
Przemoc nie
jedno ma imię

2  P A Ź D Z I E R N I K A

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y  D Z I E Ń  B E Z  P R Z E M O C Y



“No violence against children is justifiable;
all violence against children is
preventable” 
 

RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ O
PRZEMOCY WOBEC DZIECI Z 2006 R.

"Nie ma usprawiedliwienia dla jakiejkolwiek przemocy
wobec dzieci; każdej przemocy wobec dzieci można

uniknąć"



CZYM JEST
PRZEMOC?

PRZEMOC ≠ AGRESJA

Przemoc to intencjonalne działanie lub

zaniechanie jednej osoby wobec drugiej,

które wykorzystując przewagę sił

narusza prawa i dobra osobiste

jednostki, powodując cierpienia i szkody.

To, co odróżnia przemoc od agresji, to

przewaga sił jednej ze stron



FIZYCZNA przyjmuje formę zachowań, które mają na celu zadania ofierze bólu;

zachodzą one wbrew jej woli, mogąc w efekcie końcowym doprowadzić

do uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia lub pozbawienia życia

Rodzaje przemocy

PSYCHICZNA jej głównym celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości,

wzbudzenie strachu poprzez upokarzanie, poniżanie, zawstydzanie,

grożenie, ograniczanie kontaktów z osobami bliskimi

SEKSUALNA obejmuje wszystkie zachowania, począwszy od niechcianych uwag o

charakterze seksualnym, poprzez zmuszanie partnerki lub partnera do

współżycia aż po uszkodzenia genitaliów

EKONOMICZNA obejmuje wszystkie zachowania, począwszy od niechcianych uwag o

charakterze seksualnym, poprzez zmuszanie partnerki lub partnera

do współżycia aż po uszkodzenia genitaliów



PRZEJAWY PRZEMOCY



Szacuje się, że 35% kobiet doświadczyło

przemocy ze strony partnerów lub osób

niebędących partnerem (nie uwzględniając

molestowania seksualnego).

...Kobiet

Przemoc wobec...

Co druga dorosła osoba w Polsce (47,1%) zna

osobiście rodziny, w których dochodzi do

przemocy wobec dzieci.

...Dzieci

Nawet co 10 pozostający w związku

mężczyzna w Polsce może być ofiarą

przemocy domowej.

...Mężczyzn

20% respondentów w Polsce odpowiada, że

spotkało się z przemocą ekonomiczną taką,

jak zabieranie pieniędzy osobom starszym

...Osób Starszych

.W 2018 r. OTOZ Animals 5944 interwencje

dotyczące niehumanitarnego traktowania

zwierząt

...Zwierząt

Przemoc wobec środowiska przejawia się w

jego degradacji i niezrównoważonym

wykorzystaniu zasobów naturalnych.

...Środowiska



GDZIE SZUKAĆ
POMOCY?

Lista instytucji zajmujących

się świadczeniem pomocy

ofiarom przemocy: 




