiązków wynikających 

ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko dopuszcza do zaangażowania 

dziecka w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest 

zaspokojenie osoby dorosłej1 

W świetle istniejących aktów prawnych i wiedzy prawniczej przyjmuje się trzy 

klasy zachowań w zakresie form seksualnego wykorzystywania dzieci przez 

dorosłych2. Wielu badaczy (Lew - Starowicz, 1992, Pacewicz, 1992, Lipowska - 

Teutsch, 1995, Brągiel, 1996, Durda, 1998, Kmiecik - Baran, 1999) podaje 

rejestr możliwych objawów i zachowań dziecka wiążących się z przemocą 

                                                 
1 Popek L., Urbanowicz E. „Zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie”, [w:] Wychowanie na co dzień, nr 4 

- 5   
2 Marzec - Holka K. „Nie będziesz bił dziecka swego”, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej  

w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996, s. 30   
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seksualną3 Należą do nich następujące bezpośrednie konsekwencje przemocy 

seksualnej: Somatyczne: 

- infekcje dróg moczowo - płciowych bez podłoża organicznego,                          

- urazy zewnętrznych narządów płciowych: zaczerwienienia, otarcia naskórka, 

bolesność,                                                                                                                 

- urazy około odbytowe i pochwy,                                                                                     

- ból przy oddawaniu moczu czy kału, np. krwawe stolce, krwawienie z 

narządów rodnych, upławy,                                                                                                     

- infekcje jamy ustnej,                                                                                                             

- urazy ciała związane ze stosowaną przemocą fizyczną,                                                                        

- infekcje przenoszone drogą płciową (np. weneryczne, grzybicze, HIV),                       

- niezrozumiałe pojawienie się dolegliwości somatycznych, np. bólów brzucha, 

głowy, wymiotów, nudności,                                                                                   

- nieotrzymanie kału i moczu, 

- spadek apetytu                                                                                                                  

- trudności związane z siedzeniem lub chodzeniem,                                                                                            

- przerwanie błony dziewiczej,                                                                                   

- ciąża. 

Poznawcze, emocjonalne, behawioralne: 

- zbytnia erotyzacja dziecka, znajomość zachowań seksualnych 

charakterystycznych dla osób dorosłych, 

- prowokacyjne zachowania seksualne zarówno w stosunku do dorosłych, jak 

i rówieśników, 

- zachowania masturbacyjne,                                                                                           

- erotyczne rysunki lub zabawy dziecka,                                                                            

- zaburzenia snu, lęki nocne, koszmary nocne,                                                                      

- zaburzenia przyjmowania pokarmu,                                                                                       

- u małych dzieci zachowania o charakterze regresywnym, takie jak moczenie 

się, ssanie palca, kiwanie,                                                                                                                                         

- izolowanie się, zamykanie się w sobie,                                                                                 

- lęki, strach, fobie, nerwice, depresje, przygnębienie, smutek,                                                     

- lęki związane z daną płcią, np. wobec rodzica danej płci,                                                 

- zachowania agresywne i (lub) autodestrukcyjne (próby samobójcze, 

samobójstwa),                                                                                                                    

                                                 
3 Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja  

psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich”, red. Iwaniec D., Szmagalski J.,  

Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 165 - 167   
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- nadpobudliwość ruchowa,                                                                                          

- poczucie winy, krzywdy, 

 

 Zaniedbanie – Zaniedbanie na gruncie kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego określane jest jako zagrożenie dobra dziecka4 Niezaspokajanie 

podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych dziecka, odrzucenie 

emocjonalne, brak zainteresowania jego rozwojem, stanem zdrowia, higieną, 

właściwym odżywianiem i ubieraniem. 

 Objawy zaniedbania: 

Częsta absencja w szkole lub przedszkolu, wagarowanie, brak przyborów 

szkolnych, ubiór nieadekwatny do pory roku, niedożywienie, zaniedbanie pod 

względem higienicznym i zdrowotnym (brudna odzież, skóra, przewlekłe nie 

leczone choroby, nie zażywanie niezbędnych leków, brak szczepień, 

koniecznych badań, zaburzony rozwój fizyczny), pozostawanie na dworze bez 

opieki w godzinach wieczornych i nocnych (zwłaszcza młodsze dzieci), apatia, 

bierność. 

 

UWAGA !!! 

