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Rekomendacje przygotowano na podstawie dyskusji i prezentacji merytorycznej podczas 

seminarium pt:„Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i budowanie skutecznej 

strategii pracy z rodziną dotkniętą przemocą”, które odbyło się w dniach 14 i 21 września 

2015, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

 

NAJCZĘSTRZE PROBLEY ZGŁASZANE PRZEZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW 

INTERDYSCYPLINARNYCH DOTYCZĄCE DIAGNOZY I OCENIY WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE mogą zostać podzielone na następujące kategorie: 

1. Prawidłowe rozpoznanie czy w rodzinie dochodzi do przemocy. Jest to kwestia 

niezwykle istotna ponieważ od niej zależy, czy podejmujemy działania na rzecz danej 

rodziny. Szczególnie trudnymi kwestiami w tym zakresie wydają się. 

 Rozróżnienie czy w danej rodzinie mamy do czynienia z konfliktem, czy też dochodzi w 

niej do przemocy. 

 Próby wykorzystywania służb pomocowych do sporów i konfliktów rodzinnych. 

1. Właściwe zdiagnozowanie sytuacji w rodzinie uwikłanej w przemoc, dzięki 

któremu można podjąć skuteczne działania i monitorowanie zmian. W tym 

zagadnieniu uczestnicy zgłaszali dylematy dotyczące zwłaszcza: 

 Sprzecznych deklaracji członków rodziny co do tego, kto w rodzinie jest faktycznie 

osobą doświadczającą przemocy, a kto ją stosuje (zakładanie przez partnerów Niebieskiej 

Karty „przeciw sobie nawzajem”). 

 Działania szeregu mechanizmów osobistych i rodzinnych sprawiających, że przemoc w 

rodzinie jest ukrywana, osoby doświadczające przemocy wycofują się z zeznań i działań 

które mają przemoc zatrzymać. 

 Wątpliwości co do momentu zamknięcia Niebieskiej Karty. 

 Radzenia sobie ze sprzecznymi oczekiwaniami ze strony klientów. 

 



1. Skuteczne metody motywowania członków rodziny do zmian. 

 Metody motywowania osób doświadczających przemocy. 

 Metody motywowania osób stosujących przemoc. 

 Doświadczanie poczucia bezsilności w pracy z rodziną dotknięta przemocą. 

1. Czynniki poprawiające sprawne i efektywne działanie zespołów 

interdyscyplinarnych. 

 

Podczas dyskusji i prezentacji merytorycznej uczestnicy seminarium i prowadząca wypracowali 

i omówili następujące sposoby na radzenie sobie z opisanymi trudnościami: 

1. Prawidłowe rozpoznanie czy w rodzinie dochodzi do przemocy. 

Ważnym elementem jest rozpoznanie i właściwa diagnoza rodziny. Pierwszym krokiem 

powinno być rozpoznanie czy w rodzinie występuje konflikt – czy przemoc. Różnice 

pomiędzy konfliktem a przemocą bazują na odpowiedzi na następujące pytania: 

 czy zachowania uczestników zdarzenia mają charakter sporu - sprzeczności poglądów i 

wartości (co sugeruje konflikt), czy mają na celu kontrolowanie partnera (co sugeruje 

przemoc)? 

 czy istnieje względna równowaga sił w relacji, czy któryś z partnerów ma przewagę 

(fizyczną, finansową, emocjonalną, psychiczną itp.)? 

 czy spór narusza dobra osobiste, prawa którejś ze stron? 

 czy sytuacja ma szanse na rozwiązanie bez ingerencji z zewnątrz? 

Odpowiedzi na te pytania ułatwią rozróżnienie pomiędzy sytuacją konfliktu a przemocy w 

rodzinie. 

 Przemoc: ma charakter INTENCJONALNY – ważną rolę w jej dynamice ma chęć 

KONTROLI nad innymi członkami rodziny. W sytuacji przemocowej jedna ze stron MA 

PRZEWAGĘ nad innymi (fizyczną, finansową, ale też emocjonalną, czy psychiczną). Zawsze 

w sytuacjach przemocy dochodzi do NARUSZENIA, OGRANICZENIA PRAW drugiej strony. 

