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1. Streszczenie
Przemoc w rodzinie jest przez większość mieszkańców województwa podkarpackiego postrzegana
przez pryzmat przemocy fizycznej. 86% wskazuje na definicję przemocy określającą przemoc jako
„użycie siły fizycznej względem drugiej osoby”. Co za tym idzie, prawie tyle samo osób (85%)
wymienia ten właśnie rodzaj przemocy (przemoc fizyczną) jako występujący najczęściej. Obok
przemocy fizycznej, blisko dwie trzecie badanych (61%) postrzega przemoc jako krzywdzenie ofiar
przy pomocy oddziaływań psychologicznych. Ponadto, wyniki potwierdzają, że w powszechnej opinii
sprawcami przemocy domowej są głównie mężczyźni, najczęściej mężowie (54%), partnerzy
i ojcowie (po 12%), a także synowie (2%). Natomiast ofiarami przemocy, zdaniem respondentów
są głównie kobiety w wieku produkcyjnym (58%) oraz dzieci do 18 roku życia (24%). Jeśli chodzi
o okoliczności, w których najczęściej dochodzi do przemocy, są to konflikty między małżonkami
(71%). Przemocy sprzyja spożywanie alkoholu przez sprawców (87%).
Mieszkańcom Podkarpacia trudno jest ocenić, czy w porównaniu do okresu sprzed 5 lat zjawisko
przemocy występuje częściej czy rzadziej. Aż 59% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, zaś co
piąty badany (19%) uważa, że tak samo często. Ponad połowa mieszkańców województwa
podkarpackiego (57%) deklaruje ponadto, że nigdy w swoim otoczeniu nie spotkała się ze
zjawiskiem przemocy.
Spośród wymienionych w badaniu instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
mieszkańcy woj. podkarpackiego największym zaufaniem darzą policję. Drugą instytucją wysokiego
zaufania społecznego jest pomoc społeczna. Najczęściej wskazywanymi przyczynami niezgłaszania
przez ofiary przemocy odpowiednim służbom jest strach bądź lęk oraz wstyd.
Prawie jeden na pięciu mieszkańców woj. podkarpackiego deklaruje, że nie słyszał o żadnej formie
pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. Najbardziej rozpoznawalną formą pomocy takim osobom
jest „Niebieska karta”. Ponad jedna piąta badanych słyszała o takich formach pomocy osobom
pokrzywdzonym jak: zapewnienie schronienia, interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna oraz
pomoc prawna.
Zdaniem większości badanych izolacja sprawcy to najskuteczniejsza forma zapobiegania przemocy
w rodzinie. Co trzeci respondent mówi o psychologicznym wsparciu ofiary przemocy i tyle samo
o zapewnieniu jej schronienia jako najskuteczniejszych formach zapobiegania przemocy w rodzinie.
Jeden na czterech mieszkańców woj. podkarpackiego przyznaje, że był świadkiem przemocy
w swoim otoczeniu. Większość świadków przemocy udzieliło ofierze pomocy, jednak dwóch na
pięciu nic nie zrobiło. Ponad połowa badanych w ramach udzielenia pomocy ofierze przemocy
domowej powiadomiła policję, a blisko połowa rozmawiała z osobą będącą ofiarą przemocy.
Mieszkańcy woj. podkarpackiego w zdecydowanej większości deklarują, że w ich rodzinie przemoc
nie występowała i nie występuje. Zgodnie z wynikami badań, zjawisko przemocy w rodzinie dotyczy
łącznie 11% mieszkańców województwa podkarpackiego. Według deklaracji badanych, najczęściej
występującymi formami przemocy są przemoc psychiczna (8%) i fizyczna (7%). Oznacza to, że
blisko 200 tys. mieszkańców (około 189 387) Podkarpacia przyznaje, że w ich rodzinach występuje,
bądź występowała jakakolwiek forma przemocy. Określenie czasu trwania przemocy przysparza
respondentom dość dużych problemów. 39% osób nie potrafi powiedzieć, od jak dawna w rodzinie
zdarzają się tego typu sytuacje, a 4% odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Generalnie
można wysunąć wniosek, że przemoc jest zjawiskiem, które dotyka rodziny przez dłuższy okres
czasu. W połowie przypadków (50%) przemoc trwała dłużej niż 5 lat. U pozostałych 7%
respondentów przemoc w rodzinie trwa (trwała) krócej niż 5 lat.
