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       PRZEMOC 
    - wykorzystanie przewagi 

 
 
 

Przemoc definiuje się jako wykorzystanie przewagi sił lub władzy godzącej w innego 
człowieka (jego dobra osobiste, prawa), powodującą szkody i cierpienie.  

 
Z perspektywy sprawcy przemoc jest jednak atrakcyjną i skuteczną metodą działania, 
która daje szybki efekt w postaci zmiany zachowań drugiej osoby. Ta sprawdzona 
strategia wpływu daje sprawcy natychmiastowe poczucie mocy, dlatego trwa latami. 

 



         NIEMOC 
      - niezdolność do obrony 

Najczęstszą reakcją na atak czy zagrożenie ze strony bliskiej, ważnej osoby jest bezsilność i niemoc.     
Umacnia je uraz, którego doświadcza ofiara. Uraz czyni ofiarę bezradną wobec zdarzenia, gdyż to co ją 
spotyka przekracza jej zdolności przystosowawcze. Zostawia też ślady (na ciele czy psychice), zmienia sposób 
postrzegania i przeżywania rzeczywistości. Osoby po przeżytym urazie żyją w ciągłej gotowości zmierzenia się 
z nieprzewidzianym niebezpieczeństwem. W ich odczuwaniu pojawia się swego rodzaju odrętwienie, 
rezygnacja z aktywności, obojętność na ból, oderwanie od rzeczywistości – swoisty bezruch w obliczu 
niebezpieczeństwa. Martin Seligman nazywa ten stan chorobą rezygnacji.   
 

Osoba krzywdzona staje się ofiarą, gdy przestaje się bronić.  
Z braku innych rozwiązań czy możliwości pozostaje długo w roli ofiary. 

     
W odniesieniu do sprawcy też mówi się o niemocy (dotkliwym, lecz skrywanym odczuciu impotencji fizycznej 
lub psychicznej), którą dzięki aktowi przemocy stara się zagłuszyć. Ta bezradność sprawcy niczym w lustrze 
odbija się w postaci ofiary. W pewnym sensie ofiara przejmuje to odczucie od swego oprawcy, zagłębia się 
stanie niemocy, tym bardziej im blisko emocjonalnie jest sprawca.  
 



         ZWIĄZEK  

 
           prze-mocy i nie-mocy  

 

Bliskość emocjonalna ofiary i sprawcy staje się pułapką. Ofiara czuje jakby jej uczucia 
znajdowały się w stanie zamrożenia lub związania. W aurze przemocy doznaje paraliżu 
emocjonalnego. Odczuwa zależność siebie i swej sytuacji od swego oprawcy, pozostaje w jego 
łasce. Z drugiej strony przemoc pozwala na podniesienie samooceny agresora, co w pewnym 
sensie uzależnia go od ofiary.  
 

Przemoc w więzach jest działaniem instrumentalnym, którego celem jest uzyskanie kontroli nad 
partnerką/partnerem, wyeliminowanie suwerennych czynów i myśli oraz spowodowanie, aby 
ofiara jak najlepiej służyła zaspakajaniu potrzeb sprawcy przemocy.  
Taktyki ubezwłasnowolnienia ofiary są starannie dobierane.  
 

Związek ofiary i sprawcy przemocy jest tym trwalszy im bardziej  
zapętla się wzajemna zależność.  Wtedy łatwo o nadużycie, 

uprzedmiotowienie, zniewolenie słabszej strony. 



        PORTRET  
          ofiary 

 
Jaka jest ofiara, co czuje? 
 
Krótka charakterystyka:  
mało świadoma swoich problemów, ale także swojej wartości; nie wie kto i jak może jej pomóc, 
nie wierzy w skuteczność przeciwdziałań; znajdując się w trudnej sytuacji woli się do niej 
przyzwyczaić niż podejmować działanie; jest bierna i słaba, ale jednocześnie posiada w sobie 
rodzaj siły, która pomaga jej znosić cierpienie; często pracuje, stara się jak może zaspokoić 
potrzeby rodziny, zapominając o swoich; wewnętrznie dominuje w niej odczucie bezsilności co 
do zmiany sytuacji i wiele innych negatywnych stanów, które utrwalają życiowy impas (tj. lęk, 
osamotnienie, poczucie winy, bezradność i zależność) 
 

 
 

 
 



      Zależność 

 
 

Opisując ofiarę warto zauważyć jej intrygujący aspekt funkcjonowania. W zagmatwaniu wzajemnych relacji, 
w układzie zależności hierarchicznej, uległości i podporzadkowania swemu oprawcy ofiara próbuje szukać 
pomocy i paradoksalnie kieruje swoje nadzieje właśnie do sprawcy przemocy.  
 