Sytuacja przemocy w rodzinie NIE MOŻE BYĆ SKUTECZNIE ROZWIĄZANA BEZ 

INGERENCJI Z ZEWNĄTRZ, ze względu na nierównowagę sił, oraz zależności osoby 

doświadczającej przemocy. 

 Konflikt: wynika ze SPRZECZNOŚCI poglądów i/lub wartości uczestników konfliktu, 

chęć kontrolowanie nie jest główną jego osią. Zakłada WZGLĘDNĄ RÓWNOWAGĘ SIŁ osób 

będących w konflikcie. Konflikt zwykle NIE WIĄŻE SIĘ Z OGRANICZENIEM PRAW któregoś 

z uczestników konfliktu i MOŻE BYĆ ROZWIĄZANY BEZ INGERENCJI Z ZEWNĄTRZ. 

Próba odpowiedzi na te cztery pytania może rozjaśnić wątpliwości związane z podjęciem 



decyzji o rozpoczęciu działań w rodzinie w której podejrzewamy występowanie 

przemocy. 

Kolejnym ważnym głosem w rozróżnieniu konfliktu od przemocy jest sprawdzenie, czy poza 

osobami zaangażowanymi w sytuację, nie ma w rodzinie innych osób, które doznają 

krzywd w jej wyniku. Zwykle takimi osobami są dzieci, lub inne osoby zależne, które z 

racji wieku, niepełnosprawności, czy choroby nie mogą skutecznie ochronić się przed 

zaistniała w rodzinie sytuacją. Jeżeli więc w rodzinie diagnozujemy konflikt należy 

uważnie sprawdzić, czy w wyniku tego konfliktu dzieci i inne osoby zależne nie 

doświadczają przemocy. W takiej sytuacji powinniśmy podjąć działania zmierzające do 

ochrony tych członków rodziny, którzy sami nie mają możliwości się obronić. 

 

 

2. Właściwe zdiagnozowanie sytuacji w rodzinie uwikłanej w przemoc, dzięki 

któremu można podjąć skuteczne działania i monitorowanie zmian. 

 Właściwa diagnoza sytuacji przemocy w rodzinie to nie taka, która będzie jedynie 

wskazywać, że przemoc w rodzinie występuje, ale taka, która będzie zarazem 

narzędziem do stworzenia skutecznego Planu Pomocy i będzie ułatwiać monitorowanie 

zmian w rodzinie.  Taka diagnoza pozwala zrozumieć dlaczego w rodzinach uwikłanych 

w przemoc często dochodzi do ukrywania zachowań przemocowych, wycofywania się z 

podjętej zmiany, oraz odwoływania zeznań. Zrozumienie tych mechanizmów daje 

szanse na skuteczną pracę nad ich przezwyciężeniem. Diagnoza taka powinna się 

odbywać na trzech poziomach: 

a) Poziom informacji sygnałowych - czyli informacji od rodziny i otoczenia o 

występowaniu w rodzinie zachowań i sytuacji w których użyta została przemoc fizyczna, 

psychiczna, finansowa, seksualna itp. Jest to etap na którym decydujemy czy w rodzinie 

dochodzi do przemocy – czy mamy raczej do czynienia z konfliktem. 

b) Poziom objawów psychicznych pojawiających się w systemie rodzinnym 

dotkniętym przemocą. Ważnym elementem jest obserwacja przez wszystkich członków 

Grupy Roboczej mechanizmów funkcjonowania zarówno poszczególnych członków rodziny, 

jak i pojawiających się w obrębie całego systemu rodzinnego. 

Ważną rolę na tym etapie ma obserwacja mechanizmu sprawowania kontroli w 

rodzinie. Na poziomie systemu rodzinnego w rodzinach dotkniętych przemocą często 

pojawiają się zjawiska: koluzji w związku, błędnego koła przemocy, przymusu powtarzania 

traumy, skryptów i schematów rodzinnych itp. Ważne wydaje się, aby mieć na uwadze, że 

rodzina funkcjonuje jako system, czyli, że zachowania poszczególnych jej członków 

wpływają na siebie. Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania przemocy specyficznych 

dla danej rodziny pozwala na skuteczną interwencje. 