Przyczyn stosowania przemocy w swoich rodzinach respondenci dopatrują się najczęściej
w alkoholu (68%). W dalszej kolejności za przyczyny wystąpienia przemocy uważa się problemy
finansowe (24%), agresywne zachowania w rodzinie (20%) oraz niedojrzałość emocjonalną (10%).
Częstą reakcją po wystąpieniu aktu przemocy w rodzinie jest po prostu rozmowa ze sprawcą bądź
z ofiarą przemocy. Często jest to także szukanie pomocy u odpowiednich służb (policja, pogotowie)
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oraz u osób z najbliższego otoczenia. Reakcje innych członków rodziny na przemoc są podobne do
reakcji respondentów. Przede wszystkim po zajściu aktu przemocy próbuje się rozmawiać ze
sprawcą przemocy (26%), częstą reakcją jest także wezwanie na pomoc policji czy pogotowia
(21%) oraz rozmowa z ofiarą przemocy (21%).
W badaniu pytaliśmy także o przypadki uruchomienia „Niebieskiej karty”. Procedura „Niebieskiej
karty” została opracowana przez Komendę Główną i Stołeczną Policji we współpracy z Państwową
Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Niebieska karta” to procedura obejmująca
czynności, które są podejmowane w związku z podejrzeniem, że w danej rodzinie dochodzi do
przemocy domowej. Dzięki uruchomieniu procedury odpowiednie służby mogą interweniować
wobec rodziny dotkniętej przemocą i nie wymaga to zgody ofiary przemocy. Jak wynika z deklaracji
respondentów, w przypadku 17% osób z rodzin, w których występuje, bądź występowała przemoc,
została uruchomiona procedura „Niebieskiej karty”.
6% badanych deklaruje, że jest bądź było ofiarą przemocy w rodzinie. Największym problemem
wśród mieszkańców Podkarpacia wydaje się być przemoc psychiczna. Co najmniej raz doświadczyło
jej 86% ofiar przemocy. 42% z nich doświadczało bądź doświadcza jej nawet kilka razy w miesiącu
bądź częściej. Z deklaracji osób doświadczających przemocy w swoim dorosłym życiu, wynika że
sprawcy po dokonaniu aktu przemocy najczęściej zachowują się tak, jak gdyby taka sytuacja
w ogóle się nie wydarzyła. Zdaniem 48% ofiar sprawcy przechodzą nad tym do porządku
dziennego. W 27% przypadków sprawca obwiniał ofiarę o zaistnienie zdarzenia, a co czwarta ofiara
spotkała się z tym, że oprawca miał poczucie winy w związku z dokonanym aktem przemocy. Ofiary
przemocy starają się zmienić swoje położenie najczęściej poprzez rozmowę ze sprawcą.
Na pytanie, czy kiedykolwiek stosował/a Pan/Pani jakąkolwiek formę przemocy, odpowiadały
osoby, które zadeklarowały, że w ich rodzinach miała miejsce przemoc (bądź ma nadal). Spośród
tych osób 15% przyznało się do stosowania przemocy. 7% uczestników badania odmówiło
odpowiedzi na pytanie, a 78% zadeklarowało, że nigdy nie było sprawcą przemocy domowej.
Sprawcy przemocy najczęściej przyznają się do stosowania przemocy fizycznej, a w dalszej
kolejności do przemocy psychicznej. Stosowanie obu form przemocy według deklaracji sprawców
ma miejsce nie częściej niż raz w roku.
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2. Wprowadzenie
Przemoc w rodzinie lub przemoc domowa jest poważnym problemem społecznym,
zakwalifikowanym, jako forma patologii społecznej1. Przemoc domowa może być zarówno
skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, dlatego należy ją rozpatrywać w kategorii
zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. W obliczu przemocy, dom rodzinny, który
kojarzy się z ciepłem, miłością i bezpieczeństwem, staje się miejscem, w którym członkowie
rodziny doznają wiele cierpienia, bólu i lęku.
