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Moduł 5: Narzędzia do oceny ryzyka 
przemocy wobec dzieci



Korzystanie z narzędzi oceny ryzyka: cele i zadania
Cele:

• Zapoznanie z oceną ryzyka przemocy wobec
dzieci i niektórymi powszechnie używanymi
narzędziami

• Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi
oceny potrzeb rodzinnych (opartych na
międzynarodowych badaniach nad czynnikami
ryzyka) pomocnych we wczesnej identyfikacji
zagrożeń rodzinnych i profilaktyce przemocy
wobec dzieci.

Zadania:

• Wyjaśnienie, dlaczego ważne jest korzystanie ze 
standaryzowanych narzędzi opartych na dowodach 
naukowych

• Opanowanie umiejętności korzystania z "Formularza do 
Oceny Potrzeb Rodziny"

• Zrozumienie specyfiki i możliwości współpracy między 
specjalistami w zakresie potrzeb określonych 
w "Formularzu do Oceny Potrzeb Rodziny"

• Nabycie umiejętności oceny ryzyka przemocy wobec dzieci 
i określania potrzeb rodziny za pomocą aplikacji online



Dlaczego potrzebujemy narzędzi oceny ryzyka
przemocy wobec dzieci?

• Przemoc wobec dzieci jest pojęciem
interdyscyplinarnym i wielowymiarowym. 
Powszechnie podkreśla się dużą rolę
zagrożeń rodzinnych. 
• Profesjonaliści często mają słuszne 

podejrzenia, że w rodzinie dzieją się złe 
rzeczy, jednak mogą nie 
mieć wystarczającej wiedzy, czy narzędzi, 
aby właściwie ocenić sytuację danej 
rodziny.



Dlaczego potrzebujemy narzędzi oceny ryzyka
przemocy wobec dzieci?

• Narzędzia do oceny ryzyka przemocy 
pomagają nam zidentyfikować 
możliwą przemoc oraz inne 
zagrożenia występujące w rodzinie. 
• Dzięki temu możemy szybko 

zareagować na problemy 
rodziny, rozpocząć z nią 
współpracę oraz zaplanować 
właściwą pomoc i wsparcie.



Do czego nie służą te narzędzia?

• Żadne narzędzie do oceny ryzyka 
nie jest w stanie jednoznacznie 
określić, czy w rodzinie 
występuje przemoc wobec 
dziecka. 
• Pozwala nam jednak określić 

obszary problemowe danej 
rodziny, wykorzystując do tego 
wiedzę naukową.



Kto może używać tych narzędzi?

• Rodzice i opiekunowie do samodzielnej oceny problemu przemocy wobec 
dziecka
à zauważa się częstsze występowanie przemocy wobec dzieci niż wynika to 
z informacji uzyskanych od specjalistów
• Dzieci i młodzież do samodzielnej oceny problemu przemocy, 
np. ICAST-C – nastolatek ocenia stopień przemocy w określonym przedziale
czasowym

• Specjaliści, którzy mogą najlepiej wykorzystać narzędzia do oceny ryzyka 
przemocy wobec dzieci, bazując na wiedzy o przemocy wobec dzieci i 
współpracy z innymi profesjonalistami



Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca

• Profilaktyka uniwersalna (uprzedzająca, podstawowa) adresowana do całego 
społeczeństwa i daje wsparcie wszystkim rodzinom. Koncentruje się na 
kształtowaniu odpowiednich przekonań, działań i warunków w danej społeczności 
i kulturze.

• Profilaktyka selektywna(ukierunkowana jest na jednostki i grupy zwiększonego 
ryzyka) - skierowana jest do rodzin, w których występują czynniki ryzyka 
krzywdzenia dzieci.

• Profilaktyka wskazująca - skierowana jest do rodziców po wystąpieniu sytuacji 
przemocy i ukierunkowana jest na zapobieganie ponownemu jej pojawieniu 
(ocena czy dziecko powinno dalej przebywać z rodzicami, ocena skuteczności 
interwencji, ocena prawodopodobieństwa ponownego wystąpienia przemocy)



Normalizacja i standaryzacja narzędzi
Istnieją różne metody oceny ryzyka przemocy
wobec dzieci:

Oceny aktuarialne wykorzystują metody 
statystyczne do przewidywania wystąpienia 
przemocy w przyszłości, a także w celu określenia 
sposobów interwencji
Pozwalają one na rozróżnienie przypadków 
wysokiego i niskiego ryzyka, jednak mają 
ograniczone możliwości, gdyż nie identyfikują 
wszystkich czynników ryzyka potrzebnych do 
planowania odpowiednich interwencji.