Na poziomie indywidualnym obserwujemy pojawianie się psychologicznych mechanizmów 



obronnych u poszczególnych członków rodziny: 

 U osób stosujących przemoc często obserwujemy mechanizmy, które mają za zadanie 

kontrolować inne osoby w rodzinie: nadmierna potrzeba kontroli, sztywność granic,  

zaprzeczenie, uzależnienia, zależność emocjonalna od zachowań innych itp. 

 U osób doświadczających przemocy częste są mechanizmy mające na celu ochronić je 

od poczucia bezsilności i stworzyć iluzje posiadania kontroli: dysocjacja, zaprzeczenie, 

nadmierna kontrola, tłumaczenie osoby stosującej przemoc, identyfikacja z agresorem, 

przymus powtarzania traumy itp. 

 U dzieci w rodzinach uwikłanych w przemoc często, poza ww. mechanizmami, 

obserwuje się pełnienie specyficznych ról rodzinnych które  wiążą się z przemocą w 

rodzinie. Szczególną uwagę należy zwrócić na role: bohatera rodzinnego, znikającego 

dziecka, kozła ofiarnego, maskotki rodzinnej czy buntownika. 

a) Poziom rezonansu własnego osoby pomagającej. Są to informacje, które osoba 

pomagająca rodzinie uwikłanej w przemoc może czerpać z rozumienia własnych emocji i 

przekonań związanych z przemocą, oraz omawianą rodziną. Reflektowanie własnych 

wątków związanych z sytuacjami przemocy w rodzinie wiąże się z koniecznością superwizji 

swojej pracy. 

Diagnoza oparta na tych trzech poziomach analizy pozwala zrozumieć specyfikę danej - 

konkretnej rodziny uwikłanej w przemoc. Poszczególne działania zawarte w Planie 

Pomocy Rodzinie można dostosować indywidualnie dla poszczególnych jej członków z 

uwzględnieniem trudności i zasobów każdego z nich. 

 Diagnoza taka powinna być kontynuowana na rożnych etapach pracy z rodziną, 

ponieważ obserwacja zmian w członkach rodziny – tego, czy wyciszają się niekorzystne 

dla nich mechanizmy, tego czy lepiej funkcjonują - pozwala stwierdzić, czy Plan Pomocy 

dla tej konkretnej rodziny został wykonany, a co za tym idzie - daje przesłanki do 

zamknięcia Niebieskiej Karty. 

 Wyraźnym problemem w pracy z rodziną uwikłaną w przemoc, wydaj się być fakt, że ich 

członkowie często kierują do osób im pomagających sprzeczne oczekiwania i potrzeby, 

Sprzeczność ta może pojawiać się na kilku poziomach, najczęstszymi z nich są 

rozbieżności pomiędzy: 

 Potrzebami kierowanymi przez poszczególnych członków rodziny (rozbieżność pomiędzy 

potrzebami zgłaszanymi przez osoby stosujące i doświadczające przemocy, dzieci i 

rodziców, itp.). 

 Potrzebami deklarowanymi przez członków rodziny, a widzianymi przez osobę pracującą 

z rodziną. 

 Potrzebami zgłaszanymi przez osobę poszukującą pomocy a realną możliwością jej 

realizacji („proszę coś zrobić z ta sytuacją, tylko tak, żeby partner się nie dowiedział”). 



 Potrzebami uświadomionymi i nieświadomymi członków rodziny. 

Wypracowano kilka wskazówek pomagających radzić sobie z tymi rozbieżnościami: 

 Priorytetem pracy z rodziną jest bezpieczeństwo i dobro najbardziej bezbronnych 

członków rodziny. Chodzi tu zwłaszcza o dzieci i osoby które ze względu na stan 

zdrowia, lub trudności emocjonalne nie są w stanie same obronić się przed 

przemocą. 