Zjawisko to opisywane jest jako Syndrom sztokholmski – silne zaangażowanie emocjonalne ofiary w stosunku 
do agresora. Syndrom ten stanowi sposób adaptacji do przemocy, jest reakcją obronną, która polega 
najprawdopodobniej na identyfikacji ofiary ze światem agresora. Takie rozwiązanie jest próbą wykorzystania 
wszelkich okoliczności, które dają szansę przetrwania i zapewniają względną równowagę psychiczną.  
 
Niektórzy badacze utrzymują, że funkcjonowanie przez dłuższy czas w związku opartym na dużej przewadze 
jednej ze stron prowadzi do wytworzenia się pewnego rodzaju romantycznej więzi, nazywanej więzią 
traumatyczną. Przebywanie w takim związku powoduje rozwój mechanizmów czerpania przyjemności z tego 
układu przez obie strony.   
 
 



     Bezradność 

 
 

Innym negatywnym zjawiskiem psychologicznym, które dotyka ofiary jest mechanizm 
wyuczonej bezradności. Syndrom ten przejawia się w biernym znoszeniu przez ofiarę zachowań 
krzywdzących, pomimo pełnej świadomości, że zachowania te są bezprawne, że naruszają 
prawa osobiste i normy społeczne. Jest to efekt destrukcyjnego procesu jaki dokonuje się w 
psychice ofiary.  
 
W sytuacji krzywdzenia na początku każdy próbuje się bronić, buntować, nie ma zgody na ból i 
poniżenie. Dopiero, gdy ofiara przekonuje się o nieskuteczności podejmowanych zabiegów 
rodzi się w niej przekonanie, że nic się nie da zrobić, aby uniknąć przemocy, a jakiekolwiek 
działania  rodzą jeszcze większe zagrożenie. Poczucie bezradności rozprzestrzenia się z czasem 
na wszystkie sfery funkcjonowania jednostki.    
 



        Wina 

W związku z odczuciem bezsilności i przegranej na wielu polach ofiara zaczyna być przekonana, że jej status 
życiowy wynika z cech osobistych, co prowadzi do poczucia winy za zaistniałą sytuację. 
 
Ofiara staje się nietolerancyjna dla własnych słabości i błędów, obwinia się i odmawia sobie podstawowych 
praw ludzkich, przestaje oczekiwać poprawy swojej sytuacji. Traci nadzieję i poczucie godności. W desperacji 
gotowa jest do autodestrukcji lub targnięcia się na życie sprawcy. Niemożność sprostania własnym 
oczekiwaniom co do toksycznego związku może doprowadzić osobę krzywdzoną do tego, że wszelkie 
cierpienia i upokorzenia przyjmie z pokorą jako zasłużoną karę. 
 
Dodatkowo, decyzja o trwaniu w związku krzywdzącym może wynikać z poczucia, że zbyt wiele się już 
zainwestowało, aby zaczynać wszystko od początku. Ofiara próbuje tłumaczyć, że problemy są wynikiem 
nieszczęśliwych okoliczności, a ona sama nie dość się stara, aby wyjść z kryzysu. I znów wzrasta poczucie 
winy, tym razem wraz z przyjęciem całkowitej odpowiedzialności za powodzenie związku i dalsze starania. 
Problem tkwi w nieumiejętności zmiany strategii lub powstrzymania się od wyczerpujących działań u ofiary. 
 



         Lęk 

 
 

Lęk jest silnym czynnikiem powstrzymującym opór przeciw przemocy. Może hamować dążenie 
do zmian, zwłaszcza gdy przyszłość jest niepewna. Wiele kobiet czuje lęk przed pozostaniem w 
związku przemocowym, ale równie często lub częściej przed odejściem. Trwanie w związku jest 
sytuacją znajomą, wiadomo, czego należy się obawiać. Odejście lub szukanie innych rozwiązań 
to wyprawa w nieznane.  
 
Dalsze trwanie w związku, mimo doznanych urazów rozwija proces wiktymizacji, który zmienia 
poczucie tożsamości maltretowanej osoby. Ofiara traci podstawowe poczucie bezpieczeństwa i 
uporządkowania życia, traci zaufanie do siebie i zaczyna źle o sobie myśleć. Pragnie wycofać się 
z życia i odizolować od innych, zwłaszcza gdy ze strony otoczenia spotyka ją ignorancja, 
niewiara w to, co mówi lub obwinianie. 
 