Ocena kliniczna opiera się na subiektywnej ocenie specjalisty
• Do użytku klinicznego dostępne są narzędzia ustrukturyzowane i 

nieustrukutryzowane
• Należy pamiętać, że narzędzia nieustrukutryzowane uważane są za 

wadliwe, a ich działanie określane jest jako wątpliwe i mogące 
prowadzić do podjęcia nieuzasadnionych interwencji.

• Bazując na dowodach naukowych zaleca się, aby pracownicy ochrony 
zdrowia byli uważne na kliniczne cechy występowania przemocy oraz
związane z nią czynniki ryzyka.



Ocena potrzeb uwzględnia współdziałanie
członków rodziny i pracowników w celu planowania
wsparcia i interwencji. Umożliwia to większe
zaangażowanie rodziców/opiekunów.
• Istnieje potrzeba narzędzia, które odnosi się do

wszystkich czynników ryzyka przemocy i które
mogłoby być używane przez specjalistów
pracujących z dziećmi i ich rodzinami.

• Ważne, aby narzędzie to było bezpłatne oraz
dostosowane do czynników kulturowych
i środowiskowych.

https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/maltreatment-hs-sum-eng.pdf

https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/maltreatment-hs-sum-eng.pdf


BRIEFCAP
• Przykład narzędzia akturialnego stosowanego w profilaktyce selektywnej i wskazującej
• Krótka wersja zwalidowanego narzędzia Child Abuse Potential Inventory 
• Mierzy ryzyko znęcania się nad dzieckiem w obszarze przemocy fizycznej
• Podskale ryzyka: Dystres, Konflikty rodzinne, Surowość, Szczęście, Poczucie prześladowania, 

Samotność, and Niepewność finansowa (25 itemów)
• Prawa autorskie – Joel S. Milner PhD
• Należy zakupić pełną wersję narzędzia CAPI, a następnie wykorzystać elementy składające się na

BriefCAP
• Narzędzie było z powodzeniem stosowane w profilaktyce pierwszorzędowej przez pięlęgniarki w 

poradniach położniczych I dziecięcych oraz oddziałach szpitalnych w rodzinach dzieci w różnym
wieku

• Pytania dotyczą WYŁĄCZNIE przemocy fizycznej wobec dzieci
• NIE OBEJMUJE czynników dotyczących wyłącznie dziecka



ISPCAN ICAST(International Society of the 
Prevention of A Child Abuse and Neglect)

• Przykład narzędzia aktuarialnego stosowanego w profilaktyce wskazującej
• Narzędzie przesiewowe wykorzystywane do celów ”systematycznego

gromadzenia i porównywania danych w różnych kulturach, czasie lub
pomiędzy grupami badawczymi, w celu zbierania danych na temat zakresu i 
stopnia przemocy wobec dzieci”
• Skierowane do opiekunów oraz dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat
• Wersja ICAST-Child zawierająca 38 pozycji oraz wersja ICAST-Parent – 34 

items 
• Dostępne w 20 wersjach językowych



ISPCAN ICAST

• Główne konstrukty: przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna, zaniedbanie, 
molewstowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne, bycie świadkiem
przemocy ze strony partnera
• Podskale: dyscyplina bez przemocy, dyscyplina fizyczna, surowa dyscyplina

fizyczna, dyscyplina psychologiczna, zaniedbanie i wykorzystywanie
seksualne
• Badania wskazują na wysoką trafność narzędzia
• Wymaga płatnego członkostwa w ISPCAN
• Narzędzie wykorzystywane w badaniach interwencyjnych
• Korzystając z ICAST-C należy zachować ostrożność
• Nie może być użyte w celu prewencji



Ocena potrzeb rodziny

• Badania przesiewowe mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu
występowania przemocy wobec dzieci
• Umożliwiają podjęcie wczesnych interwencji wspierających rodzinę

w trudnej sytuacji
• Badania przesiewowe zawierają:

ØIdentyfikację czynników ryzyka przemocy za pomocą narzędzi opartych na
dowodach

ØUwzględnienie czynników ryzyka i czynników chroniących
ØPlanowanie interwencji lub działań wsparciowych
ØTerminową ocenę skuteczności interwencji lub działań wsparciowych



