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PRZEMOC W RODZINIE – PODSTAWY TEORETYCZNE
DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA PRZEMOCY
W celu zrozumienia natury zjawiska przemocy w rodzinie niezbędne jest odwołanie
się do literatury z zakresu psychologii czy socjologii.
Urszula Nowakowska interpretuje przemoc jako „każde zachowanie skierowane wobec osoby
bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy, (…) to zamierzone, wykorzystujące
przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe
prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody.”1
W „słowniku socjologicznym”, przemoc definiowana jest jako „jeden z głównych, obok groźby
środków przymusu, polega na użyciu siły fizycznej przez jednostkę czy grupę, często wbrew
obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby czy członków grupy do określonego działania
czy też uniemożliwienia podjęcia działań lub do zaprzestania wykonywania czynności już
rozpoczętej.”2
Jeszcze innym sposobem definiowania przemocy, jest propozycja Anne L. Ganley, której
zdaniem jest to „zespół atakujących, nadzorujących i kontrolujących zachowań, obejmujących
przemoc fizyczną, przemoc seksualną i przemoc emocjonalną. Jest to spójna ciągłość, ciąg zachowań
o charakterze zamierzonym i instrumentalnym, których celem jest zniewolenie ofiary, wyeliminowanie
jej suwerennych myśli i działań, podporządkowanie jej żądaniom i potrzebom sprawcy.”3
Warto również, w tym miejscu, przytoczyć definicję przemocy zaproponowaną przez Wandę
Sztander, która określa je jako „działania, które niezależnie od formy upośledzają ostatecznie moc
kogoś, kto jest obiektem. Taki też jest cel przemocy, czyniącej z człowieka istotę bezwolną.”4

1Zespół

Centrum Praw Kobiet, Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik sędziego, Warszawa 2009, s.

21
2

Olechnicki K., ZałęckiP, Słownik socjologiczny, Toruń 1988, s. 167

3

Lipowska-Teutsch A., Wychować, wyleczyć, wyzwolić, Warszawa 1998, s. 12

Sztander W., Ludzie potrzebujący pomocy przychodzą do nas po moc. Na czym polega pomaganie ofiarom
przemocy?, „Niebieska Linia”, 5/1999
4
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FORMY PRZEMOCY
Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego
wbrew jej woli, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawianie ją życia.
Przykłady: bicie, policzkowanie, popychanie, ciągnięcie za włosy, wykręcanie rąk, kopanie,
duszenie, zadawanie ran kłutych i szarpanych, odmawianie koniecznej pomocy medycznej,
pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu, narkotyków.
Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia
niechcianych zachowań o charakterze seksualnym lub zdeprecjonowanie jej seksualności.
Przykłady: obmacywanie, gwałcenie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form seksu
(seks

oralny,

analny,

seks

homoseksualny,

sodomia,

sadomasochizm),

zmuszanie

do współżycia z innymi osobami, wyśmiewanie preferencji seksualnych.
Przemoc psychiczna to każde zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej
wartości ofiary, wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa
i kontroli nad własnym życiem.
Przykłady:

grożenie,

szantażowanie,

zastraszanie,

upokarzanie,

poniżanie,

ciągłe

bezpodstawne krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, grożenie pozbawieniem władzy
rodzicielskiej, izolowanie od rodziny, przyjaciół, wrogie nastawianie dzieci, zakazywanie opuszczania
domu, zabranianie dostępu do telefonu, samochodu, pozbawianie intymności i prywatności,
uniemożliwianie podejmowania decyzji.
Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie
ofiary od sprawcy.
Przykłady: zabieranie zarobków, zabierania kart kredytowych, zakazywanie podjęcia
lub chodzenia do pracy, niszczenie rzeczy osobistych, odmawianie pieniędzy na dom, kontrolowanie
wydatków, uniemożliwianie uzyskania informacji o stanie finansów rodzinnych, zmuszanie do
zawierania zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka, poręczenie).
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PRZEMOC W RODZINIE NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM
Wyniki diagnozy występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Niemodlin
warto jest odnieść do wyników uzyskanych w badaniu populacji ogólnopolskiej. Podobne badanie
„Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu
i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie”5 zostało przeprowadzone w 2007 roku, przez
TNS OBOP, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W miejscu tym odniesiemy się wyłącznie do wyników dotyczących rzeczywistego
występowania zjawiska w kraju, tj. jego rozpowszechnienia, specyfiki występowania, charakterystyki
ofiar i sprawców przemocy.
Na podstawie przeprowadzonych w 2007 roku badań, stwierdzono, że 36% Polaków
przynajmniej raz w życiu doświadczyło którejkolwiek z form przemocy, a 11% z nich doświadczało
przemocy wielokrotnie. Najczęściej występującą formą przemocy w rodzinie, jest przemoc
psychiczna, doświadczyło jej 31% badanych. Pozostałe formy przemocy dotykają ludzi nieco rzadziej,
przemoc fizyczna 17%, przemoc ekonomiczna 8%, natomiast przemoc seksualna zdarzyła się w 3%
przypadków.6
Przemoc psychiczna była również rodzajem przemocy, który najczęściej stosowali sprawcy
(15%).

W

dalszej

kolejności

wymieniono

przemoc

fizyczną,

której

dopuściło

się 9% respondentów, przemoc ekonomiczną 2% badanych, a w 0,4% zdarzyło się stosowanie
przemocy seksualnej. Do przynajmniej jednorazowego zastosowania jakiejkolwiek formy przemocy
przyznało się 20% Polaków.7
Prawie

połowa

(48%)

respondentów

wskazywała

na

występowanie

przemocy

w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym. Najczęściej dotyczyła ona gospodarstw domowych
o złej sytuacji materialnej (56%) oraz osób rozwiedzionych (74%). Najczęściej wymienianą formą
przemocy była przemoc psychiczna, występująca w 42% gospodarstw domowych. Przemoc fizyczna
5Polacy

wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i
okolicznościach występowania przemocy w rodzinie, Wyniki badań TNS OBOP dla MPiPS, Warszawa 2007,
http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/wyniki_badan_20071113_obop.pdf
6

Ibidem

7

Ibidem
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zdarzała

się

w

26%

przypadków,

przemoc

ekonomiczna

w 14%,

a seksualna w 4%.8
Do bycia ofiarą przemocy najczęściej przyznają są kobiety (39%) oraz mieszkańcy miast,
w szczególności największych – ponad 500 tys. mieszkańców (42%). Przemoc dotyka najczęściej
rodzin o złej sytuacji materialnej (44%) oraz rodzin w separacji lub po rozwodzie (71%).
Jeśli chodzi o wiek, to najczęściej przemoc występuje w grupie pięćdziesięciolatków (14%).9
Do bycia sprawcą, częściej przyznają się natomiast mężczyźni (24%). Większa część
sprawców, ma wykształcenie wyższe (25%) i pochodzi z miast (21%). Częstszymi sprawcami przemocy
w rodzinie są również osoby rozwiedzione lub w separacji (24%) oraz kawalerowie
i panny (23%).10
13% Polaków przyznaje się do tego, że jest zarówno sprawcą, jak i ofiarą przemocy.
Taka sytuacja zdarza się częściej w przypadku mężczyzn (15%), osób z wykształceniem wyższym (18%)
oraz rozwiedzionych (21%).11
Kolejnym źródłem odsłaniającym dane na temat występowania przemocy w rodzinie
są statystyki policyjne, dotyczące procedury „Niebieskiej karty”, udostępnione przez Komendę
Główną Policji w Warszawie. Według policyjnych danych, interwencje domowe dotyczące przemocy
w

rodzinie

stanowiły,

w

roku

2011,

a ich liczba zmniejszyła się w stosunku do roku 2005.

8

Ibidem

9

Ibidem

10

Ibidem

11

Ibidem
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12,1%

wszystkich

interwencji,

TABELA 1 LICZBA PRZEPROWADZONYCH INTERWENCJI POLICJI

2005
Interwencje domowe ogółem
w

tym

dotyczące

2006

2007

2008

2009

2010

2011

608.751 620.662 718.819 658.651 573.834 586.062 584.279

przemocy

w

rodzinie

96.773

96.099

81.403

86.455

81.415

83.488

70.867

Policyjne dane wskazują na spadek liczby ofiar przemocy w rodzinie w 2011 roku,
w stosunku do danych z roku 2005. Analiza tych danych, pozwala również stwierdzić,
że najczęstszymi ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety, a w następnej kolejności dzieci do lat 13.12
TABELA 2LICZBA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ WG. PROCEDURY "NIEBIESKIEJ KARTY"

2005
Liczba

ofiar

przemocy

domowej

ogółem

2006

2007

2008

2009

2010

2011

156.788 157.854 130.682 139.747 132.796 134.866 113.546

w tym: kobiety

91.374

91.032

76.162

81.985

79.811

82.102

70.730

w tym: mężczyźni

10.387

10.313

8.556

10.664

11.728

12.651

10.718

dzieci do lat 13

37.227

38.233

31.001

31.699

27.502

26.802

21.394

małoletni od 13 do 18 lat

17.800

18.276

14.963

15.399

13.755

13.311

10.704

W przypadku sprawców, sytuacja przedstawia się podobnie jak w badaniach prowadzonych
dla MPiPS. Najczęstszymi sprawcami przemocy, zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty” są
mężczyźni.

