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wobec dzieci



Czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci
cele i zadania

Cele:

• Zdobycie wiedzy na temat czynników
ryzyka dotyczących dzieci, 
rodziców/opiekunów i rodziny z 
uwzględnieniem kontekstu
kulturowego, przedstawionego w 
międzynarodowych badaniach

• Zdobycie wiedzy, w jaki sposób
pandemia może wpływać na sytuację
przemocy wobec dzieci

Zadania:

• Zrozumienie, jak kumulują się czynniki
ryzyka

• Zrozumienie, jak można niwelować
czynniki ryzyka



Czym są czynniki ryzyka?

• Czynniki ryzyka zwiększają ryzyko występowania negatywnych skutków
→ Podczas tego szkolenia mówimy o czynnikach ryzyka wystąpienia 

przemocy wobec dzieci

• Określanie czynników ryzyka jest ważne, ponieważ:
→ Możemy zapobiegać wystąpieniu przemocy wobec dzieci
→ Osoby z otoczenia zewnętrznego, społeczeństwo będą mogły

sprawniej podejmować działania zapobiegawcze, a także będzie można 
udzielać bardziej skutecznej pomocy socjalnej, zdrowotnej itp.



Czynniki ryzyka a czynniki chroniące

Dwie strony medalu:
• Czynniki chroniące chronią przed

wystąpieniem przemocy

1. Czynniki ryzyka zagrażają
2. Czynniki chroniące wspierają i chronią

CZYNNIKI 
RYZYKA

CZYNNIKI
CHRONIĄCE



No single risk factor or sign alone is 
necessarily indicative of maltreatment 
having taken place

Żaden pojedynczy czynnik ryzyka oraz żadna
pojedyncza oznaka nie dają nam pewności, że

dochodzi do przemocy wobec dziecka
• Należy całościowo przeanalizować sytuację rodziny
• Sytuacja życiowa każdej osoby jest inna: niektórzy 

mają silne sieci wsparcia, podczas gdy inni nie 
otrzymują go w ogóle
• W przypadku udowodnienia jednego rodzaju

przemocy uzasadnione jest podejrzenie, że dochodzi
również do innych form znęcania się nad dzieckiem



Kumulacja wielu czynników ryzyka zwiększa ryzyko 
wystąpienia przemocy wobec dzieci

Znajomość i umiejętność oceny czynników ryzyka i 
czynników chroniących ułatwiają diagnozę sytuacji 

dziecka pod kątem przemocy



VIDEO: CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIEĆMI
https://biteable.com/watch/child-risk-factors-for-child-maltreatment-2616548

https://biteable.com/watch/child-risk-factors-for-child-maltreatment-2616548
https://biteable.com/watch/child-risk-factors-for-child-maltreatment-2616548


Czynniki ryzyka związane z rozwojem
psychicznym i fizycznym dziecka
• Komplikacje związane z ciążą i porodem: poród

przedwczesny, niska waga urodzeniowa
• Specjalne potrzeby stanowiące obciążenie dla 

opiekuna: niepełnosprawność, problemy ze 
zdrowiem psychicznym, choroby przewlekłe
• Trudności poznawcze i emocjonalne
• Opóźniony rozwój mowy i języka
• Młody wiek
• Specyficzne czynniki ryzyka: wcześniaki, bliźnięta



Czynniki ryzyka związane z:

Zachowaniem dziecka
• Problemy behawioralne, np. bunt, nieposłuszeństwo
• Częsta płaczliwość
• Drażliwość dziecka
• Dziecko wyzwala u rodzica negatywne wspomnienia z dzieciństwa
• Odrzucenie lub nielubienie rodzica przez dziecko
• Obrażanie rodzica, niespełnianie jego oczekiwań

Kontekstem społecznym
• Niewielkie osiągnięcia szkolne



CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RODZICAMI
https://biteable.com/watch/parent-related-risk-factors-for-child-maltreatment-2672627

https://biteable.com/watch/parent-related-risk-factors-for-child-maltreatment-2672627


Czynniki ryzyka związane z:

Problemami międzypokoleniowymi
• Doświadczenia rodziców jako ofiar

przemocy w dzieciństwie
• Trauma dziecięca przekazywana z 

pokolenia na pokolenie
• Niekorzystne doświadczenia z 

dzieciństwa (Adverse childhood 
experiences – ACEs)



Niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa –
Adverse Childhood Experiences(ACE) 
• Niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa (ACE) są stresującymi

wydarzeniami występującymi w dzieciństwie [1, 2]. Są to m.in.:
• Przemoc domowa
• Porzucenie przez rodziców w wyniku separacji lub rozwodu
• Zachowania rodziców z zaburzeniami psychicznymi
• Bycie ofiarą wykorzystywania (fizycznego, seksualnego i/lub

emocjonalnego)
• Bycie ofiarą zaniedbania (fizycznego i emocjonalnego)
• Pobyt w więzieniu członka rodziny
• Dorastanie w rodzinie, w której dorośli mają problem z alkoholem i/lub

narkotykami.



