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PRZECIW  PRZEMOCY
- MOBILNA AKADEMIA ŚWIADOMEGO SENIORA

DEFINICJA PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH

• „Wszystkie znane, intencjonalne działania lub działania zaniedbujące –
bądź brak właściwego działania - ze strony opiekuna lub innej osoby, 
powodujące cierpienie, krzywdę bądź poważne ryzyko skrzywdzenia osoby 
starszej. Pojawia sie ono najczęściej w relacjach, gdzie z jednej strony u 
osoby starszej występuje duże zaufanie, z drugiej, jej stan zdrowia 
powoduje zależność od otoczenia.”(American National Centre on Elder 
Abuse , 2006)

• „Złe traktowanie osób starszych, włączając w to bierne lub aktywne 
zaniedbanie, werbalna lub emocjonalna przemoc, fizyczna przemoc.” 
(Hickey, Douglas,1981)
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Projekt jest odpowiedzią na problem 
jakim jest: 

przemoc wobec 
osób starszych                      

i 
niepełnosprawnych 

niska świadomość 
społeczna na temat 
zjawiska przemocy 

w rodzinie
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Przemoc wobec starszych                                    
i niepełnosprawnych jako problem społeczny

Ma 
charakter 
globalny

Nie jest 
zjawiskiem 

marginalnym

Skala 
zjawiska 
wzrasta
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fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie

nadużycie, znęcanie,

przemoc

Klasyfikacja nadużyć wg WHO
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Przegląd badań
Wielka Brytania 

- aż 9 na 10 pielęgniarek 
środowiskowych zetknęło się                   
z nadużyciami wobec osób starszych,  

- sprawcami byli głównie członkowie 
rodziny sprawujący opiekę, 

- najczęstszym rodzajem przemocy 
była przemoc psychiczna i finansowa.

Niemcy 

W latach 2003-2004 osoby starsze 
zgłaszały następujące formy 
przemocy:

- znęcanie się fizyczne i psychiczne, 
zaniedbywanie, ograniczanie 
wolności        i wyzysk finansowy,

- 40% zgłoszonych przypadków miało 
miejsce w instytucjach

Polska

- brak wsparcia finansowego -12%,

- brak opieki pielęgnacyjnej - 3,5%,

- brak pożywienia - 6%,

- przemoc fizyczna i psychiczna do 
12%    (w różnych gminach). 

- 14% kobiet (w wieku 65) przyznaje, 
że doświadczyło przemocy fizycznej i 
psychicznej,

- 38% specjalistów zetknęło się z 
nadużyciami wobec seniorów w 
trakcie czynności służbowych.
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Z badań TNS OBOP 2007 r. na zlecenie MPiPS wynika, że:

• ponad 16% Polaków dostrzega przemoc wobec osób starszych poza własną rodziną. 

Najczęściej wskazują na formy przemocy: 

• izolowanie  - 46,7%, 

• ekonomiczna (zabieranie pieniędzy) – 51,5%,

• psychiczna - 48,5%,

We własnych rodzinach badani wskazują : 

• osoby starsze są izolowane przez najbliższych - 11,8%,

• zabieranie pieniądze, wytyka się im niepełnosprawność - 13,2%. 

Wobec osób niepełnosprawnych we własnych rodzinach najczęściej stosują: 

• przemoc fizyczną (bicie, uderzanie – 10,6%), 

• przemoc psychiczną – ośmieszanie,

• wyzywanie, zmuszanie do prac fizycznych (po 8,6%) 

• ekonomiczną – zabieranie pieniędzy(9,3%), 

aż 45% wykazuje obojętność wobec przemocy i jest zdania, że w takich sytuacjach nie należy się wtrącać,              

aż 70% stwierdziło, że nie reagowało.
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Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych lub 
niepełnosprawnych

Ponad 90 proc. respondentów nie znajduje okoliczności

usprawiedliwiających przemoc wobec osób starszych

i niepełnosprawnych, ale aż 45 % badanych uważa, że w takich

sytuacjach "lepiej się nie wtrącać„.

Badanie Instytutu Psychologii PAN na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2009 r.)