Najrzadziej

zdarza

się

natomiast,

żeby

przemoc

stosowali

nieletni

(195 na 71914 przypadków w 2011 roku).Podobnie jak w przypadku ofiar, od 2005 roku nastąpił
spadek stwierdzonych przypadków stosowania przemocy w rodzinie.13

12Komenda

Główna Policji – statystyki przemocy domowej na podstawie tzw. ,,Niebieskiej Karty”

13Komenda

Główna Policji – statystyki przemocy domowej na podstawie tzw. ,,Niebieskiej Karty”

8|Strona

TABELA 3 LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE WG. PROCEDURY „NIEBIESKA KARTA”

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Liczba sprawców przemocy domowej ogółem 97.142 96.775 81.743 86.568 81.472 83.390 71.914
w tym: kobiety

4.153

w tym: mężczyźni

92.776 92.526 77.937 82.425 77.326 79.204 68.248

nieletni

213

9|Strona

4.074

175

3.632

170

3.942

201

3.926

220

3.981

205

3.471

195

OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ BADAWCZYCH
Raport dotyczy podsumowania badań dotyczących skali występowania zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie gminy Niemodlin.

CEL BADANIA
Celem badania jest diagnoza skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie
na terenie gminy Niemodlin, rozumienia i definiowania przemocy oraz postaw świadków
na tego typu problem.

ZAKRES CZASOWY I PRZESTRZENNY BADANIA
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 16.10.2012r. do 28.11.2012r. Zostały nim
objęte następujące miejscowości: Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec,
Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Michałówek, Molestowice, Magnuszowice, Magnuszowiczki,
Niemodlin, Rogi, Piotrowa, Radoszowice, Sosnówka, Sady, Sarny Wielkie, Wydrowice, Tarnica,
Tłustoręby, Lipno, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Szydłowiec Śląski.

PODMIOT I PRZEDMIOT BADAŃ
Badaniem zostali objęci pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy
Niemodlin, oraz rodzice i nauczyciele.
Przedmiotem badania jest diagnoza skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie.
Uzyskane wyniki pozwoliły na oszacowanie liczby ofiar i sprawców przemocy. Pozwoliły
też zorientować się w kwestii poglądów mieszkańców gminy Niemodlin na temat interesującego nas
problemu.

DOBÓR PRÓBY DO BADANIA
Docelowo

badaniem

zostali

objęci

wszyscy

nauczyciele

szkół:

Zespół

Szkół

w Niemodlinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Niemodlinie,
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Graczach, Szkoła Podstawowa w Rogach, Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Grabinie, ich uczniowie, którzy w momencie badania uczęszczali
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przynajmniej do 4 klasy szkoły podstawowej, opiekunowie-wychowawcy przedszkoli: Publicznego
Przedszkola nr 1 w Niemodlinie, Publicznego Przedszkola nr 2 w Niemodlinie, Publicznego
Przedszkola w Graczach. Kwestionariusze wypełnili również rodzice dzieci uczęszczających do wyżej
wymienionych placówek podczas specjalnych spotkań poświęconych tematyce przemocy w rodzinie.
Dodatkowo w badaniu udział wzięli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie.

METODA BADANIA
Badanie przeprowadzono metodą kwestionariuszową. Kwestionariusze, przygotowane na
specjalne potrzeby badania, zostały sporządzone z uwzględnieniem specyfiki przemocy w rodzinie,
a także istotnych aspektów związanych z powszechnie występującymi opiniami na ten temat.
Wśród rodziców, badanie zostało przeprowadzone przez psychologa, w trakcie
wspominanych spotkań poświęconych tematyce przemocy w rodzinie, a wśród nauczycieli podczas
rady pedagogicznej. Uczniowie, z kolei wypełniali kwestionariusz w czasie godziny wychowawczej,
bez uczestnictwa osób z poza szkoły.
Dodatkowo, pracownicy OPS wzięli udział w zogniskowanym wywiadzie grupowym
przeprowadzonym przez studentki IV roku psychologii. Wywiad ten został dodatkowo podsumowany,
specjalnie przygotowanym do tego celu kwestionariuszem.
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WYNIKI

BADANIA
I
KWESTIONARIUSZOWE
W

poniższym

rozdziale

ICH

omówione

ANALIZA

zostaną

wyniki

badań

–

BADANIA

kwestionariuszowych

przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Niemodlin. W badaniu tym, jak już wcześniej
wspomniano udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (662
osoby), nauczyciele (134 osoby) i rodzice (185 osób), łącznie 981 osób.

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH – KWESTIONARIUSZ DLA RODZICÓW
CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY
W przypadku rodziców, dodatkowymi zmiennymi kontrolowanymi w czasie badania była
płeć, wiek, poziom wykształcenia, sytuacja rodzinna, ilość dzieci oraz dochód. Nie każdy z tych
czynników może jednak być traktowany jako kryterium różnicujące.
Dokonując dokładnej charakterystyki badanych rodziców, posłużymy się wykresami.
Ze względu na sposób prowadzenia badania, podczas zebrań rodziców, gdzie najczęściej uczęszczają
matki dzieci, stanowią one 86,5% respondentów, mężczyźni – 13,5%.
WYKRES 1 PŁEĆ RESPONDENTÓW (RODZICE)
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Wiek badanych rodziców rozkłada się w sposób następujący. Najliczniejszą grupę stanowią
trzydziestolatki(57,9%). Osoby w wieku starszym stanowiły najmniejszą grupę, powyżej 60 roku życia
– 1,2%, w wieku 50 do 59 lat – 6,7%.
WYKRES 2 WIEK RESPONDENTÓW (RODZICE)

13 | S t r o n a

Większość badanych pozostaje w związku małżeńskim (83,5%). Niewielka ich ilość
jest wdową/wdowcem (1,6%), kawalerem lub panną (3,3%) lub pozostaje w związku nieformalnym
(4,4%). Pozostała część respondentów jest rozwiedziona lub w separacji (7,1%).
WYKRES 3 SYTUACJA RODZINNA RESPONDENTÓW (RODZICE)

Sytuacja rodzinna respondentów
2%
4% 3%

7%
kawaler/panna

żonaty/mężatka
rozwiedziony/separacja
wdowiec/wdowa
związek nieformalny
84%
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Kolejną zmienną kontrolowaną podczas badania był dochód respondentów. Większość
z nich deklarowała dochód powyżej 1400 zł (36,6%). Podobna ilość badanych należała do grupy
odochodzie powyżej 3000 zł (36%). Najrzadziej, bo w 4,6% przypadków, respondenci określali swój
dochód za niższy niż 700 zł.
WYKRES 4 DOCHÓD RESPONDENTÓW (RODZICE)

Dochód respondentów
5%

23%

36%

do 700 zł

701 - 1400 zł
1401 - 3000 zł
powyżj 3000 zł

36%
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Równie niski odsetek badanych stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym (3,8%).
Najczęściej natomiast, przygotowany kwestionariusz został wypełniany przez grupę osób
z wykształceniem średnim (52,7%).
WYKRES 5 WYKSZTAŁCENIE RESPONDENTÓW (RODZICE)

OKREŚLENIE SKALI ZJAWISKA I PRZYCZYN PRZEMOCY W RODZINIE
Pierwsza część badania odnosiła się do rozumienia i definiowania przemocy. Respondenci
zapytani

zostali

o

definicje

przemocy,

o

swoje

opinie

na

temat

tego,

kto jest jej najczęstszą ofiarą i sprawcą, a także jaka jest przyczyna tego zjawiska.
Większość badanych rodziców uważa, że przemoc to bicie przedmiotami (86,9%), poniżanie
(72,1%), szarpanie (71%), wyzywanie (69,9%) i popychanie (68,3%). Najrzadziej natomiast padały
odpowiedzi, że przemocą jest zabieranie i ograniczanie dostępu do pieniędzy (39,9%), a także
dawanie tzw. klapsów (40,4%). Wyniki ankietowanych przedstawia Wykres 6.
Respondenci zostali również zapytani o to, jaki rodzaj przemocy zdarza się ich zdaniem
najczęściej. Większość z nich uważa, że najczęściej rodziny doświadczają przemocy fizycznej (85,7%),
a nieco rzadziej, zdarza się przemoc psychiczna (67,6%). W opinii respondentów zdecydowanie
rzadziej dochodzi do przemocy seksualnej (16%) i ekonomicznej (7,2%).
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WYKRES 6 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE

Najczęściej występujące rodzaje przemocy w
rodzinie
90%
80%

85,70%

70%
67,60%

60%

50%
40%
30%
7,20%

20%
10%

16%

0%
przemoc fizyczna

przemoc psychiczna

przemoc seksualna

WYKRES 7 DEFINIOWANIE PRZEMOCY (RODZICE)
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przemoc ekonomiczna

Kolejną kwestią było zbadanie kto, zgodnie z opinią respondentów, jest najczęstszą ofiarą
oraz

sprawcą

przemocy

w

rodzinie.