 Wobec członków rodziny dotkniętej przemocą należy w sposób stanowczy, lecz 

nie agresywny przestrzegać granic i norm. Utrzymywanie takich samych zasad 

dla wszystkich członków takiej rodziny zmniejsza ryzyko uwikłania w rożnego 

rodzaju sprzeczne oczekiwania klientów. 

 O ile jest to możliwe warto dla poszczególnych członków rodziny „przydzielić” do 

pracy psychologicznej różne osoby – aby nie wprowadzać u osób pomagających 

„konfliktu lojalności”, który sprzyja uwikłaniu osoby pomagającej w problemy 

rodzinne. 

 W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia członków rodziny należy przede 

wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo, dalszym etapem jest praca nad 

motywacją, czy powolną zmianą. 

 W przypadkach jeżeli przemoc w rodzinie jest nadal aktywna nie można 

podejmować działań pomocowych takich jak terapia rodzinna, czy mediacja. 

Wynika to z faktu, że oddziaływania te wymagają równowagi sił uczestników, a 

w przypadku aktywnej przemocy tej równowagi sił realnie nie ma. Niesie to 

zagrożenie powtórzenia traumy i odtworzenia się mechanizmów przemocy w tej 

relacji. 

 

3. Skuteczne metody motywowania członków rodziny do zmian. 

Praca z członkami rodzin uwikłanymi w przemoc dostarcza wiele trudności i dylematów, 

jest ona też bardzo obciążająca psychicznie dla osób działających na rzecz poprawy 

sytuacji w takiej rodzinie. Jedną z często pojawiających się emocji, podczas kontaktu z 

rodziną uwikłaną w przemoc, jest POCZUCIE BEZSILNOŚCI. Warto pamiętać, że emocja 

ta związana jest ze specyfiką pracy z przemocą, oraz często powoduje, że wysiłki 

wkładane w pomoc rodzinie wydają się zupełnie bezowocne. Może to osłabiać 

motywację do dalszej pomocy rodzinie, oraz powodować u osoby pomagającej 

frustrację i zniechęcenie do pracy. Rozważania nad tym aspektem pracy w Zespołach 

Interdyscyplinarnych stanowiły ważny motyw podczas seminarium. Jako metody 

skuteczne w radzeniu sobie z poczuciem bezsilności wymieniane były: 

 Pamiętanie o tym, że praca z rodziną uwikłana w przemoc wymaga długiego czasu. 

Motywowanie do zmiany i przygotowanie rodziny na to, żeby była do tej zmiany gotowa to 



długi proces, w którym członkowie rodziny często będą zmieniać zdanie, podejmować 

pomoc i się z niej wycofywać – jednak każda próba zostawia w rodzinie poczucie że jest 

ktoś, do kogo mogą się zwrócić. Przekonanie takie może zaowocować w późniejszym 

okresie. 

 Wsparcie uzyskiwane od innych osób pracujących z przemocą w rodzinie, kolegów z 

pracy, czy podczas superwizji. 

 Zwracanie uwagi również na drobne zmiany które zachodzą w rodzinie, lub u 

poszczególnych jej członków. Zmiany – nawet drobne pozwalają podnieść im jakość 

swojego życia. 

 Jasne i uczciwe względem siebie określenie granic pomocy jaką osoba pomagająca 

może wnieść do rodziny. Bywa to trudne ze względu na duże i często sprzeczne 

oczekiwania ze strony członków rodzin. Uczciwe określenie dla siebie, na co ja – jako 

osoba pomagająca – mam wpływ, a na co nie mam, zmniejsza poziom osobistej frustracji. 

Dzięki dyskusji w ramach seminarium powstał zbiór zasad, pomocnych w motywowaniu 

do zmian członków rodzin w których stosowana jest przemoc. 

Wskazówki do pracy nad motywacją do zmiany w rodzinach dotkniętych 

przemocą: 

1. Pierwszoplanowo należy zadbać o bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy. 

Dotyczy to również stworzenia bezpiecznej sytuacji w której można porozmawiać, bez 

kontaktu z osobą stosującą przemoc. 

2. Warto stosować metodę „małych kroków” - duże zmiany zaczynają się od małych. 

Czasami pierwszym sukcesem jest spokojna rozmowa. 