Wyżej wymienione objawy nie należy traktować jako specyficzne dla 

skutków doznawania przemocy. Mogą być one spowodowane innymi 

stresującymi wydarzeniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.02.1964 r., Dz. U. 1964 r. nr 9 poz. 59, art. 109 
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Postępowanie nauczyciela Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w 

przypadku powzięcia informacji o stosowaniu przemocy wobec dziecka 

 

Cel wszczęcia procedury 

Podjęcie działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa dziecku, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte 

przemocą w rodzinie. 

 

Kiedy należy wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”? 

Wszczęcie procedury następuje w przypadku zaistnienia podejrzenia stosowania 

wobec dziecka przemocy w rodzinie. 

 

Formularze: 

 formularz „Niebieska Karta – A” – wypełniany przez przedstawiciela 

przedszkola po uzyskaniu informacji o stosowaniu przemocy wobec 

dziecka, 

 formularz „Niebieska Karta – B” – pouczenie dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, przekazywane przedstawicielowi pokrzywdzonego 

dziecka, 

 formularz „Niebieska Karta – C” – wypełniany przez członków zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wobec osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie, 

 formularz „Niebieska Karta – D” – wypełniany przez członków zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wobec osoby podejrzanej o 

stosowanie przemocy w rodzinie. 

 

 

W przypadku uzyskania informacji, że dziecko jest ofiarą przemocy w 

rodzinie nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację 

dyrektorowi przedszkola o zaistniałej sytuacji/spostrzeżeniach 

2. Zbierać informacje o dziecku (w celu wstępnego zdiagnozowania jego 

sytuacji) od innych pracowników przedszkola, samego dziecka, rodziców. 
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3. Zbierać materiały związane z sytuacją dziecka, w tym dokumentuje 

rozmowy z dzieckiem wraz z cytatami (wypowiedzi dziecka-nie wolno 

wypytywać dziecka o daną sytuację-jak to było?, kiedy?, gdzie?), opisy 

jego zachowań, wyglądu, zbiera wytwory dziecka. 

4. Wychowawca grupy przeprowadza rozmowę z rodzicami. Sporządza 

notatkę z przeprowadzonej rozmowy. Informuje rodziców o podjętych 

działaniach przez placówkę 

5. Wychowawca zobowiązany jest do założenia Niebieskiej Karty oraz 

niezwłocznego przekazania jej dyrektorowi przedszkola 

6. Dyrektor zobowiązany jest do przekazania Niebieskiej Karty członkowi 

zespołu interdyscyplinarnego-Agnieszka Lewandowska (kserokopia 

zostaje w placówce) 

7. Wychowawca stale obserwuje dziecko 

 

Etapy wszczęcia procedury „Niebieskiej Kart” 

 

Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości 

w obecności psychologa (§ 5.3 Rozporządzenia). 

 

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” 

z uwagi na nieobecność dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięte przemocą w rodzinie, ze względu na stan jego zdrowia lub zagrożenie 

jego życia lub zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po 

nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z nim lub po ustaniu przyczyny 

uniemożliwiającej jego wypełnienie. W przypadku, gdy nawiązanie 

bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym dzieckiem jest niewykonalne, 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez jego udziału. 

 

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje się formularz 

„Niebieska Karta – B” rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo 

osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie (§ 6.3 

Rozporządzenia). 

 

Następnie, niezwłocznie po wszczęciu postępowania, ale nie później niż w 

terminie siedmiu dni (§ 7 Rozporządzenia) od dnia wszczęcia, przedstawiciel 

przedszkola przekazuje formularz przewodniczącemu zespołu 
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interdyscyplinarnego powołanego przez wójta/burmistrza/prezydenta i 

składającego się z przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a nadto kuratorów i 

prokuratorów (art. 9a ust. 3–5 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

 

Po przekazaniu formularza zespołowi interdyscyplinarnemu dalsze działania 

podejmowane są już przez ten zespół. 

 

 

Jeżeli istnieje bezpośrednie lub poważne zagrożenie życia, zdrowia, 

bezpieczeństwa dziecka : 

 

1. Natychmiastowe przesłanie przez dyrektora wniosku o wgląd w sytuację 

dziecka do sądu rejonowego, lub zawiadomienie o podejrzeniu 

przestępstwa do prokuratury rejonowej lub złożenie wniosku o podjęcie 

interwencji Policji w związku z uzyskanym zawiadomieniem o 

popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. 