Analiza

uzyskanych

wyników

wskazuje,

że za najczęstsze ofiary przemocy uważane są dzieci (92,5%), w następnej kolejności kobiety (71,5%).
Wśród odpowiedzi badanych rodziców najrzadziej pojawiało się natomiast stwierdzenie, że
najczęstszą ofiarą przemocy jest mężczyzna (4,8%).
WYKRES 8 OSOBY NAJCZĘŚCIEJ DOZNAJĄCE PRZEMOCY (RODZICE)
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Respondenci stwierdzili, że mężczyźni są z kolei, najczęstszymi sprawcami przemocy
w rodzinie. 73,4% ankietowanych odpowiedziało, że najczęstszym sprawcą przemocy jest ojciec,
56,9% obsadziło w tej roli konkubenta, a za trzecią w kolejności osobę będącą sprawcą przemocy
w rodzinie, uznano męża (41%). Zdaniem rodziców, najrzadziej zdarza się, że sprawcą przemocy jest
osoba starsza (3,2%) i córka (4,8%).
WYKRES 9 OSOBY NAJCZĘŚCIEJ STOSUJĄCE PRZEMOC (RODZICE)
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Istotnym, z punktu widzenia definiowania i rozumienia przemocy wśród respondentów, było
również ustalenie tego, kto ponosi odpowiedzialność za występowanie tego zjawiska
w rodzinie oraz jego przyczyn. Zdecydowana większość ankietowanych, obarcza odpowiedzialnością
za przemoc, osobę będąca jej sprawcą (73,3%). Tylko 2,8% respondentów stwierdziło, że przyczyna
tkwi w osobie ofiary. W przypadku 15% badanych, odpowiedzialność za występowanie przemocy
rozkłada się zarówno pomiędzy sprawcę, jak i ofiarę przemocy.
WYKRES 10 PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEMOC

Analiza odpowiedzi badanych pozwoliła ustalić to, co w ich odczuciu stanowi przyczynę
przemocy. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców uznaje za tą przyczynę używanie
alkoholu

(97,3%).

W

drugiej

kolejności,

ankietowani,

poszukiwali

przyczyny

przemocy

w agresywnym charakterze sprawcy (63,3%) i złej sytuacji materialnej rodziny (62,6%).Najrzadziej
natomiast, za przyczynę występowania zjawiska uznano prowokujące zachowania ofiary (7,6%), co
potwierdza

opinię

badanych,

że

w

najmniejszym

stopnia

odpowiada

ona za pojawienie się przemocy.
Na takie samo pytanie odpowiedzieli również nauczyciele, co pozwoli na spojrzenie na to
zagadnienie z dwóch stron. Wyniki obu grup nie różnią się między sobą pod względem najczęściej
wymienianej

przyczyny

że

używanie

jest

nią

co , do przyczyn przemocy.
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przemocy.
alkoholu

Nauczyciele,

(97,8%).

Różnią

tak
się

samo

jak

natomiast

rodzice,

kolejne

wskazali,

spostrzeżenia,

W dalszej kolejności, nauczyciele wskazali, że przyczyną przemocy

są występujące w związku problemy (73,1%) oraz brak komunikacji w rodzinie (66,4%),
co

dla

rodziców

stanowiło

jedne

z

rzadziej

wymienianych

odpowiedzi

(odpowiednio 36,7% i 37,8%). Różnica między grupami widoczna jest również w poglądach
na temat agresywnego charakteru sprawcy, który dla nauczycieli jest znacznie mniej istotny (41,8%).
Nauczyciele wskazywali najrzadziej, podobnie zresztą jak rodzice, że przyczyną wystąpienia zjawiska
są prowokujące zachowania ofiary (17,9%).
WYKRES 11 PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

21 | S t r o n a

Przebadani kwestionariuszem rodzice, wypowiedzieli się również na temat istnienia sytuacji
usprawiedliwiających stosowanie przemocy. Blisko 1/3 respondentów nie wyklucza istnienia sytuacji,
w których stosowanie przemocy byłoby wytłumaczalne, a 14,1% badanych znajduje dla niej
wytłumaczenie.
WYKRES 12 ISTNIENIE SYTUACJI USPRAWIEDLIWIAJĄCYCH STOSOWANIE PRZEMOCY

OKREŚLENIE POSTAW ŚWIADKÓW PRZEMOCY W RODZINIE
Przeprowadzone badania miały przede wszystkim na celu określenie skali zjawiska na terenie
gminy Niemodlin. Respondenci zostali zapytani o indywidualną ocenę częstości występowania
przemocy w rodzinie w swojej najbliższej okolicy, o znajomość ofiar i sprawców, a także
o indywidualne doświadczenie związane z tymi zjawiskiem.
Co trzeci badany uważa, że przemoc w rodzinie w jego najbliższej okolicy występuje rzadko
(33,3%), co stanowi najczęstszą odpowiedź. 14,8% badanych nie spotyka się z tym problemem,
a 10,4%

respondentów

twierdzi,

że

ze

zjawiskiem

przemocy

w

rodzinie

spotyka

się bardzo często. Analiza wyników respondentów wskazuje na to, że aż połowa z nich
zna przynajmniej jedną ofiarę przemocy. Podobnie rozkładają się wyniki, jeśli chodzi o znajomość
sprawców.
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WYKRES 13 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY RESPONDENTÓW

WYKRES 14 ZNAJOMOŚĆ OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE
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W związku z wysoką częstością występowania problemu przemocy w rodzinie zasadna
wydaje się analiza deklarowanych zachowań podejmowanych przez respondentów w sytuacji bycia
świadkiem

lub ofiarą przemocy, a także znajomości organizacji,

do

których

zwrócić

się można o pomoc.
Wśród osób, które byłe naocznymi świadkami przemocy (51,1%) najczęstszą reakcją była
osobista interwencja (56,5%). W następnej kolejności, świadkowie przemocy powiadamiali
odpowiednie służby (33,7%) lub nie interweniowali wcale (16,3%). Do najrzadszych sposobów
reagowania na przemoc należy natomiast powiadomienie innych ludzi o występującym problemie
(15,2%)
WYKRES 15 DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ŚWIADKÓW PRZEMOCY

Respondenci
gdyby

to

oni

zostali

zostali

również

ofiarą

zapytani

przemocy.

o

to,

Zdecydowana

do

kogo

większość

sami

by

badanych

się

zwrócili,

stwierdziła,

że zgłosiłaby sprawę na Policję (69,6%). Nieco mniej respondentów o swojej sytuacji opowiedziałoby
rodzinie (44,6%) lub zwróciłoby się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej (35,9%). Tylko niewielki
odsetek badanych nie poczyniłby żadnego kroku o pomoc (3,3%). Wśród innych działaniach
możliwych do podjęcia w przypadku potencjalnego bycia ofiarą przemocy w rodzinie, respondenci
wymieniali: zgłoszenie się do Centrum Pomocy Rodzinie, radcy prawnego, psychologa, poradni
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psychologiczno-pedagogicznej lub skorzystanie z telefonu zaufania. Należy również zwrócić uwagę na
to, że tylko 35,3% respondentów zna placówki, które udzielają wsparcia ofiarom przemocy.
WYKRES 16 DZIAŁANIA PODJĘTE W PRZYPADKU BYCIA OFIARĄ PRZEMOCY
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WYKRES 17 ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI I PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OFIAROM PRZEMOCY

INDYWIDUALNE DOŚWIADCZENIA RESPONDENTÓW
Rodzice biorący udział w badaniu, zostali zapytani o to, czy oni sami zamieszkują
w gospodarstwie domowym, w którym występuje którakolwiek z form przemocy. Analiza wyników
pozwoliła ustalić, że w gospodarstwach domowych, osób biorących udział w badaniu, najczęściej
pojawia się przemoc psychiczna (15,7%) i fizyczna (14%). Przemoc ekonomiczna dotyka jedynie 3,8%
przypadków,

a

najrzadziej

dochodzi

do

przemocy seksualnej

(1,2%).

Każdy z tych wskaźników jest znacząco mniejszy niż wyniki uzyskane w próbie ogólnopolskiej.14

14Polacy

wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i
okolicznościach występowania przemocy w rodzinie, Wyniki badań TNS OBOP dla MPiPS, Warszawa 2007,
http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/wyniki_badan_20071113_obop.pdf
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Dokładniejsza analiza odpowiedzi uzyskanych na temat występowania przemocy
w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez respondentów, pokazuje, że w przypadku 1,1%
badanych występują wszystkie cztery rodzaje przemocy. Najczęściej jednak gospodarstwa domowe
stykają się tylko z 1 rodzajem przemocy (12,7%).