3. Warto mówić, że to zachowania przemocowe są złe, a nie osoba je stosująca. 

4. Warto stawiać jasne zasady i granice. Jest to ważne zarówno w pracy z osobą 

doświadczającą, jak i stosującą przemoc. Osoba stosująca przemoc często łamie czyjeś 

granice. Spokojne i stanowcze zachowanie osoby pomagającej pokazuje jej, że pracownik 

nie pozwoli na takie zachowanie. Osoby doświadczające przemocy ze względu na częste 

łamanie ich własnych granic często mogą oczekiwać od osób pomagających podobnych 

zachowań, lub nawet je wymuszać – zachowanie jasnych granic ze strony pomagającego 

pokazuje im, że relacja ta jest stabilna i pozwala na szacunek. 

5. Nie należy stosować wypowiedzi akceptujących przemoc np.: „jak pani nie sprząta w 

domu to się nie dziwie, że mąż robi takie awantury”. 

6. Osoby doznające przemocy nie należy przymuszać do działania – stanowi to 

powtórzenie sytuacji, w której ktoś je do czegoś zmusza. Skuteczniejszym rozwiązaniem 

jest uczenie nowych zachowań, pokazywanie możliwości. 

7. Ważne jest nazywanie zachowań przemocowych w sposób otwarty przemocą. Osoby 



doznające przemocy często nie zdają sobie sprawy, że dane zachowanie jest agresją, 

osoby wykazujące zachowania przemocowe często ich tak nie spostrzegają. Czasami 

odkryciem dla nich jest, że dane zachowanie jest krzywdzące. 

8. Dla budowania motywacji do zmiany ważne jest aby zarówno osoba doświadczająca, 

jak i stosująca przemoc miała poczucie bycia zrozumianą i traktowaną podmiotowo. Warto 

postarać się zrozumieć ważne dla nich sprawy i problemy. Jednocześnie należy jednak 

wprost nie zgadzać się na zachowania przemocowe i jawnie je nazywać. 

9. Kiedy osoba z rodziny dotkniętej przemocą jest przez nas „wysyłana” do innej instytucji 

warto zadbać, aby szła do konkretnej osoby – a nie do bezimiennej organizacji. 

 

 

4. Czynniki poprawiające sprawne i efektywne działanie zespołów 

interdyscyplinarnych. 

Skutecznym narzędziem monitorowania pracy z rodziną jest dobrze działająca Grupa 

Robocza i Zespół Interdyscyplinarny. Grupy seminaryjne szukały wskazówek mówiących 

o tym co sprawia, że Zespól Interdyscyplinarny jest skuteczny, są to: 

Na poziomie zespołu: 

- Poświęcenie spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego na zawarcie kontraktu dotyczącego 

współpracy. 

Ponieważ każdy zespół tworzą przede wszystkim ludzie ważne wydaje się aby 

współpracując ze sobą dobrze się oni „dogadywali”. Oczywiście ustawy i 

rozporządzenia określają nie tylko kompetencje każdego uczestnika zespołu, jak i 

zakres odpowiedzialności. Ważne jest jednak, aby w każdym zespole poszczególne  

osoby – a nie instytucje - „dogadali się ze sobą”. Dobrą współpracę tworzy 

wzajemne zaufanie i zrozumienie. Są to wartości, które należy budować. Pomaga w 

tym ustalenie w zespole np.: na co można od poszczególnych członków liczyć, na 

czym komu zależy podczas współpracy, co dla poszczególnych osób oznacza dobra 

współpraca, jakie maja oczekiwania względem pozostałych członków. Warto na taką 

rozmowę poświecić przynajmniej jedno spotkanie. To, co uda się na nim 

wypracować będzie owocowało w momencie podejmowania problemów 

poszczególnych rodzin i będzie ułatwiało wspólną pracę. 

 

- Superwizja zespołu. 

Superwizję taką można rozpatrywać na poziomie omawiania pracy z rodziną - jest 

ona wtedy bardzo pomocna w konkretnym przypadku. Jednak możliwa jest również 

superwizja relacji w zespole, zarówno na poziomie jego budowania, jak i w 



sytuacjach konfliktowych. Ważne jest jednak, aby superwizor był zewnętrzny i nie 

był zależny od żadnej instytucji z których pochodzą uczestnicy zespołu. 