 

2. Gdy nie ma czasu na powiadomienie sądu, a istnieje podejrzenie że 

powrót dziecka do domu zagraża jego bezpieczeństwu – niezwłoczny 

kontakt dyrektora z policją, która ma kompetencje do przewiezienia 

dziecka w bezpieczne miejsce( jeżeli do rodziny przydzielony jest 

pracownik socjalny, należy skontaktować się w pierwszym momencie z 

pracownikiem socjalnym lub kuratorem) 

3. W sytuacji konieczności zapewnienia pomocy lekarskiej –wezwanie 

pogotowia ratunkowego. 

4. Poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji. 
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OFIARY PRZEMOCY 

 

Dziecko – charakterystyka 

Mechanizmy przystosowawcze 

Gdy dziecko doznaje przemocy w rodzinie uruchamia zwykle szereg strategii 

zaradczych służących przetrwaniu w niebezpiecznej dla niego sytuacji. 

Najpierw stara się ukrywać swoje doświadczenie, co jest zadaniem trudnym a 

wręcz niemożliwym (nie da się sprawić, że coś, co się dzieje nagle i 

bezpowrotnie zniknie łącznie z pozostawionymi po sobie śladami). Jako 

konsekwencja takiego "naginania rzeczywistości" pojawia się poczucie winy, 

wstyd, lęk, a często gdy ukrywanie jest wymuszone i nagradzane towarzyszy mu 

ambiwalencja do sprawcy: miłość i nienawiść, lęk i dążenie do kontaktu. Ta 

sama, ważna przecież, osoba sprawia jednocześnie ból i przyjemność. Jak więc 

jest naprawdę" - pyta siebie dziecko. Nie znajdując odpowiedzi, ani możliwości 

zmiany swego losu (ta możliwość leży głównie po stronie osoby stosującej 

przemoc jako osoby silniejszej) popada w bezradność - jeden z najtrudniejszych 

do zniesienia przez człowieka stanów. 

Bezradność, rozumiana jako stan pustki, zawieszenia, niemocy wypełniana jest z 

czasem uruchamiającą bolesne, lecz umożliwiające przeżycie mechanizmy 

obronne próbą przystosowania. "Tak ma być" myśli dziecko, dopóki nie 

nabierze sił (często towarzyszy temu tzw. "okres buntu i niepokoju" związany z 

dorastaniem), by łamiąc dawne przyzwyczajenia i obrony zdobyć się na protest. 

Jeżeli przemoc w stanie niezmiennym trwa nadal a dziecko nie otrzyma 

skutecznej pomocy z zewnątrz może w tym czasie dojść nawet do samobójstwa. 

Jeśli tak się nie stanie jedyne, co pozostaje to jakaś forma ucieczki, niestety 

często związana z przekładającym się na przyszłe życie uczuciem porażki. 

Jakie są powody, dla których dzieci doświadczające przemocy dalej w niej 

pozostają" 

Przecież, kiedy komuś jest źle, to robi coś, co umożliwi mu zmianę przykrego 

stanu rzeczy. Jedną z przyczyn jest fakt, że pojawieniu się przemocy towarzyszy 

zawsze wyraźna asymetria sił " osoba stosująca przemoc jest silniejsza od 

dziecka. Przewagę może dawać siła fizyczna, pozycja społeczna, posiadane 

prawa, pełniona funkcja, sytuacja finansowa i mnóstwo innych czynników. 

Asymetria sił powoduje, że osoba stosująca przemoc i osoba doznająca 
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przemocy mogą tkwić w swoich rolach przez wiele lat. Jest też tym, co odróżnia 

przemoc od zachowań agresywnych. Gdy dwie dorosłe osoby albo dzieci 

pokłócą się, czy nawet naubliżają sobie (zakładając, że dysponują taką samą 

siłą), ich zachowanie można nazwać agresywnym. 

Prawdopodobnie obie strony konfliktu odczują ból. Zadają go jednak sobie 

nawzajem, a zatem mogą się przed nim skutecznie bronić. Z doświadczenia 

wiemy jednak, że opisywana sytuacja, jeśli zamiast do rozwiązania konfliktu 

dojdzie do jego eskalacji, trwa dość krótko - do czasu, aż jedna z osób nie 

zdobędzie znaczącej przewagi. Wtedy zaczyna się przemoc. Silniejszy 

zaspokaja swoje potrzeby kosztem słabszego. 