 Osamotnienie 

 

Przemoc izoluje ofiarę, która wycofuje się z dotychczasowych kontaktów. Ofiara traci coraz 
bardziej pewność siebie; wstydzi się, że zasłużyła sobie na takie traktowanie. Może uważać, że 
inne kobiety nie doświadczają nadużyć i że jest  jedyną, którą spotkał ten los.  
 

Ofiara przemocy pozbawiona naturalnego systemu wsparcia łatwiej dostosowuje się do 
poleceń sprawcy, który staje się w jej życiu jedyną znaczącą osobą. Jego poglądy i zachowania 
zajmują centralne miejsce w jej psychice i stanowią punkt odniesienia przy podejmowaniu 
decyzji czy ocenie rzeczywistości.  
 

Zdominowana osoba stara się czytać w myślach sprawcy, przewidywać jego potrzeby, nastroje, 
by mu się przypodobać. Zaczyna myśleć jego kategoriami, patrzeć jego oczami. Sama jakby 
przestaje istnieć, nie ważne są jej odczucia i potrzeby. 
 
 
 



         STOP! 
 
„Prosimy o radę wtedy, gdy znamy rozwiązanie,  
  ale wolelibyśmy go uniknąć” 
                                                                 Erica Jong 
 

 

Do decyzji o poszukiwaniu pomocy osoby krzywdzone dojrzewają bardzo długo. Czasem 
potrzeba nawet kilku lat, aby podjąć pierwszą próbę opowiedzenia komuś o swoich najbardziej 
przykrych doświadczeniach. 
 

Ważne jest objęcie ofiary fachową opieką (socjalną, prawną, terapeutyczną). W pewnym 
momencie tej opieki szczególnie istotna jest wsparcie psychologiczne, gdyż motywacja do 
zmiany sytuacji życiowej u ofiary jest bardzo chwiejna. Z równym  naciskiem podkreśla się 
potrzebę poddania terapii wszystkich uczestników przemocy w rodzinie, w przeciwnym 
przypadku istnieje zwiększone ryzyko odtworzenia w przyszłości sytuacji krzywdzącej.  
 

Dużą popularnością cieszą się techniki pracy grupowej, prowadzonej w grupach 
homogenicznych tzn. osobno ofiar, sprawców i dzieci. Możliwa jest także indywidualna pomoc 
terapeutyczna.  
 



  

   WSPARCIE 
  GRUPOWE 
 
  
 
 
W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki w przeciwdziałaniu doświadczanej przemocy dużym 
wsparciem okazuje się praca grupowa, która: 
 

• umożliwia lepszą identyfikację problemu, dzięki włączaniu w dyskusję ludzi o podobnych doświadczeniach 
• pozwala szybciej wychwycić ukryte znaczenia wyrażanych ocen czy przeżyć uczestników grupy (również 

dzięki podobieństwu problemów i sposobów radzenia sobie z nimi) 
• przełamuje poczucie izolacji i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy 
• stwarza lepszą możliwość testowania nowych form zachowania i ćwiczenia pożądanych nawyków   
 

Powyższa idea stała się inspiracją dla utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą 
domową. W inicjatywę tę zaangażowały się osoby reprezentujące krakowski MOPS tj. filię nr 2 i filię nr 7 oraz 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr2 czyli instytucje działające w dzielnicy Krowodrza.  Zrealizowano  
kilka projektów, które zostaną przedstawione poniżej. 



Lokalne inicjowanie Grup Wsparcia  
dla ofiar przemocy domowej 

• realizacja projektów w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska lokalnego 

• na podstawie diagnozy społecznej przeprowadzanej przez instytucje 
pomocowe, głównie przez pracowników MOPS (wywiad środowiskowy, 
wywiad psychologiczny) 

• w oparciu o współpracę międzyludzką (pracownicy socjalni, pracownicy 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, policjanci, prawnicy, kuratorzy) 

• z uwzględnieniem oczekiwań uczestników grupy (dobór formuły edukacyjnej 
lub wspierającej dzięki monitorowaniu przebiegu pracy grupowej i działaniom 
ewaluacyjnym) 

 

TWORZENIE PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ DLA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE 
TERAPEUTYCZNYM W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

BEZ POMOCY Z ZEWNĄTRZ SZANSE WYJŚCIA Z PUŁAPKI PRZEMOCY DOMOWEJ 

SĄ NIEWIELKIE 

 

 

 