- Równomierne zaangażowanie stron. 

Dla seminarzystów duże znaczenie miało budowanie współpracy w ramach Grup 

Roboczych w taki sposób, aby osoby z innych służb pomocowych były również 

wyraźnie zaangażowane w działania na rzecz rodziny, aby przepływ informacji 

pomiędzy członkami Grupy był płynny i nie ograniczał się jedynie do pojawienia się 

na zebraniach zespołu. Wydaje się, że skutecznym sposobem pracy w taki sposób 

jest budowanie pozytywnych relacji pomiędzy członkami zespołów, tworzenie 

kontraktu dotyczącego współpracy i omawianie wzajemnych oczekiwań. 

- wsparcie emocjonalne (zasada współpraca pomaga – rywalizacja szkodzi) 

Praca z rodzinami dotkniętymi przemocą obfituje w wiele sytuacji w których 

pracownicy czują się uwikłani w problemy rodzinne, bezsilni i bezradni. Wynika to ze 

specyfiki przemocy. Wsparcie emocjonalne jest niezwykle ważne, możliwość 

omówienia trudności związanych z rodziną w ramach zespołu, usłyszenia co inni 

myślą na dany temat. Pozwala to zdobyć zdrowy i potrzebny w pracy osoby 

pomagającej dystans. Dystans ten nie polega na przedmiotowym traktowaniu 

członków rodziny, ale na możliwości oceny sytuacji całościowo i postawienia trafnej 

diagnozy. W tym znaczeniu współpraca w zespole jest tak ważna i działa również na 

korzyść rodziny której problematyką zajmuje się zespół. 

Na poziomie pracy z rodziną: 

- Stworzenie realistycznego Planu Pomocy (opartego o realia lokalne, ale korzystającego z 

lokalnych zasobów). 

Niezelżenie od wskazań do pracy każdy Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w 

określonej rzeczywistości, a której dostępne są określone zasoby. W mniejszych i 

oddalonych od dużych miast gminach jest mniejszy dostęp do pomocy 

psychologicznej, czy ośrodków mogących wspierać zasoby rodziny. Realistyczne 

tworzenie Planów Pomocy powinno uwzględniać te utrudnienia, ale nie może 

patrzeć tylko na nie. Warto szukać w środowisku lokalnym innych rozwiązań dla 

rodziny. Może to być np. dofinansowanie dojazdów do większych ośrodków, lub 

odnalezienie na terenie szkoły wychowawcy, który może wesprzeć dziecko, lub też 

funkcjonowania na terenie gminy organizacji pozarządowej która pomoże. Działania 

takie wymagają znacznie więcej wysiłku ze strony członków zespołu, ale warto o 

nich pamiętać podczas zebrań. 

- Ciągła diagnoza sytuacji w rodzinie na trzech poziomach (informacje sygnałowe, objawy 

psychiczne i rezonans własny osoby pomagającej). 

Aby omawiana przez nas diagnoza obejmująca trzy poziomu analizy była skuteczna, 

należy ją powtarzać co jakiś czas podczas pracy z rodziną. Wtedy widoczne są 



zmiany lub ich brak i wtedy można ocenić skuteczność Planu Pomocy, oraz 

wprowadzać w niego odpowiednie modyfikacje. 

- Modyfikacja planu pomocy w sytuacji pojawienia się zmian. 

Ważne wydaje się aby Plan Pomocy dla rodziny był dostosowany do zmieniającej się 

sytuacji rodziny. Ma to duże znaczenie, gdyż nie dostosowanie planu pracy do zmian 

często owocuje frustracją osób pomagających i członków rodziny, oraz poczuciem 

„że nic nie da się zrobić”. Aby takie zmiany były możliwe konieczna jest płynna 

komunikacja pomiędzy członkami zespołu, wymiana obserwacji, spostrzeżeń i 

hipotez dotyczących podłoża problemów. 

 

 

 