WYKRES 18 WYSTĘPOWANIE PRZEMOCY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
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WYKRES 19 RODZAJE PRZEMOCY WYSTĘPUJĄCE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH RESPONDENTÓW

W celu uszczegółowienia dotychczas omówionych danych na temat indywidualnych
doświadczeń warto jest posłużyć się analizą częstotliwości występowania przemocy w rodzinach
respondentów. Zostali oni zapytani o to, jak często stają się ofiarą poszczególnych form przemocy,
a także o to czy, i jak często sami ją stosują.
Uzyskane wyniki wskazują na to, że badani najczęściej doświadczają przemocy fizycznej
(30,3%). W większości przypadków zdarzyła się ona kilka razy (12,9%). Przemoc fizyczna, jako bardziej
systematyczne zjawisko dotyka 11% respondentów, z czego 2,6% doświadcza jej kilka razy
w tygodniu, a 1,9% kilka razy w miesiącu. Jeśli chodzi o przemoc psychiczną, to również, niemal co
trzeci

respondent,

przynajmniej

raz

w

życiu

padł

jej

ofiarą

(30,1%).

Podobnie

jak w przypadku przemocy fizycznej, przypadki te najczęściej zdarzyły się kilka razy (10,9%). Częściej
natomiast,

niż

przemoc

fizyczna,

jest

to

zjawisko

powtarzające

się

kilkakrotnie

w przeciągu tygodnia (5,1%) i miesiąca (7,1%). W przypadku przemocy ekonomicznej,
której doświadczyło, choć raz, zdecydowanie mniej respondentów (7,9%), większość zdarzała się kilka
razy

w

roku

(2,4%)

lub

kilka

razy

w

tygodniu

(2,4%).

Przy

przemocy

seksualnej,

której doświadczyło 4,9% badanych, najczęściej deklarowano, że zdarzyła się ona kilka razy (2,4%) lub
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kilka razy w roku (1,6%). Wśród osób badanych znalazła się też taka, która tego rodzaju przemocy
doświadcza kilka razy w tygodniu (0,8%).
TABELA 4 FORMY DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH WYSTĘPOWANIA

W tym:
Rodzaj
przemocy

Nie
zdarzyło
się

Zdarzyło
się
ogółem

Przemoc
fizyczna

69,7%

Przemoc
psychiczna

69,9%

Kilka
Kilka
Kilka
Kilka
razy
w razy
w razy w
razu
tygodniu miesiącu roku

Tylko
raz

30,3%

2,6%

1,9%

6,5%

12,9%

6,5%

30,1%

5,1%

7,1%

3,8%

10,9%

3,2%

Przemoc
92,1%
ekonomiczna

7,9%

2,4%

0,8%

2,4%

1,6%

0,8%

Przemoc
seksualna

4,9%

0,8%

-

1,6%

2,4%

-

95,1%

Respondenci najczęściej przyznają się do stosowania przemocy fizycznej (28,4%),
w dalszej kolejności psychicznej (17,7%) i ekonomicznej (1,6%). Najrzadziej stosowaną formą
przemocy jest przemoc seksualna (0,8%), która stosowana jest kilka razy w miesiącu.
Przemoc fizyczna, w największej ilości przypadków zastosowana była kilka razy (18,1%)
lub tylko jeden raz (5,2%). Najrzadziej zdarza się natomiast, aby była to sytuacja powtarzana kilka
razy w tygodniu (0,6%) lub miesiącu (1,3%). W przypadku przemocy psychicznej, sprawcy przyznają
się najczęściej do kilkurazowych aktów (8,5%). W pozostałej części przypadków przemoc ta pojawiała
kilka razy w miesiącu (2,8%), kilka razy w roku (2,8%) lub tylko raz (2,8%). Tylko niewielki odsetek
badanych przyznaje się do stosowania przemocy psychicznej kilka razy w tygodniu (0,7%). Dużo
rzadziej stosowana przemoc ekonomiczna stosowana przez sprawców, była czynem pojawiającym się
kilka razy w roku (0,8%) lub tylko raz na przestrzeni życia (0,8%).
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TABELA 5 DANE DOTYCZĄCE STOSOWANIA FORM PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ CZĘSTOŚCI ICH WYSTĘPOWANIA

W tym:
Rodzaj
przemocy

Nie
zdarzyło
się

Zdarzyło
się
ogółem

Przemoc
fizyczna

71,6%

Przemoc
psychiczna

82,3%

Kilka
Kilka
Kilka
Kilka
razy
w razy
w razy w
razu
tygodniu miesiącu roku

Tylko
raz

28,4%

0,6%

1,3%

3,2%

18,1%

5,2%

17,7%

0,7%

2,8%

2,8%

8,5%

2,8%

Przemoc
98,4%
ekonomiczna

1,6%

-

-

0,8%

-

0,8%

Przemoc
seksualna

0,8%

-

0,8%

-

-

-

99,2%

Punktem wyjścia do dalszych analiz, dotyczących stosowania kar wobec dzieci, przez
respondentów, było zapytanie ich o ogólny stosunek do stosowania kar, szczególnie tych wiążących
się

z

przemocą

fizyczną,

jak

stosowanie

tzw.

klapsów

i

innych

kar

cielesnych.

W obu przypadkach większość respondentów, uznała że stosowanie klapsów (50%), jak i innych kar
cielesnych (85%), nie jest właściwe w kontekście metod wychowawczych. Mimo tego,
aż 40,8% badanych zna przypadki, bicia dzieci.
WYKRES 20 STOSOWNOŚĆ KAR CIELESNYCH W KONTEKŚCIE METOD WYCHOWAWCZYCH
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W odniesieniu do kar stosowanych przez respondentów rzeczywiście widać, że kary cielesne
nie należą do rozpowszechnionych (bicie dłonią – 2,7%, policzkowanie – 1,6%, bicie przedmiotami –
0,5%, popychanie, szarpanie – 0,5%). Stosowanie klapsów (17,6%), jest rzadsze, niż deklarowana
przez respondentów stosowność ich stosowania w kontekście metod wychowawczych (25%).
WYKRES 21 RODZAJE KAR STOSOWANYCH W RODZINACH RESPONDENTÓW
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Respondenci zostali zapytani również o to, kto odpowiedzialny jest za stosowanie kar
w swoich rodzinach. Większość badanych wskazała, że za stosowanie wyżej wymienionych kar
odpowiedzialny jest ojciec (49,7%) lub matka (37,9%).
WYKRES 22 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOSOWANIE KAR
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ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH – KWESTIONARIUSZ DLA NAUCZYCIELI
OZNAKI I PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC DZIECKA
Odnosząc się do widocznych oznak przemocy u dziecka. Najwięcej nauczycieli odpowiedziało,
że takim symptomem są przede wszystkim ślady na ciele (91,8%), następnie lęk, kulenie się przed
dotknięciem lub chęcią pogłaskania/przytulenia (85,1%) oraz lęk przed rozbieraniem się (76,9%),
niechęć do powrotu do domu (76,1%), zamknięcie się dziecka w sobie (72,4%). Najmniej nauczycieli
uznało za przejaw przemocy w rodzinie małą tolerancję na zmiany (19,4%), obojętność (24,6%) oraz
nadmierne objadanie się lub brak apetytu (21,6%).

WYKRES 23 OBJAWY PRZEMOCY
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W związku z podejrzeniami stosowania przemocy w rodzinie w ciągu ostatnich trzech lat
prawie połowa respondentów (48,5%) nie miało żadnych podejrzeń. Podobna ilość respondentów
odpowiedziała, że takie podejrzenia miała tylko jeden raz (26,1%). Kilka razy miało je 23,9%.
Najmniejsza grupa (1,5%) odpowiedziała, że podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie miała wiele
razy (ponad 10 razy).

WYKRES 24 PODEJRZENIA STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
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ŚRODOWISKA, KTÓRYCH NAJCZĘŚCIEJ DOTYKA PROBLEM PRZEMOCY
Na pytanie otwarte, w którym nauczyciele mieli zdefiniować środowiska, w których
najczęściej występuje problem przemocy w rodzinie najczęściej wskazywano środowiska
z problemem alkoholowym (26%). Równie często pojawiała się opinia, że przemoc jest
demokratyczna i może ujawniać się w każdym środowisku (20%). Pozostałe wyodrębnione
środowiska, które borykają się z problemem przemocy w rodzinie to rodziny scharakteryzowane
przez respondentów jako patologiczne (18%), z problemami finansowymi (9%), z problemem
bezrobocia

(8%),

rozbite

lub

o

niskim

poziomie

wykształcenia

(5%)

oraz wielodzietnie lub niewydolne wychowawczo (2%). Ponadto pojawiały się takie odpowiedzi jak:
środowisko, w którym występuje agresja, narkotyki, choroby psychiczne lub zaniedbanie oraz szeroko
rozumiane problemy (5%).

WYKRES 25 ŚRODOWISKA, W KTÓRYCH NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE
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KONTAKT Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT STAŻU
PRACY

W ciągu ostatnich trzech lat prawie połowa nauczycieli (46,3%) nie spotkała
się z problemem przemocy w rodzinie. Kilka razy z przemocą miało styczność 27,6%,
a jeden raz 26,1% z nich. Wiele razy (ponad 10 razy) z problemem przemocy nie spotkał się żaden
nauczyciel.
W nauczycielskiej praktyce w ciągu ostatnich trzech lat aż 76,9% nauczycieli
nie doświadczyło sytuacji, w której dziecko skarżyło się, że używana jest wobec niego przemoc
w rodzinie. Jeden raz takie zgłoszenie przyjęło 11,9%, a kilka razy 10,4% nauczycieli.
WYKRES 26 ZETKNIĘCIE Z PROBLEMEM PRZEMOCY W CIĄGU 3 OSTATNICH LAT PRACY
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W kolejnym pytaniu nauczyciele byli proszeni o odpowiedź na pytanie dotyczące
postępowania wobec dziecka, które doświadcza przemocy w rodzinie. Większość (67,2%) stwierdziła,
że wie, jak postąpić wobec takiego dziecka. Mały odsetek (1,5%) stanowili natomiast Ci, którzy nie
wiedzą, jak zachować się w przypadku stosowania przemocy wobec dziecka, które jest ofiarą
przemocy.