Najczęstsze formy przemocy wobec osób starszych
wg badania

Wśród form przemocy wobec osób starszych najczęściej wskazywano: 

przy przemocy fizycznej

1)wobec starszych 
izolowanie - 46,7 %,

2)wobec osób z 
niepełnosprawnościami-
izolowanie i zamykanie 
(34,4 %) 
i równie często uderzanie i 
bicie (34,3 %) 

przy przemocy 
ekonomicznej :

1)wobec starszych 
zabieranie i 
wykorzystywanie ich 
pieniędzy - 51,5 %

2)Wobec osób z 
niepełnosprawnościami-
zabieranie dóbr 
materialnych(39,9%)

przy przemocy psychicznej 
1)wobec starszych – wytykanie 
niepełnosprawności fizycznej 
lub psychicznej - 48,5 %

2)Wobec osób z 
niepełnosprawnościami-
wytykanie niepełnosprawności 
fizycznej lub psychicznej (34,4 
%)



Przemoc instytucjonalna

Osoby starsze skarżą się na 

bagatelizowanie w 
urzędach ich 
problemów, 
ograniczaniu należnej 
im uwagi i czasu

zwracaniu się do nich 
po imieniu, albo 
pozornie dobrotliwie 
„niech babcia”

okazywaniu 
zniecierpliwienia 
wobec ich 
niepełnosprawności 
(np. niedosłyszenia, 
powolności),                       
nie dawanie wiary ich 
skargom



Przemoc w rodzinie

Czynniki wpływające na występowanie przemocy 
wśród osób starszych/niepełnosprawnych

brak sił 
fizycznych

poczucie 
bezradności

poczucie 
uzależnienia

poczucie bycia 
odrzuconym 

potrzeba 
miłości i bycia 
potrzebnym 

choroba, 
niesprawność, 
niedołęstwo, 

wiek



Bariery komunikacyjne w kontakcie z osobą  starszą, niepełnosprawną 
– ofiarą przemocy domowej

Dlaczego osoby starsze nie mówią  o doświadczaniu przemocy                
w rodzinie

-obawa przed zabraniem do 
,,domu starców””,

-strach, że nie poradzi sobie 
samemu

-tłumaczenie sobie, że taka 
sytuacja jest normalna

-nie chcą wierzyć, nie 
dopuszczają do świadomości, 
że to się im przytrafiło,

-uczucie wstydu, gdyż niezręcznie o 
tym mówić, zwłaszcza gdy 
doświadczają przemocy ze strony 
członka rodziny

-obawa, co będzie ze sprawcą,

-poczucie bycia złym rodzicem

-nadzieja, że stosowanie wobec nich 
nadużycia są incydentalne 
i wkrótce się skończą, że wszystko 
znowu będzie jak dawniej

-obawa, że jeśli komuś powiedzą, 
sprawa się tylko pogorszy,

-mają problemy z pamięcią                              
i wysławianiem się

-obarczanie się winą za to, co się 
stało,
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Czynniki ryzyka związane z osobą opiekuna
• Brak doświadczenia w opiece. 

• Nierealistyczne oczekiwania wobec osoby starszej. 

• Negatywne uczucia związane z podopiecznym. 

• Nadmierne obciążenie opiekuna. 

• Opiekun był w dzieciństwie ofiarą przemocy lub zaniedbań.



Wyniki badań prowadzonych w ramach   projektu                                     

w powiecie sredzkim-330ankietowanych

Problemy ,które dotykają osoby starsze Liczba odpowiedzi

Ubóstwo i bieda 176

Brak opieki ze strony rodziny 66

Choroby samotność 227

Utrudniony dostęp do służby zdrowia 150

Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych 77

Przemoc w rodzinie 19



Wyniki badań-330ankietowanych

Przemoc wobec starszych Znam takie                                 słyszałem o takich                 
przypadki                                        przypadkach

Czy według Pani/Pana oceny w rodzinach istnieje zjawisko 
przemocy domowej wobec osób starszych

45                                    119

Czy zna Pani /Pan przypadki , że osobom starszym ogranicza się  lub 
zakazuje spotykania i rozmawiania z innymi osobami 

27                                       87

Czy zna Pani /Pan przypadki , że osobom starszym zabiera się 
pieniądze  lub inne cenne przedmioty

42                                      123

Czy zna Pani /Pan przypadki , że osobom starszym uniemożliwia się 
dostępu do korzystania z pomieszczeń domowych i korzystania ze 
sprzętu(oglądania telewizji, korzystania z telefonu)-