W relacji dorosły - dziecko przewaga niemal zawsze jest po stronie tego 

pierwszego. Dorośli są silniejsi fizycznie, przysługuje im więcej praw i 

dysponują większym doświadczeniem życiowym. 

W relacji rodzic - dziecko dochodzi do tego jeszcze kilka istotnych czynników 

wynikających z dwóch faktów. Pierwszy to prawna możliwość podejmowania 

przez dorosłego ważnych decyzji za dziecko. Drugi zaś to olbrzymi wpływ 

interpersonalny rodzica na tworzącą się osobowość młodego człowieka. 

Asymetrię sił pogłębia dodatkowo powszechna wśród osób stosujących przemoc 

skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoje zachowanie na osobę 

doznającą przemocy. 

Odwołując się do przytoczonego wyżej przykładu ojca bijącego dziecko, można 

zamknąć to w słowach: "To twoja wina", "Gdybyś uczył się lepiej, nie 

musiałbym tego robić", "Gdybyś tylko mnie nie prowokował...", "Gdybyś zrobił 

to, o co cię proszę". Czasem postawa taka jest świadoma i wyrachowana. 

Czasem wynika z autentycznej wiary osoby stosującej przemoc w to, że to 

dziecko jest winne. Gdy taka sytuacja trwa wystarczająco długo lub powtarza się 

regularnie, osoba doznająca przemocy (dziecko)  zaczyna wierzyć, że to ona jest 

naprawdę winna temu, co ją spotyka. Zwłaszcza, gdy słyszy to z ust rodzica. 

Przestaje się bronić. "To normalne" - myśli. Zachowania takie mogą zacząć się 

powtarzać również poza środowiskiem rodzinnym, w sytuacjach konfliktowych, 

w relacjach z innymi ludźmi. Zmienia się jedynie rola. Ponieważ spostrzeżenia 

wyniesione z domu mówią, że silniejszy ma zawsze rację i lepiej być bijącym 

niż bitym. Dziecko, kiedy tylko może, korzysta z tej nauki. Takie zachowanie 

wywołuje złość u nowo poznanych ludzi: "Z nim można tylko krzykiem", "On 

jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś złego", "Jak jej nie przestawisz, to się nie 

ruszy". Złość budzi agresję. Agresja prowadzi do przemocy. 
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Doświadczenie człowieka, który dopiero uczy się świata, rozszerza się i zatacza 

coraz szersze kręgi. Cierpieniu osoby doznającej przemocy towarzyszy 

cierpienie świadków przemocy - oni również są bezradni: "Co zrobić?", "Po 

czyjej stanąć stronie?". Na wojnie nie ma miejsca dla niezaangażowanych. 

Między okopami kule lecą z obu kierunków. "Jesteś z nami czy przeciwko 

nam?" - pytają strony sporu. 

 

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się dzieci, których skłóceni rodzice zdają się 

mówić słowami lub czynami: "W naszej rodzinie nie ma miejsca na odrębne, 

niezależne poglądy i zachowania. Nie może być zarówno tak, jak i tak. Może 

być jedynie albo po mojej, albo po jego/jej myśli. Wybieraj". To bardzo smutny 

wybór, bo koalicja z jedną ze stron oznacza opowiedzenie się przeciwko drugiej. 

Dla dziecka oznacza to w pewnym sensie rezygnację z części własnej 

tożsamości. 

W dłuższej perspektywie cierpią również same osoby stosujące przemoc. Jeśli 

poniosą konsekwencje społeczne swoich czynów, cierpią z ich powodu, jeśli nie 

- za sprawą samotności, strachu czy złości. 

 

Ból to kolejny sygnał alarmujący, że mamy do czynienia z przemocą. Co robią 

ludzie doświadczający bólu" Najczęściej starają się go uniknąć. Jak można tego 

dokonać" Strategii zaradczych jest tak wiele, jak wiele jest sytuacji i ludzi w 

nich uczestniczących. Niektóre z nich, głównie z racji nieczytelności dla osób 

postronnych, nie spełniają swojej funkcji - zapewnienia długotrwałego spokoju i 

poczucia bezpieczeństwa. Z czasem owe metody mogą również zlewać się z 

potrzebami, które mają zaspokajać i niejako je zakrywać (strategia jest jedynie 

sposobem na osiągnięcie celu, narzędziem, które można zmienić, jeśli nie 

spełnia swojego zadania - nie jest natomiast celem samym w sobie). 