WYKRES 27 ZGŁOSZENIE SIĘ DZIECKA – OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
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WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI POMAGANIA OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
W ciągu trzech lat aż trzy czwarte nauczycieli (76,1%) nie spotkało się z przypadkiem ucznia,
który wymagałby podjęcia osobistej interwencji w wyniku stosowania wobec niego przemocy
w rodzinie.
jak

29,

postąpić

1%

nauczycieli

wobec

stwierdziło,

dziecka,

które

że

ciężko

doświadcza

im

powiedzieć,
przemocy

czy
w

wiedzą
rodzinie,

a 1,5% nie wie jak należałoby się zachować w takim przypadku.
WYKRES 28ZNAJOMOŚĆ ZASAD POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA, KTÓRE DOŚWIADCZA PRZEMOCY W RODZINIE.
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W ciągu trzech lat aż trzy czwarte nauczycieli (76,1%) nie spotkało się z przypadkiem ucznia,
który wymagałby podjęcia osobistej interwencji w wyniku stosowania wobec niego przemocy
w rodzinie. Jeden raz osobistą interwencję podejmowało 15,7% nauczycieli, a kilka razy zdarzyło się
to 7,5% z nich.
WYKRES 29 OSOBISTE INTERWENCJE W STOSUNKU DO DZIECKA – OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE W CIĄGU OSTATNICH 3
LAT
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Skuteczność ostatnich działań podejmowanych wobec ofiar przemocy można było określić na
pięciostopniowej skali od 1 – w ogóle nie były skuteczne do 5 – były wysoce skuteczne. Najwięcej
osób (31,3%) oceniło je jako średnio skuteczne. 25% uważa, że były one skuteczne. Rozkład wyników
jest widoczny na powyższym wykresie.
WYKRES 30 OCENA OSTATNICH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE

35,00%

Oc ena os tatnic h dz iałań
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10,00%
5,00%

12,5%
9,4%

0,00%
1

Niewiele osób,

2

3

4

5

spośród tych, które podejmowały działania wobec ofiary przemocy

zdecydowało się uzasadnić swoją ocenę. Jedynie 18 osób udzieliło odpowiedzi. Na ocenę
skuteczności działań wpłynęły między innymi: podjęcie jakichkolwiek działań (7 osób),

brak

współpracy z rodzicami (4 osoby), określenie, że działania są w toku (2 osoby). Wśród pozostałych
odpowiedzi pojawiły się takie, jak: strach ofiary przed oprawcą utrudnia działania; sytuacja uległa
częściowej poprawie, ale dalsze losy ucznia nie są mi znane, bo ukończył szkołę w trakcie interwencji;
rozpoznano

taką

nie zawsze są skuteczne.
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metodę

wychowawczą;

sytuacja

się

nie

powtórzyła;

WYKRES 31 UZASADNIENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ

Podjęta przez nauczycieli interwencja w stosunku do dziecka, które było ofiarą przemocy
opierała się przede wszystkim na rozmowie z rodzicami (15 przypadków). Nauczyciele informowali
instytucje

zewnętrzne,

takie

jak

Policja,

Prokuratura,

Ośrodek

Pomocy

Społecznej,

ale również władze i pracowników szkoły – dyrektora, wychowawcę, pedagoga. Pomoc polegała
również na rozmowie z dzieckiem i udzieleniem mu wsparcia.
WYKRES 32 PODJĘTE INTERWENCJE
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Swoją wiedzę i umiejętności pomagania ofiarom przemocy w rodzinie jako średnie ocenia
prawie połowa nauczycieli (49,6%), jako dobre 32,1% z nich. Niewiele osób ocenia swoje
kompetencje w tej dziedzinie jako złe (6,9%), a jeszcze mniej jako bardzo złe (1,5%). Niektórzy
z nauczyciele ocenili swoje kompetencje jako bardzo dobre (9,9%).
WYKRES 33 OCENA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POMAGANIA OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
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średnie

dobre

bardzo dobre

Wśród respondentów jedynie 35% posiada dodatkowe kwalifikacje, które pomagają w pracy
z dzieckiem będącym ofiarą przemocy w rodzinie. Tematyka szkoleń, w których brali udział
nauczyciele dotyczyła przede wszystkim problemu przemocy w rodzinie i specjalnych potrzeb
dziecka. Wymieniano również szkolenia dotyczące procedury Niebieskiej Karty i szkolenia dotyczące
uzależnień.
WYKRES 34 DODATKOWE KWALIFIKACJE POMAGAJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM BĘDĄCYM OFIAROM PRZEMOCY
W RODZINIE

Dodatkowe kwalifikacje pomagające w pracy
z dzieckiem będącym ofiarą przemocy w
rodzinie

35%

Tak
Nie
65%
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Prawie wszyscy nauczyciele (95,5%) wyrazili opinię, że osoby postronne powinny
interweniować, gdy dziecko jest źle traktowane przez rodziców/opiekunów. Zaskakujące
jest jednak, że niektórzy nie mają zdania na ten temat, a jedna osoba twierdzi, że nie powinno
się interweniować w takich sytuacjach.
WYKRES 34A INTERWENCJA OSÓB POSTRONNYCH.

Interwencja osób postronnych
120,00%

100,00%
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ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH – KWESTIONARIUSZ DLA UCZNIÓW

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY
Do badania włączono również uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na terenie gminy Niemodlin. Spośród ankietowanych 662 uczniów
50,2% stanowili mężczyźni, a 49,8% kobiety. Respondenci byli w wieku od 9 do 18 lat. 46%
z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych, 39% gimnazjalnych, a 15% ankietowanych
było uczniami szkoły ponadgimnazjalnej.
WYKRES 35 PŁEĆ RESPONDENTÓW

45 | S t r o n a

WYKRES 36 WIEK RESPONDENTÓW
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0,7%
4,4%
8,0%

12,1%

9 lat
10 lat

3,8%

11 lat
14,2%

12 lat

13,0%

13 lat

14 lat
15 lat
16 lat

17,4%

14,7%

17 lat
18 lat

11,7%

WYKRES 37 PODZIAŁ RESPONDENTÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZAJĄ
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OKREŚLENIE RELACJI RODZINNYCH RESPONDENTÓW I SKALI ZJAWISKA PRZEMOCY
WŚRÓD UCZNIÓW

Ankietowani uczniowie najczęściej wskazywali, że ich relacje z rodzicami są bardzo
dobre (48,9%). Dla 29,6% uczniów relacje te są dobre, a 20,2% są raz dobre, raz złe.
Jako złe i bardzo złe oceniło swe relacje z rodzicami jedynie odpowiednio 0,6% i 0,8%
uczniów.
WYKRES 38 RELACJE Z RODZICAMI
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Badani uczniowie najczęściej deklarują, że w ich życiu rodzinnym kłótnie zdarzają
się kilka razy w roku lub rzadziej (39,5%). 23, 4% odpowiedziało, że w ich rodzinach nigdy
nie zdarzają się kłótnie. Kolejno deklarowano, że częstotliwość kłótni wynosi kilka razy
w miesiącu (20,2%), kilka razy w tygodniu (12,3%) oraz codziennie lub niemal codziennie
(4,6%).
WYKRES 39 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA KŁÓTNI W RODZINIE
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Na pytanie „Czy w Twoim domu jest ktoś, kogo się boisz?” zdecydowana większość
badanych uczniów (83,9%) wskazywało, że w ich gospodarstwie domowym nie ma osoby,
której by się bali. Pozostali, tj.16,1% uczniów, wskazywało, że czują strach wobec członka
swojej rodziny.
Członkowie rodziny, przed którymi uczniowie szkół czują strach (16,1%), to przede
wszystkim ojciec (10,5%), matka (4,5%), brat (4%), siostra (1,3%).