ACE – długoterminowe skutki niekorzystnych
doświadczeń z dzieciństwa
• Skutkiem ACE jest skumulowany wzrost ryzyka złego stanu zdrowia, 

często spowodowany podejmowaniem zachowań szkodliwych dla
zdrowia.
• Osoby, które doświadczyły więcej niż 4 niekorzystnych doświadczeń (ACE) 

w ciągu swojego życia, są bardziej skłonne do:
ØNiewłaściwego odżywiania i występowania chorób przewlekłych, w tym chorób 

serca i cukrzycy typu 2.,
ØBycia ofiarami i sprawcami przemocy,
ØPodejmowania zachowań szkodliwych dla zdrowia takich, jak ryzykownego picia

alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, podejmowania kontaktów
seksualnych bez zabezpieczenia,

ØNaruszania lub łamania prawa, spraw karnych, pobytów w więzieniu.



Nadużywaniem substancji przez 
rodziców
• Uzależnienie od substancji 

psychoaktywnych
• Palenie papierosów

Zdrowiem rodziców
• Przewlekła lub ciężka choroba 

somatyczna
• Zaburzenia psychiczne

Czynniki ryzyka związane z:



Zasoby psychologiczne rodziców
• Dojrzałość emocjonalna
• Trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami
• Chłód emocjonalny
• Słabe efekty terapii

Czynniki związane z nadmierną reakcją rodziców
• Zbyt duża nadopiekuńczość
• Nierealistyczne oczekiwania wobec dzieci



Styl rodzicielski
• Słabe zaangażowanie rodziców w opiekę nad dzieckiem
• Autorytarny styl wychowania i związane z nim wymaganie dyscypliny

Zespół Münchausena
• Dziecko w wieku poniżej 2 lat
• Rodzic jako sprawca przemocy
• Skomplikowana historia leczenia (np. wiele wizyt w przychodniach) 

rodzeństwa lub jego nagła śmierć



Czynniki ryzyka związane z kontekstem społecznym
rodziców

• Niski poziom edukacji
• Młody wiek
• Samotne rodzicielstwo
• Rozwód
• Niechciana ciąża
• Problemy z prawem
• Brak wsparcia społecznego
• Problemy z dotrzymywaniem zobowiązań



CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RODZINĄ
https://biteable.com/watch/family-related-risk-factors-for-child-maltreatment-
2672628

https://biteable.com/watch/family-related-risk-factors-for-child-maltreatment-2672628


Czynniki ryzyka związane z kontekstem społecznym 
rodziny

• Kilkoro dzieci w rodzinie
• Niskie dochody
• Niekorzystna sytuacja społeczno-ekonomiczna
• Interwencje w sprawie ochrony dzieci w przeszłości
• Uzależnienie od pomocy społecznej
• Bezrobocie
• Przemoc ze strony partnera
• Niechęć rodziców do rozmowy z pracownikami ochrony zdrowia
• Izolacja społeczna lub marginalizacja rodziny



Czynniki związane z:

Atmosferą emocjonalną w rodzinie
• Stres lub kryzys w rodzinie
• Kłótnie
• Brak wspólnoty w rodzinie
• Niewielka interakcja między dzieckiem a rodzicem

Umiejętnościami społecznymi rodziny i otrzymywanym wsparciem
• Niski poziom empatii
• Opinia rodziny na temat braku wsparcia



Kombinacje czynników ryzyka odpowiadających za
przemoc:

• Depresja rodzica/rodziców, nadużywanie alkoholu, wcześniejsze
wykorzystywanie partnera/partnerki
• Izolacja rodzicielska, problemy emocjonalne i komunikacyjne
• Niskie dochody, brak wsparcia społecznego, samotne

rodzicielstwo, osobiste doświadczenia rodzica doznania przemocy
w dzieciństwie
• Palenie papierosów przez matkę w trakcie ciąży, więcej niż dwoje

dzieci w rodzinie, niska waga urodzeniowa



Kombinacje czynników ryzyka odpowiadających za
przemoc:

