Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Przemoc
Baza podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-teleadresowa-instytucji-pomogajacych-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzini
e

DEFINICJA PRZEMOCY
Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w
szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu ﬁzycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i
krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
W oparciu o literaturę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy domowej można wyróżnić rodzaje przemocy:
Przemoc ﬁzyczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu ﬁzycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie
zdrowia lub pozbawianie życia oﬁary.
Przykładem może być: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, policzkowanie, kopanie,
duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, nieudzielanie
koniecznej pomocy i itp.
Przemoc psychiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w
oﬁerze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.
Przykładem może być: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie,
wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa,
ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb i itp.
Przemoc seksualna, czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie oﬁary do podjęcia współżycia lub niechcianych
zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności.
Przykładem może być: obmacywanie, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot,
wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości i itp.
Przemoc ekonomiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie oﬁary od sprawcy.
Przykładem może być: – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, nie zaspakajanie materialnych
potrzeb rodziny i itp.
Zaniedbanie– naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.
Np. pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może zaspokoić
podstawowych potrzeb.
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