Formularz do Oceny Potrzeb Rodziny
– narzędzie pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia

przemocy wobec dziecka
• Narzędzie wykorzystywane jako lista kontrolna, skierowane

do populacji ogólnej w celach zapobiegawczych lub
wykrywających przemoc na wczesnym etapie
• Opiera się na fińskich wytycznych krajowych w zakresie

skutecznych interwencji, opracowanych w celu identyfikacji
przemocy w rodzinie i związanego z nią ryzyka
• Skala binarna à tak lub nie
• Umożliwia rozmowę z rodzicem/opiekunem za pomocą

otwartego dialogu prowadzonego przez specjalistę



W jaki sposób zacząć rozmowę z rodzicem?

Wybrana osoba w grupie będzie odgrywała
rolę rodzica samotnie wychowującego czworo 
dzieci, cierpiącego na depresję, bez wsparcia
społecznego, z osobistym doświadczeniem
przemocy w dzieciństwie i niskimi dochodami.

Proszę, zastanówcie się w grupie, w jaki
sposób rozpocząć rozmowę z rodzicem, który 
boryka się z takim problemami (10 min.).



Przykłady pytań
• Moje dziecko jest często nieposłuszne, źle się zachowuje, jest trudne lub drażliwe à Czy możesz opisać sytuację, 

w której dziecko się tak zachowuje? Jaki wpływ ma zachowanie dziecka na Twoje codzienne życie? W jaki sposób
próbowałeś rozwiązać tę sytuację? Czy otrzymałeś pomoc od specjalistów lub ze strony rodziny, przyjaciół, innych
rodziców? 

• Czuję się samotny i nie mam wystarczającego wsparcia ze strony partera, krewnych, przyjaciół à Opisz jakiego 
wsparcia potrzebujesz. Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz, abyś przestał się czuć samotny? Jak myślisz, co 
mogłoby sprawić, aby sytuacja Twojej rodziny poprawiła się? Co sprawiłoby, że poczułbyś się szczęśliwyszy i Twoje 
życie zmieniłoby się na lepsze?

• Jako dziecko byłem ofiarą przemocy w rodzinie à Czy chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami?
• Jako dziecko byłem świadkiem/doświadczyłem traumatycznych wydarzeń i nie potrafię sobie z nimi poradzićà

Czy możesz opisać wydarzenia, z którymi nie możesz sobie poradzić? Czy ktoś pomaga Ci radzić sobie z tymi
doświadczeniami? Czy zastanawiałeś się jakie wsparcie byłoby Ci potrzebne? 

• Mam problem ze zdrowiem psychicznym, np. choruję na depresję lub czuję się bezwartościowy à Czy mógłbyś
opowiedzieć coś więcej na temat swoich problemów? Czy ktoś pomaga Ci radzić sobie z tymi problemami? Czy
zastanawiałeś się jakie wsparcie byłoby Ci potrzebne?

• Żyję w stresujących czasach à Czy mógłbyś opisać co jest dla Ciebie stresujące i dlaczego? Kto pomaga Ci w opiece
nad dziećmi I w codziennych obowiązakch?

• Musimy korzystać z wielu świadczeń socjalnych i pomocy spłecznej à Czy mógłbyś opisać z jakiego rodzaju
pomocy korzystasz? Czy otrzymujesz wystarczające wsparcie? Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz?



Kilka przykładów

• Przekazywanie informacji ustnie i pisemnie à Czym jest przemoc wobec dzieci?
• Udzielanie konkretnych wskazówek lub porad à W jaki sposób radzą sobie inni

rodzice w podobnych sytuacjach?
• Wskazówki dotyczące korzystania ze wsparcia dla rodzinà Wskazówki dotyczące

wychowywania dzieci i na temat funkcjonowania rodziny
• Kontaktowanie się ze specjalistami wraz z rodzicem à pracownik socjalny, 

psycholog, terapeuta rodzinny à Zaproponuj konkretną osobę – ”Zadzwoń do
Anny, ona będzie wiedziala w jaki sposób Ci pomóc”
• Wizyty domowe à Praktyczna ocena i udzielenie wskazówek w środowisku

domowym
• Znajdź interwencje oparte na ”dobrych praktykach”



"Burza mózgów"

Jakie interwencje można
podjąć w sytuacji rozpoznania

czynników ryzyka krzywdzenia dziecka
oraz w jaki sposób można nawiązać
współpracę z innymi specjalistami?
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