31                                  109

Czy zna Pani /Pan przypadki , że osoby starsze są popychane ,szarpane, 
poniżane i wyśmiewane lub w stosunku do tych osób stosowane są groźby 19                                       123

Czy zna Pani /Pan przypadki , że osoby starsze zmuszane są do zaciągania 
kredytów 36                                         83

Czy zdarza się ,że osoby starsze są dyskryminowane ze względu na wiek 
(inaczej, gorzej, mniej przychylnie traktowane ,pomijane, odrzucane, 
lekceważone )

117                                       59

Czy, Pana/Pani zdaniem ,osoby starsze są akceptowane w środowisku 
lokalnym? TAK -102                          Raczej TAK-143



Wyniki badań w powiecie średzkim-330ankietowanych

Kto najczęściej pomaga osobom starszym 
na co dzień

Liczba odpowiedzi

Rodzina 174

Sąsiedzi 36

Inne osoby 15

Instytucje, organizacje 53



Wyniki badań w powiecie średzkim
-330 ankietowanych

Usługi społeczne TAK

Czy Pan/Pani uważa, że ludzie starsi powinni 
zdobywać nową wiedzę oraz umiejętności

264

Czy w Pana/Pani gminie prowadzone są 
działania aktywizujące Seniorów 

138

Czy widzi Pan/Pani potrzebę utworzenia 
Rady Seniorów przy Radzie Gminy 

178

Czy w naszej gminie  jest potrzebny:
- Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor

236

Czy w naszej gminie  jest potrzebny:
- Kluby spotkań dla seniorów na wsiach

176

Czy w naszej gminie  są potrzebne:
- Usługi opiekuńcze

234



Wyniki badań-330ankietowanych

Bariery obecnie utrudniające dostęp 
Seniorom do usług kulturalnych, 
edukacyjnych, turystycznych, sportowych

bariery architektoniczne 15

zły dojazd 101

brak funduszy 153

brak informacji 109
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Rezultaty :

1. Przeprowadzono jedną kampanię edukacyjno – informacyjną na na temat zjawiska przemocy w rodzinie 
wobec osób starszych  :

2. Opracowano plakaty i ulotki informacyjne przy aktywnym udziale uczestników projektu                                          
-100 szt., ulotki -1000 szt.

3. Powstała   Grupa Teatralna AS (20 uczestników + 10 wolontariuszy).

4. Powstała Mobilna kawiarenka AS działająca w 16 punktach -15 punktach  wiejskich i KIS (miasto Środa 
Wielkopolskiej) świadcząca poradnictwo dla uczestników projektu.

5. Przeprowadzono pięć spotkań informacyjno – edukacyjnych(po jednym w każdej gminie)                                

6. Przeprowadzono 10 spektakli połączonych z 10 debatami , przeprowadzono badania ankietowe 

7. Opracowano  informator „Jestem osobą niepełnosprawną, jestem Seniorem - doświadczam przemocy w 
rodzinie - Mam prawo do...„ 

8. Zakupiono  samochód BUS.

9. Zakupiony zostanie laptop z oprogramowaniem i drukarką

10. Wzmocniono organizację: utworzona została strona internetowa ,przeprowadzono warsztat dla członków 
Stowarzyszenia i wolontariuszy, zakupiono projektor ,telewizor ,flipczart, ekran przenośny
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Konferencja promująca projekt w dniu 29.09.2014r.



Spotkanie informacyjno – edukacyjne w gminie Krzykosy w dniu 22.11.2014 r.



25.11.2014 r.

Spotkanie informacyjno – edukacyjne w gminie 
Nowe Miasto n/Wartą



26.11.2014 r.

Spotkanie informacyjno – edukacyjne w gminie 
Środa Wielkopolska



2grudnia 2016r.Dominowo



19grudnia2014r.

Zaniemyśl



Opracowanie plakatów, ulotek



Efekt pracy



Opracowanie plakatów, ulotek



Efekt pracy



Efekt pracy



MOBILNA  KAWIARENKA ŚWIADOMEGO SENIORA     
-96 spotkań w 16 punktach powiatu średzkiego                                    



Spotkania Grupy Teatralnej AS



Istniał świat, a to rozprasza….
-spektakl teatralny



Widzisz, Słyszysz, Mów!

Spektakl teatralny



Przeciw Przemocy
-Mobilna Akademia Świadomego Seniora

Dziękuję za uwagę
Bernadeta Staszak-Koordynator projektu