WYKRES 40 STRACH PRZED CZŁONKAMI RODZINY
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66,3% uczniów sugeruje, że nigdy nie zostali uderzeni przez członka swojej rodziny.
Natomiast 33,7% doświadczyło przynajmniej raz w życiu uderzenia ze strony bliskich.
WYKRES 41 UDERZENIE PRZEZ CZŁONKA RODZINY

Wśród 33,7% respondentów 73,9% wskazuje na uderzenia ze strony bliskich kilka
razy w roku lub rzadziej. Dla 12,4% z nich zdarza się to kilka razy w miesiącu, dla 9,5% kilka
razy w tygodniu, a 4,2% codziennie lub niemal codziennie.
WYKRES 42 CZĘSTOTLIWOŚĆ UDERZANIA RESPONDENTÓW
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Uczniowie deklarowali najczęściej, że żaden z członków ich nie uderza (26,3%).
Jeśli jest osoba, która uderza ucznia to jest to ojciec (13,5%), brat (11,1%), matka (10,7%),
siostra (6%).
WYKRES 43 CZŁONEK RODZINY, KTÓRY UDERZA UCZNIA

Aż 87,3% ankietowanych uczniów wskazywało, że nikt w ich gospodarstwie
domowym nie doświadcza przemocy. 6% deklarowało, że osobą, która doznaje przemocy
jest ich brat, 2,7% siostra. W 1,6% jest to ich matka, a w 1,3% ojciec.
WYKRES 44 INNE OSOBY Z RODZINY DOZNAJĄCE PRZEMOCY
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OKREŚLENIE POSTAW I REAKCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE

Ankietowanym uczniom w większości trudno określić, czy przemoc jest obecna
w rodzinach ich kolegów (40%). 39,4% nie zna przypadku, w którym znajomy doświadcza
przemocy w rodzinie. 20,7% uczniów wie o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie
znajomych.
Wśród tych, którzy spotkali się z problemem przemocy w rodzinie swoich kolegów
36,2% wskazuje, że zna jedną taką osobę, a 25,7% dwie. Z trzema osobami,
doświadczającymi przemocy w rodzinie spotkało się 18,1% uczniów. Dalej respondenci
wskazywali na znajomość czterech takich osób (3,8%), pięciu (5,7%) oraz ponad pięciu
10,5%.
WYKRES 45 DOŚWIADCZANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ZNAJOMYCH RESPONDENTÓW
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WYKRES 46 ILOŚĆ OFIAR PRZEMOCY WŚRÓD ZNAJOMYCH RESPONDENTÓW
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Gdyby uczniowie dowiedzieli się, że ich kolega stał się ofiarą przemocy to przede wszystkim
powiedzieliby o tym fakcie rodzicom (42,8%). 26,2% deklaruje, że nie zrobiłoby nic. 23,8% zgłosiłoby
ten problem nauczycielowi, a 18,4% powiadomiłoby policję. Pozostali uczniowie najczęściej
wymieniali

rozmowę

z

osobą

poszkodowaną

i

jej

pocieszenie.

Pojawiły

się też głosy o zachowaniu informacji dla siebie, nakłanianiu do zgłoszenia komuś problemu oraz
powiadomieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
WYKRES 47 REAKCJA NA PRZEMOC W RODZINIE KOLEGI
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Uczniowie

deklarowali,

że

jeżeli

otrzymaliby

lanie

od

rodziców

to

najczęściej

nie powiedzieliby o tym nikomu (37,4%). Jeżeli zdecydowaliby się komuś powiedzieć o laniu
to byłaby to babcia (22,6%), kolega/ koleżanka (19,7%), dziadkowi (14,4%), mamie (13,2%), tacie
(12,2%), bratu (11,7%), siostrze (11,6%), nauczycielowi (9,6%), policji (7,85), sąsiadom (1,6%). Innej
osobie zgłosiłoby to 3,4% osób.
WYKRES 49 KOMU UCZNIOWIE MÓWILIBY O LANIU OD RODZICÓW
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OKREŚLENIE POSTAW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA KAR
Odpowiadając na pytanie „Czy wobec Ciebie w domu są stosowane kary (np. za złe
zachowanie, złe oceny w szkole itp.)?” 40,1% z respondentów wskazuje, że rodzice nie stosują wobec
nich kar. Jednak większa ilość uczniów odpowiedziało na to pytanie twierdząco (59,9%).

Uczniowie ci wskazali, że najczęściej stosowaną wobec nich karą są wszelkiego
rodzaju zakazy: zakaz używania komputera lub telefonu (40,4%), zakaz oglądania telewizji
(24,1%), zakaz wychodzenia z domu (22%). Równie często uczniowie deklarują, że
stosowane
są wobec nich polecenia wykonania dodatkowych zadań w domu (14,6%). 9,2% osób
odpowiedziało, że stosowaną przez rodziców karą jest zabieranie kieszonkowego. W dalszej
kolejności wskazywane były kary, takie jak: klapsy (2,5%), policzkowanie (1,5%), szarpanie,
popychanie (1%), uderzanie pasem lub innym przedmiotem (2,7%). Inne rodzaje kar
wymieniło 2,5% uczniów.
WYKRES 50 KARY STOSOWANE WOBEC RESPONDENTÓW
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Najwięcej uczniów (40,4%) uważa, że dziecko nigdy nie zasługuje na lanie.
Jeżeli uczniowie sądzili, że są takie sytuacje, w których dziecko zasługuje na lanie
to najczęściej wymieniali kradzież (38,9%). Następnie pojawiały się odpowiedzi takie,
jak złe zachowanie (27,9%), wagary (21,9%), niesłuchanie rodziców (20,6%), kłamstwo
(16,1%), złe oceny (12,6%). Pozostali (4%) deklarowali, że dziecko zasługuje na lanie, gdy pali
papierosy, pije alkohol, nie ma szacunku do starszych oraz kiedy nie skutkuje już nic innego.
WYKRES 51 SYTUACJE, W KTÓRYCH DZIECKO ZASŁUGUJE NA LANIE

Sytuacje, w których dziecko zasługuje na lanie
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ma złe
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kłamie
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nigdy nie
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na lanie

pozostałe

ANALIZA ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO (FGI)
Dopełnieniem do niniejszego badania był zogniskowany wywiad grupowy, w którym uczestniczyły
pracownice

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Niemodlinie.

Rozmowa

składała

się z trzech obszarów tematycznych:
1. Oceny przyczyn, rodzajów, skali i społecznej wagi przemocy w rodzinie.
2. Oceny skuteczności podjętych działań i interwencji.
3. Oceny potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Na każdy z nich składała się pula pytań, na które odpowiadały uczestniczki badania. Wszystkie
odpowiedzi miały dotyczyć problemu przemocy w rodzinie występującego na terenie gminy
Niemodlin. Dodatkowo zostało przeprowadzone ćwiczenie projekcyjne mające na celu stworzenie
programu

dla

ofiar

przemocy

w

rodzinie.

Poniżej

zostały

omówione

odpowiedzi

na poszczególne pytania.

OCENA PRZYCZYN, RODZAJÓW, SKALI I SPOŁECZNEJ WAGI PRZEMOCY W RODZINIE.
DEFINICJA PRZEMOCY
Według biorących udział w wywiadzie przemoc to szczególnie ograniczanie jednego
człowieka przez drugiego oraz szkodzenie mu w jakiś sposób. Na definicję przemocy składają
się takie elementy jak przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, społeczna oraz zakazywanie
kontaktów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY
NIEMODLIN
Pracownice miały problem z określeniem częstotliwości występowania zjawiska przemocy na
terenie

gminy

Niemodlin.

Wynika

to

według

nich

z

tego,

że

ludzie

nie chcą się przyznawać do bycia ofiarą przemocy i zaprzeczają występowaniu tego zjawiska. Problem
wynika

również

z

różnego

definiowania

przemocy

przez

społeczeństwo.

Jednak występowanie zjawiska oficjalnie można stwierdzić na podstawie Niebieskich Kart.
Cyt. Ludzie różnie to definiują – jak ktoś kogoś popchnie to nie jest przemoc albo bez klapsa
przecież dziecka nie wychowasz.
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Z oficjalnych danych pozyskanych z Komisariatu Policji w Niemodlinie wynika natomiast, iż część
interwencji domowych dotyczy interwencji związanych z przemocą w rodzinie - tabela 6.
TABELA 6 DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI INTERWENCJI POLICJI W RAMACH PROCEDURY „NIEBIESKA KARTA” W GMINIE
NIEMODLIN

Liczba pokrzywdzonych

Ilość wszczętych postępowań z art.. 207 kk.

Ilość interwencji domowych

Ilość interwencji wobec przemocy w rodzinie

Liczba pokrzywdzonych

Ilość wszczętych postępowań z art.. 207 kk.

Ilość interwencji domowych

Ilość interwencji wobec przemocy w rodzinie

Liczba pokrzywdzonych

Ilość wszczętych postępowań z art.. 207 kk.

Gmina
Niemodlin

2012

Ilość interwencji wobec przemocy w rodzinie

Komisariat
Policji w
Niemodlinie

2011

Ilość interwencji domowych

2010

1017

29

30

4

534

67

76

7

bd.*

bd.*

39

4

* brak danych

MIEJSCE PRZEMOCY W RODZINIE W STOSUNKU DO INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Głównym problemem na terenie gminy Niemodlin są przede wszystkim problemy finansowe
i bezrobocie. Przemoc zajmuje dalszą pozycję, chociaż jest to niewątpliwie ważna kwestia.

ZMIANA SKALI PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE NA PRZESTRZENI LAT
Według badanych obecnie zauważalny jest wzrost świadomości mieszkańców na temat
przemocy w rodzinie. Problem przemocy jest nagłaśniany. Kobiety są bardziej wyedukowane,
samodzielne, potrafią szukać pomocy. Również sąsiedzi nie są obojętni na oznaki przemocy
w rodzinie i częściej reagują.
Cyt. Teraz się o tym mówi, wcześniej nie było czegoś takiego. Mąż miał prawo uderzyć żonę,
to było normalne.
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Cyt. Samo wychowanie dzieci kiedyś było inne. Teraz nauczyciel nie może dotknąć dziecka,
kiedyś mógł je uderzyć linijką.