 

Część dzieci wybiera drogę, którą można nazwać znieczuleniem. Ludzie, którzy 

stosują ten sposób radzenia sobie z sytuacją niemożności uniknięcia przykrego 

doświadczenia, sprawiają wrażenie żyjących gdzieś obok. Mają często kłopoty z 

koncentracją uwagi, z przyswojeniem materiału szkolnego. To cena, jaką płacą 

za to, żeby mniej bolało. 

 

Niektóre dzieci bardzo sztywno trzymają się ustalonych ról również w życiu 

szkolnym. Najczęściej są to role kozła ofiarnego ("to wszystko przez niego") i 
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niewidzialnego dziecka ("jakby go nie było") - znane z licznych typologii 

człowieka wychowującego się w rodzinie przeżywającej trudności w 

zapewnianiu swoimi członkom warunków do zaspokajania ważnych potrzeb (w 

tym rozwojowych). Role te proponują proste, "bezpieczne", łatwo powtarzalne 

schematy reagowania w sytuacjach trudnych. W dużym uproszczeniu można je 

porównać do zaobserwowanych - także w domu - ról ofiary i sprawcy. Dziecko 

skupia się na sile jako ważnym czynniku kształtującym relacje z innymi i z 

samym sobą. Takie zachowanie często jest źródłem kłopotów w kontaktach z 

ludźmi i wywołuje u niego reakcje destrukcyjne oraz autodestrukcyjne. 

 

Niektóre dzieci, szczególnie młodsze, cierpią na niewytłumaczalne z 

medycznego punktu widzenia dolegliwości natury psychosomatycznej, takie jak 

bóle brzucha, głowy i pleców czy moczenia. Rozumieć je można między innymi 

jako najskuteczniejsze dopuszczalne w rodzinie sposoby wyrażania emocji. 

Redukują one nagromadzone w ciele napięcia powstałe w wyniku nierealnych, 

często sprzecznych oczekiwań rodziców lub dziecka wobec siebie. Czasem 

dzięki tego rodzaju zachowaniom dziecko zyskuje poczucie, że znaczy w 

rodzinie więcej niż w rzeczywistości. 

Gdy dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej, może zachowywać się w sposób 

nieadekwatny do swojego wieku rozwojowego. Bywa pobudzone seksualnie, 

czasem odtwarza sceny, których było świadkiem lub uczestnikiem. Odgrywanie 

takich sytuacji jest dla niego jednym ze sposobów zrozumienia, przyswojenia i 

uporządkowania w świadomości tego, co się stało. Często również ma na celu 

sprawdzenie, co czują inni, gdy spotyka ich podobne doświadczenie. 
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WAŻNE NUMERY TELEFONÓW: 

 

 

1. Komenda Powiatowa Policji w Sztumie 

ul.Sienkiewicza 7 

82-400 Sztum 

Tel. 55-267-34-00 

Fax 55-267-34-23 

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul.Plac Wolności 1 

82-440 Dzierzgoń 

Tel.55-276-23-86 

 

3. Posterunek Policji w Dzierzgoniu 

ul.Słowackiego 7 

82-440 Dzierzgoń 

Tel.55-276-25-07     55-267-34-97 

Fax 55-267-96 

 

4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób, Organizacji i Instytucji 

Pomagającym Ofiarom Przemocy „Niebieska Linia” 

Tel. 801-12-00-02 

 

5. Policyjne Pogotowie Dziecięce 

Tel. 58-344-73-67 

 

6. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 służy dzieciom 

potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia młodym 

osobom kontakt w trudnych sytuacjach, możliwość wyrażania trosk 

oraz rozmawiania o sprawach dla nich ważnych. Dzieci i młodzież 

mogą korzystać z oferty Telefonu Zaufania 116 111 całkowicie 

bezpłatnie od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-20:00. 

Telefonowi towarzyszy strona internetowa www .116111.pl ,  która 

umożliwia zadawanie anonimowych pytań online.

http://www.116111.pl/
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