Spotkania edukacyjno-wspierające dla osób dotkniętych przemocą  
„WIEM I DZIAŁAM” 

 

             
                   PROJEKT SOCJALNY    luty – lipiec 2010 

 
Agnieszka Kozera (F2) 

Matylda Rydzewska (F7) 
Katarzyna Owsiany (PPP2) 

 



Spotkania „WIEM I DZIAŁAM” 
(luty – lipiec 2010) 

 
 

• projekt socjalny realizowany w MOPS Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37  
 
• pilotażowy charakter projektu (wstępny etap zmierzający do utworzenia grupy wsparcia dla ofiar 

przemocy) 
 
• uczestnictwo 7-miu kobiet w wieku (29-54) lat doznających przemocy w rodzinie  
 
• realizacja cyklu 6-ciu spotkań edukacyjno – wspierających (raz w miesiącu, 90 min) 
 
• w wymiarze edukacyjnym celem spotkań było dostarczenie uczestniczkom wiedzy na temat zjawiska 

przemocy w formie mini wykładów i dyskusji (m.in. charakterystyka zjawiska – rodzaje  przemocy, mity 
związane z przemocą, cykle przemocy w rodzinie, zespół stresu pourazowego, wyuczona bezradność, 
współuzależnienie, problematyka dzieci – ofiar i świadków przemocy, aspekty prawne i proceduralne w 
sytuacji doznania przemocy, zadania instytucji pomocowych, rozwijanie własnych zasobów) 

 
• wymiar wspierający spotkań służył budowaniu atmosfery zaufania i wspólnoty przeżyć w grupie, wymianie 

doświadczeń, wspieraniu się w aspekcie emocjonalnym 
 
• analiza danych ewaluacyjnych (uzyskanych z ankiet) po zakończeniu projektu wykazała u uczestniczek 

wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach przemocowych oraz większą 
aktywizację do podejmowania działań ochronnych przeciw doznawanej przemocy, a także 
zapotrzebowanie na częstsze spotkania grupy o charakterze wspierającym 

 



 
GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ 

„Niebieski Namiot” 
 

 
 

 

Filia nr 7 Al. Słowackiego 46  

Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37  

 

 

 PROJEKT SOCJALNY  październik 2010 – marzec 2011 



GRUPA WSPARCIA „Niebieski Namiot” 
październik 2010 – marzec 2011 

 

• projekt socjalny realizowany w MOPS Filia nr 7 Al. Słowackiego 46  
 
• wsparciowy charakter spotkań (zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek zwiększenie emocjonalnego 

wsparcia i pomocy interpersonalnej podczas pracy grupowej) 
 
• uczestnictwo 14-stu kobiet (w wieku 35-72) lat doznających przemocy w rodzinie  
 
• realizacja 20-stu  spotkań terapeutyczno - edukacyjnych (raz w tygodniu, 90min), w razie potrzeb 

wprowadzanie elementów edukacyjnych w celu poszerzania zdolności rozumienia zjawiska 
przemocy i integrowania wiedzy z doświadczeniem 

 
• możliwość nawiązania kontaktów interpersonalnych z osobami o podobnych doświadczeniach, 

wymiany informacji, wiedzy,  uzyskania zrozumienia, akceptacji, pomocy w szukaniu wyjścia z 
trudnych sytuacji, dzielenia się własnymi odczuciami i własnym zdaniem z innymi, bez obawy przed 
krytyczną oceną lub radami, dawaniu i otrzymywaniu ciepła i otuchy, czerpania z siły jaką daje 
grupa, uczenia się od innych, rozwijania rozmaitych umiejętności życiowych, wzmacniania poczucia 
wartości siebie, poczucia wpływu na własne życie, 

 
• badania ewaluacyjne wykazały u uczestniczek m.in. wzrost poczucia bezpieczeństwa, pozytywnej 

samooceny, podbudowanie psychiczne, obniżenie lęku wobec sprawcy oraz mobilizację do działań i 
lepsze radzenie sobie z problemami przemocy 

 
 

 
 

 



   GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                           PROJEKT SOCJALNO - TERAPEUTYCZNY    kwiecień - czerwiec 2011 
 
 
 

• kontynuacja projektu Grupy Wsparcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2  
 

• idea utworzenia stałego miejsca spotkań dla uczestników Grupy Wsparcia na terenie Poradni 
 

• uczestnictwo 6-ciu kobiet i 1-go mężczyzny doznających przemocy w rodzinie  
 

• realizacja 10-ciu  spotkań terapeutyczno - edukacyjnych (raz w tygodniu, 90min), 