• Niski poziom edukacji rodziców, nieuczęszczanie do szkoły rodzenia, 
samotne rodzicielstwo, palenie papierosów, kilkoro dzieci w rodzinie



Zapobieganie przemocy wobec dzieci

• Doświadczanie przemocy w dzieciństwie nie warunkuje późniejszego
stania sie sprawcą przemocy
• Niestety, niektóre osoby nie są w stanie przerwać cyklu przemocy, 

którego doświadczyli w dzieciństwie
• Praca specjalistów jest niezbędna, by przerwać wielopokoleniowy 
cykl przemocy



Zapobieganie przemocy wobec dzieci
• Badania przesiewowe na temat ACE i doświadczonej w przeszłości

przemocy są integralną częścią podejścia opartego na informowaniu o 
traumie
• Ważne:
• Badania powinny być przeprowadzane przez specjalistów
• Badania przesiewowe nie są tożsame z postawieniem diagnozy, ale 

mogą być bardzo pomocne
• Przykład narzędzia do oceny ACE:

Technical assistance tool for screening for adverse childhood experiences and 
trauma

https://www.traumainformedcare.chcs.org/wp-content/uploads/2019/02/TA-Tool-Screening-for-ACEs-and-Trauma_020619.pdf


WPŁYW PANDEMII NA CZYNNIKI RYZYKA PRZEMOCY 
W RODZINIE



Ryzyko przemocy w rodzinie podczas pandemii

• Podczas klęsk żywiołowych, katastrof lub wydarzeń takich, jak 
pandemia istnieje zwiększone ryzyko przemocy wobec dzieci 
• Zwiększa się również występowanie problemów ze zdrowiem 

psychicznym, nadużywaniem substancji lub przemocą ze strony 
partnera
• Z powodu podwyższonego poziomu stresu, zasoby psychiczne                     

i emocjonalne rodziców lub opiekunów się wyczerpują



Ryzyko przemocy w rodzinie
podczas pandemii

Solantaus I in. 2004, s. 425 [3]:

“zmiany makrospołeczne mogą dotknąć
najmniejszych członków społeczeństwa -

dzieci”



Ryzyko przemocy w rodzinie podczas pandemii

Kwarantanna i izolacja społeczna
• Kwarantanna podczas pandemii ma negatywny wpływ na psychiczną kondycję 

ludzi. Mogą pojawić się objawy stresu pourazowego, poczucie zagubienia, 
zachowania agresywne
• Dłużej trwająca kwarantanna powoduje np. stały lęk przed infekcją, frustrację, 

nasila poczucie nudy, powoduje straty finansowe, stygmatyzację
• Zwiększa się ryzyko przemocy wobec kobiet i dzieci z powodu ich codziennego

kontaktu z potencjalnymi sprawcami



Ryzyko przemocy w rodzinie podczas pandemii

Brak bezpieczeństwa ekonomicznego
• Presja ekonomiczna w rodzinie związana jest ze wzrostem stresu 

rodziców oraz stosowaniem surowych praktyk rodzicielskich
• Zjawisko to stwierdzono w różnych populacjach, różniących się pod 

względem etnicznym, struktur rodzinnych i położenia geograficznego.



Ryzyko przemocy w rodzinie podczas pandemii

Brak bezpieczeństwa ekonomicznego
• Wpływ trudności finansowych w rodzinie jest zależny od sytuacji

ekonomicznej przed pandemią
• Stwierdzono, że związek między stresem spowodowanym

trudnościami finansowymi a zdrowiem psychicznym opiekuna jest 
najsilniejszy w przypadku matek z rodzin o niskich dochodach (w 
porówaniu do rodzin o średnich dochodach)



Ryzyko przemocy w rodzinie w czasie pandemii

Zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu
• Może nastąpić znacząca zmiana codziennego funkcjonowania rodziny:
• Dystans społeczny i/lub fizyczny (dzieci korzystające z edukacji domowej, 

rodzice pracujący z domu)
• Istnieją badania wskazujące, że surowe rodzicielstwo  jest związane z chaosem

w domu, co z kolei wpływa na jakość relacji z rodzeństwem
• W obliczu stresu ważne jest zachowanie stałego rytmu dnia  w rodzinie. 
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