TYPY PRZEMOCY SPOTYKANE NAJCZĘŚCIEJ
Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie miały kontakt z przemocą fizyczną,
psychiczną,

ekonomiczną.

Podkreślają,

że

problem

pojawiał

się

w

różnych

relacjach,

na różnych płaszczyznach i u osób w różnym wieku. Najczęściej przemocy towarzyszył alkohol, który
inicjował awantury, bicie. Badane ubolewają, ze często dzieci są obserwatorami takich zdarzeń. Co
ciekawe badane zgodnie odpowiedziały, że na terenie gminy Niemodlin problem przemocy często
dotyka starszych małżeństw, w których po opuszczeniu przez dzieci domu pojawia się syndrom
pustego gniazda.
Cyt. Ja miałam przypadek przemocy psychicznej, córka z matką miała problem. Matka
nadużywała alkoholu. Tam było wszystko – poniżanie, wyzywanie.
Cyt. Małżeństwo z długim stażem, przemoc fizyczna, bicie pod wpływem alkoholu. Przemoc
psychiczna też była. Zakończyło się wyprowadzką żony. Jednak ona do końca szuka kontaktu
z mężem. Musi dojrzeć do takiej decyzji
Cyt. U nas dotyczy to małżeństw starszych, gdzie dzieci są duże. Dzieci się usamodzielniają
i nagle pojawia się pustka. Co tu robić? Nie ma wspólnych zainteresowań. Taki syndrom pustego
gniazda.

ZGŁASZANE PRZYPADKI – CHARAKTERYSTYKA SPRAWCY I OFIARY
W zgłaszanych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie przypadkach ofiarą najczęściej
jest kobieta. Nie było odnotowanego przypadku, gdzie to mężczyzna był ofiarą przemocy. Pojawiają
się

przypadki

który

się

nie

rodzin,
usamodzielnił

które
jest

składają

się

z

bezrobotny, zmaga

matki
się

z

i

dorosłego

problemem

syna,

alkoholowym.

W tych rodzinach również można zaobserwować zjawisko przemocy, w których syn jest sprawcą,
a matka ofiarą przemocy. Problemy występują także w rodzinach wielopokoleniowych.
Cyt. Rodzina wielopokoleniowa – stary kawaler zbliżający się do wieku emerytalnego.
On prowokuje sytuacje przemocowe pod wpływem alkoholu.
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NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY PRZEMOCY W RODZINIE
Najczęstszymi przyczynami przemocy w rodzinie, z którymi spotykają się w swojej pracy
pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej to przede wszystkim alkohol i trudna sytuacja finansowa.
Często z problemem tym borykają się rodziny z niskim wykształceniem. Na uwagę zasługuje
spostrzeżenie,

że

to

nie

alkohol

jest

przyczyną

przemocy.

Nawarstwiające

się problemy powodują, że ludzie zaczynają szukać pocieszenia w alkoholu i wtedy pojawia
się przemoc.
Cyt. Alkohol często pojawia się później. Nie alkohol jest przyczyną przemocy, tylko problemy.
Ludzie nie mają wsparcia finansowego, nie szukają pomocy psychologów, zaczynają szukać
pocieszenia w alkoholu.

ŚRODOWISKO JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY WYSTĘPOWANIE PRZEMOCY
Uczestniczące w rozmowie kobiety stwierdziły, że przemoc w rodzinie występuje
w każdym środowisku. Często zgłaszane są przypadki przemocy w biednych dzielnicach,
ale tzw. „dobrych domów” ten problem też dotyczy.

MIEJSCA, W KTÓRYCH DZIECI I MŁODZIEŻ SĄ NAJBARDZIEJ NARAŻONE NA KONTAKT Z
PRZEMOCĄ

Najczęściej dzieci i młodzież są narażone na kontakt z przemocą w szkole, domu i środowisku
rówieśniczym.

61 | S t r o n a

OCENA SKUTECZNOŚCI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ I INTERWENCJI
ŹRÓDŁO INFORMACJI O PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE
Najczęściej pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej o poszczególnych przypadkach przemocy
w gminie Niemodlin dowiadują się drogą służbowa – z komisariatu policji. Utworzona zostaje
Niebieska Karta, która do nich trafia. Nierzadko zdarza się tak, że to sam poszkodowany zgłasza
problem do Ośrodka Pomocy Społecznej. Czasami zauważenie oznak przemocy zgłaszają osoby
trzecie, ale do tej pory nie zdarzyło się, aby domniemania się potwierdziły.

POMOC UDZIELANA OFIAROM PRZEMOCY
Ofiarom przemocy jest udzielana najczęściej pomoc psychologiczna, prawna i finansowa.
Prowadzony jest monitoring, który polega na odwiedzaniu rodziny i przeprowadzaniu rozmów
z jej członkami. Do każdej Niebieskiej Karty tworzona jest grupa robocza, w której ofiara
i sprawca cyklicznie uczestniczy.
Cyt. Efekty Niebieskich Kart – wierzymy, że te rozmowy coś dają, po to się spotykamy,
tworzymy grupy robocze, ale na efekty potrzeba czasu.

ZAUFANIE MIESZKAŃCÓW DO INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM
PRZEMOCY

Stereotypowo największe zaufanie mieszkańcy gminy Niemodlin według biorących udział
w rozmowie mają do policji. Jeśli chodzi o zaufanie do Ośrodka Pomocy Społecznej
to ciężko to stwierdzić, ponieważ ludzie boją się przychodzić, bo obawiają się, że czeka na nich kara.
Trudno przekonać osobę, że można jej pomóc.
Cyt. Z tym zaufaniem to ciężko przekonać osobę, że my chcemy im pomóc.
Cyt. Jeżeli przyjdzie sprawca przemocy trzeba go przekonać, że można pomóc rodzinie. Oni się
boją przyjść, boją się, że będziemy ich karać.
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI, SŁUŻBAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z wieloma instytucjami: Policją, Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie, pedagogiem szkolnym, nauczycielami,
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Punktem Konsultacyjnym. Współpraca ze wszystkimi
organizacjami układa się pomyślnie.

ŚRODKI PODNOSZĄCE SKUTECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Środkiem,

który

zdecydowanie

podniósłby

skuteczność

zapobiegania

przemocy

w rodzinie jest szeroko rozumiana edukacja. Dzieci należałoby edukować od najmłodszych
lat życia, zacząć już w przedszkolu. Prawidłowe wzorce, jak należy postępować byłyby przenoszone
do przyszłych stosunków partnerskich. Należałoby również edukować rodziców. Wskazane byłyby
działania profilaktyczne w zakresie promowania więzi rodzicielskich i zwiększanie świadomości, że
klaps wcale nie jest potrzebny i nie przynosi efektów.
Cyt. Edukować ludzi, bo często nie wiedzą, że mają prawo się przeciwstawić.
Cyt. Edukować rodziców, że poprzez rozmowę osiągnie więcej, niż poprzez bicie.
Cyt. Trzeba edukować dzieci jak najwcześniej, od przedszkola, nauczyć je rozmawiać. Później
przenosiłoby się to do przyszłych stosunków partnerskich dziecka.

SKUTECZNOŚĆ

PODEJMOWANYCH

NA

TERENIE

GMINY

NIEMODLIN

DZIAŁAŃ

PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Rozmawiające kobiety miały problem z określeniem skuteczności podejmowanych działań.
Mają wątpliwości czy są one wystarczająco skuteczne. Mogą liczyć na pomoc psychologiczną,
terapeutyczną,

ale

nie

mają

wsparcia

prawnego

i

interwencyjnego.

Brakuje im ośrodka wsparcia na terenie gminy. Szukanie pomocy w Opolu jest ciężkie, bo duża
odległość dzieląca Niemodlin z Opolem powoduje zniechęcenie ludzi i rezygnację z oferowanych
rozwiązań. Często mają poczucie, że nie mogą wiele zdziałać i wskazują, że wiele rzeczy powinno ulec
poprawie.

Czują,

że

brakuje

im

odpowiednich

kompetencji

do

pomagania

ofiarom

i sprawcom przemocy. Odczuwa się niemoc, gdy dochodzi się do ściany i już nic więcej
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nie da się zrobić. Badane sugerują, że powinny im zostać zaproponowane bezpłatne szkolenia, które
poprawiłyby efektywność pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Cyt. Jesteśmy małą gminą i nie mamy wystarczających możliwości, nie mamy ośrodka
wsparcia, musimy dzwonić do Opola i tam szukać pomocy.
Cyt. Nie ma czegoś takiego jak szkoła dla rodziców, żeby pokazać rodzicom
jak wychowywać dziecko, jak z nim rozmawiać, jak się bawić.
Cyt. Nie mamy zbyt wielu narzędzi, trudno kogoś zobowiązać, żeby jeździł do Opola
na terapię odwykową. Nie każdy ma możliwość się tam dostać.
Cyt. Często mamy poczucie, że niewiele możemy zdziałać
Cyt. Dochodzi się do ściany.
Cyt. Jesteśmy obciążone pracą, nie mamy żadnych szkoleń – często czuję się, że nie potrafię
rozmawiać, brakuje mi słów, szczególnie ze sprawcą przemocy. Umiejętność rozmowy
to jest bardzo dużo i też jest taki niedosyt w tym zakresie, powinny być dostępne bezpłatne szkolenia.
Cyt. Jest bardzo dużo rzeczy, które powinny ulec poprawie, niezależnie od nas.