 
PPP2 ul. Siewna 23 d 

 
 



GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ 
 „Niebieski Namiot”   

  
 

od października 2011r do nadal 

• otwarty charakter grupy, uczestnictwo 17-stu kobiet doznających przemocy w rodzinie  
 

• realizacja cyklicznych spotkań terapeutycznych  (raz w tygodniu, 90min) pod stałą opieką 
psychologiczną, z możliwością superwizowania procesu grupowego  

 

• kwalifikacja do grupy poprzez osobiste zgłoszenie lub skierowanie  od innego specjalisty (np. 
pracownika socjalnego) po przeprowadzeniu rozmów diagnostyczno – motywujących 

 

• udzielanie pośredniej pomocy osobom z najbliższego otoczenia uczestnika grupy, dotyczy 
zwłaszcza dzieci (kierowanie na konsultacje, diagnozę, terapię itp.) 

 

• oddziaływania zmierzające do poprawy funkcjonowania w rodzinie i środowisku poprzez 
zmianę postawy wobec przemocy oraz zmianę postrzegania własnej sytuacji życiowej 
(zmniejszenie poczucia bezradności na rzecz wzrostu konstruktywnych działań) oraz 
poszerzenie zasobów osobistych (wzmocnienie kompetencji emocjonalnych i społecznych, 
wzrost motywacji do pozytywnych zmian) 

 
Prowadzące grupę : 

Katarzyna Owsiany 
Elwira Zadęcka 
Lucyna Nagięć 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Co daje grupa? 
w opinii uczestniczek 

 



„Mogę tu poczuć się bezpiecznie - przyjść na pogaduchy, 
poczuć, że nie jestem sama, taka ofiara, tylko, że jest nas 

więcej i możemy pogadać na luzie” 
 

 



„Tu człowiek czuje się wewnętrznie tak spokojnie, 
może wszystko wypowiedzieć, nikt mu nie powie,  

że kłamie, po prostu może wyrzucić ból z serca” 

 



„Potrafią tu pomóc, doradzić, podsunąć 
pomysł jak rozwiązać problem” 

 



„Nikt nie zrozumie ofiary tak jak inna ofiara, która tak samo czuje,  
bo ma to samo w domu” 





 i wsparcie… 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upełnomocnienie oznacza upoważnienie kogoś 
do działania w swoim imieniu 

 
„Upoważnienie” takie uczestnikowi może dawać Grupa Wsparcia.  

Dzięki wspólnym celom i wzajemnemu wsparciu każda z osób uczestniczących ma szansę na 
uzyskanie od nowa „uprawnień” do posiadania mocy sprawczej,  umocnienia w sobie, odzyskania 

wewnętrznych sił do działania oraz prawa do godności i samostanowienia. 



 
Podsumowując,  
 
 W opinii uczestniczek i prowadzących udział w grupie wsparcia niesie wymierne i 
niewymierne korzyści. Z jednej strony dokonują się istotne realne zmiany w życiu 
uczestniczek (np. zakładanie Niebieskich Kart,  sprawy w sądzie dotyczące znęcania, pozwy o 
rozwód, wnioski o eksmisje i alimenty itp). Z drugiej strony dokonuje się subtelna zmiana w 
odbiorze rzeczywistości (w przeżywaniu własnej sytuacji życiowej, w zakresie pełnionej roli i 
stosowanych mechanizmów obronnych itp.) u uczestniczek.  
 

Szczególnie cennym doświadczeniem zdobywanym w grupie, poza społecznymi aspektami 
funkcjonowania, jest rozwój kompetencji emocjonalnych. W tej małej społeczności buduje 
się szereg pozytywnych odczuć niezbędnych do procesu zdrowienia tj. poczucie siły i 
bezpieczeństwa, zaufanie i akceptacja.  

 
 
 

Potęga grupy tkwi w możliwościach wsparcia,  
jakie daje swoim uczestnikom. 

 
 
 
 

Idea Niebieskiego Namiotu stworzona na potrzeby Grupy Wsparcia metaforycznie opisuje 
miejsce tymczasowego schronienia, gdzie można się spotkać z innymi uciekającymi przed 
burzą, gdzie można zebrać siły i przygotować strategie ochrony przed niekorzystną pogodą.  
 

W tym miejscu… tzn. w Grupie Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową mamy 
nadzieję, że dokonuje się upełnomocnienie uczestnika do zmian dla swojego dobra.  

 

 



Dziękuję za uwagę! 