STOSUNEK

DO

PROGRAMÓW

PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH

PRZEMOCY .

WPŁYW

NA

ZMNIEJSZENIE TEGO ZJAWISKA .

Wszystkie działania podejmowane przez pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej były ujęte
w ramach prawnych. Jednak zjawisko przemocy nie zmniejszyło się od momentu wprowadzenia
zmian. Programy dołożyły więcej dokumentów do uzupełniania i terminów, których trzeba
dotrzymać. Czas jest tracony na uzupełnianie dokumentów, a nie na większe otoczenie rodzin
pomocą,

wsparciem.

Zmiany

są

widoczne

przede

wszystkim

na

papierze,

nie są dostosowane do potrzeb ludzi, którzy potrzebują pomocy.
Cyt. Wszystko to robiliśmy, osoby, które miały problem, to wszystkie działania
były wcześniej, tylko teraz wszystko zostało ujęte w ramach prawnych, różnie ocenianych.
Cyt.
Cyt.
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Programy

dołożyły

nam

więcej

papierów,

Zjawisko przemocy się nie zmniejszyło od momentu wprowadzenia zmian.

terminów.

OCENA POTRZEB OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
OCZEKIWANIA OFIAR PRZEMOCY
Ofiary przemocy oczekują od pracownic Ośrodka Pomocy Społecznej szczególnie rzeczy
niemożliwych do zrealizowania, np. żeby sprawca przemocy przestał pić alkohol, żeby eksmitować go
z

mieszkania.

Oczekiwania

opierają

się

na

żądaniu

–

zróbcie

coś,

ale mnie w to nie angażujcie. Badane podkreślają, że często zdarza się tak, że po upływie jakiegoś
czasu od zgłoszenia problemu ofiara ma przekonane, że wszystko się unormowało, ale za jakiś czas
problem się ponownie uaktywnia, powtarza się cykl przemocy.
Cyt. Żeby przestał pić, żeby go wyrzucić z mieszkania.
Cyt. Niektóre wracają do męża, bo wytrzeźwiał i jest kochany.
Cyt. Zróbcie coś, ale mnie w to nie angażujcie, ciężko ocenić oczekiwania.
Cyt. No zróbcie coś, przyjeżdżamy za tydzień i już wszystko jest dobrze, już nie pije i za jakiś
czas znów jest to samo.

CO POWSTRZYMUJE OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE OD ZGŁOSZENIA FAKTU
STOSOWANIA WOBEC NICH PRZEMOCY

Ofiary przemocy od zgłoszenia faktu stosowania wobec nich przemocy powstrzymuje przede
wszystkim przekonanie, że za chwilę sytuacja ulegnie poprawie i nie warto zgłaszać problemu.
Ponadto ofiary boją się, że sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Czasem nie mają one wiary, że ktoś
może

im

pomóc.

Kobiety

czują

się

uzależnione

finansowo

od

męża

i nie wyobrażają sobie usamodzielnienia finansowego.
Cyt. Za chwilę jest dobrze, to minie.
Cyt. Boją się, że będzie jeszcze gorzej, nie mają wiary w to, ze my pomożemy.
Cyt. My nie zabierzemy z domu. Często dom należy do męża, ona jest uzależniona od niego,
on zarabia.
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FORMY ODDZIAŁYWAŃ NA SPRAWCÓW PRZEMOCY NA TERENIE GMINY NIEMODLIN
Na terenie gminy Niemodlin do tej pory nie było przypadku, że ktoś został uznany
za sprawcę przemocy. Uznanie sprawcą przemocy osoby podejrzanej o jej stosowanie jest długą
procedurą. Domniemanym sprawcom proponowany jest program korekcyjno – edukacyjny
w Opolu, ale do tej pory nikt nie zobowiązał się do uczestnictwa w nim.
Cyt. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawcy przemocy w Opolu, jeszcze żaden się nie
zobowiązał.

ĆWICZENIE PROJEKCYJNE
STWORZENIE PROGRAMU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Gdyby to kobiety uczestniczące w badaniu miały możliwość stworzyć program dla ofiar
przemocy w rodzinie to niezbędnym elementem byłby ośrodek, w którym 24 godziny na dobę można
by było uzyskać pomoc. Powinna zostać utworzona grupa wsparcia, żeby ludzie mieli poczucie, że nie
tylko ich dotyka problem przemocy. W ośrodku odbywałyby się różne szkolenia, programy
edukacyjne, które miałyby na celu zwiększanie świadomości mieszkańców gminy Niemodlin
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cyt. Wybudowanie ośrodka, radca prawny, psycholog.
Cyt. Ośrodek wsparcia, gdzie można by uzyskać radę.
Cyt. Żeby ludzie mieli poczucie, że zawsze mogą przyjść z każdym problemem.
Cyt. Grupa wsparcia by tam była, można by porozmawiać jak sobie radzę. Mieć poczucie,
że nie tylko mnie to dotknęło.
Cyt. Programy edukacyjne. Edukacja mogłaby się zaczynać już w szkołach.
Cyt. Zwiększać świadomość dzieci, kobiet.
Cyt. Szkolenia dla nas Jak patrzeć, żeby widzieć.
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PODSUMOWANIE BADANIA
Niniejszy raport przedstawia wyniki badania na temat „Diagnoza skali zjawiska występowania
przemocy w rodzinie na terenie gminy Niemodlin”.
Dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych metod badawczych, tj. zogniskowanego wywiadu
grupowego przeprowadzonego wśród pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie oraz
badań ankietowych prowadzonych wśród uczniów, ich nauczycieli i rodziców, pokazano problem
przemocy w rodzinie z szerszej perspektywy.
Dane jakościowe uzyskane w trakcie wywiadu grupowego dostarczyły informacji
na temat stanu wiedzy pracowników dotyczącej przyczyn, skali i społecznej wagi zjawiska przemocy w
rodzinie, oceny skuteczności działań i potrzeb osób, które jej doświadczają. Uzyskane dane wskazują
na klasyfikację przemocy w rodzinie, jako problemu, z którym, w swojej pracy, pracownicy OPS nie
spotykają się zbyt często. Wynikać to może, ich zdaniem, z ukrywania tego typu informacji, przez
osoby doświadczające przemocy. Istotny jest natomiast zauważalny na przestrzeni ostatnich lat
wzrost świadomości mieszkańców na ten temat, sprzyjający poszukiwaniu pomocy.
Z

wypowiedzi

pracowników

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

wynika

również,

że problem przemocy w rodzinie, z którym oni sami mieli styczność w swojej pracy, dotyka przede
wszystkim starszych małżeństw doświadczających syndromu pustego gniazda. Zdarzają się również
przypadki, kiedy to ofiarą staje się matka dorosłego, nieusamodzielnionego syna lub członkowie
rodzin wielodzietnych. Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej wskazały, że mogą liczyć na pomoc
psychologiczną, terapeutyczną, ale nie mają wsparcia prawnego i interwencyjnego, które uważają za
niezbędnie potrzebne. Biorące udział w rozmowie kobiety przyznały również, że brakuje im
oferowanych przez Gminę dodatkowych kursów i szkoleń, które wpłynęłyby na skuteczniejsze
radzenie sobie z problemem przemocy w rodzinie.
Analiza danych ilościowych, uzyskanych w wyniku badań kwestionariuszowych, pozwala na
formułowanie wniosków na temat natężenia, częstości oraz krążących wśród mieszkańców gminy
Niemodlin, opinii na temat zjawiska.
Wyłania się z nich obraz wskazujący na częste występowanie problemu przemocy w rodzinie
na terenie gminy Niemodlin.
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Takie poglądy wyraża co trzeci badany, a co drugi zna osoby będące sprawcami i/lub ofiarami
przemocy.
Informacje otrzymane w drodze badania wskazują, że mieszkańcy gminy Niemodlin
doświadczają najczęściej przemocy fizycznej i psychicznej. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że większość deklarowanych doświadczeń to pojedyncze przypadki zjawiska. Systematyczne
doświadczanie przemocy w największym stopniu dotyczy natomiast jej psychicznej formy. Podobnie
rzecz wygląda w przypadku stosowaniu przemocy.
Należy

jednak

podkreślić

fakt,

że

częstotliwość

występowanie

zjawiska

w gospodarstwach domowych respondentów, w każdej jego formie, na terenie gminy Niemodlin, jest
istotnie niższa niż ma to miejsce w badaniach próby ogólnopolskiej.
Za główne przyczyny występowania tego zjawiska uznawać można uzależnienia
i złą sytuacja materialną, na które wskazują rodzice oraz pracownicy OPS, a także problemy
w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, wskazywane dodatkowo przez nauczycieli.
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