Istnieje wiele definicji przemocy w rodzinie.
Rada Europy przyjęła definicję przemocy domowej, jako każde działanie jednego z członków
rodziny lub zaniedbanie, które zagraża życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności
innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzi jego rozwojowi.
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi
rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze
stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art.
207 §1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
Można wyodrębnić cztery rodzaje przemocy2:
1. Przemoc fizyczna – bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie,
szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, ale także używanie
niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu;
2. Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli nad ofiarą,
np. straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczenie lub grożenie
zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów, mówienie drugiej osobie, że jest
do niczego, że jest brzydka, głupia, chora psychicznie, że nikt jej nie zechce, że bez sprawcy
sobie nie poradzi;
3. Przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom
seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie. Przemoc seksualna jest
często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielenie im
pomocy;
4. Przemoc finansowa (ekonomiczna) – np. utrzymanie osoby w całkowitej zależności
finansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości pieniędzy na
prowadzenie domu.
Interesujący podział form przemocy przedstawił Jerzy Melibruda3. Wyodrębnił on dwie formy
przemocy domowej:
 przemoc gorąca, która jest spontaniczna, często reaktywna, pojawia się bez planu
w sytuacji silnego pobudzenia emocjonalnego sprawcy, utraty kontroli nad zachowaniem,
 przemoc chłodna, która jest efektem określonej strategii działania, jest zaplanowana,
bezwzględna.
Według autora przemoc gorąca częściej występuje w rodzinach o niskim statusie społecznym,
z marginesu społecznego, natomiast przemoc chłodna jest wyrafinowaną formą przemocy, którą
częściej obserwuje się wśród rodzin, których członkowie mają wyższe wykształcenie i lepszą
sytuację materialną.
Przemoc doznawana i obserwowana w rodzinie ma charakter pierwotny, to znaczy stanowi często
przyczynę powielania zachowań agresywnych w innych środowiskach. Rodzice są dla dziecka
wzorami osobowymi, które naśladuje w sposób zamierzony i niezamierzony. Ze względu na
specyfikę rodziny i jej wspólnotowy charakter ujawnianie, badanie i rozwiązywanie problemu
przemocy jest w tej grupie szczególnie trudne, ze względu zaś na skutki, jakie za sobą ten rodzaj
przemocy niesie - szczególnie ważne4.

1 Adam Podgórecki definiuje patologię społeczną, jako postawy i zachowania ludzi, które naruszają podstawowe normy etyczne
oraz wyrządzają mniej lub bardziej wymierne szkody społeczne.
2 UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIEWICE, NR xv/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
3 J. Melibruda, ”Oblicza przemocy” Warszawa: Remedium, 1993
4 R. Wosza, „Zjawiska patologiczne w rodzinie – analiza przyczyn i skutków”, http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=151
na dzień 17.11.2014
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Zjawisko znęcania się nad rodziną powoduje rozkład pożycia małżeńskiego i rodzinnego,
demoralizację dzieci i młodzieży oraz zagrożenie życia i zdrowia członków rodziny. Jak podkreślają
znawcy tematu, należy również dostrzec związek między przemocą w rodzinie, a wzrostem każdej
z form przestępczości i zalewem patologii społecznej.
Wielu ludzi łudzi się, że to, co dzieje się w sferze prywatnej, zamknięte za czterema ścianami nigdy
i w żaden sposób nie przedostanie się i nie odbije się na tym, co decyduje o jakości życia
społecznego.
Przemoc domowa przez wiele lat nie była w Polsce nazywana po imieniu. Używano różnych
określeń: „awantury domowe”, „kłótnie rodzinne”, „nieporozumienia małżeńskie” itp.
Wzrost liczby osób przyznających się w badaniach do obserwowania bądź bycia ofiarą przemocy
w rodzinie pokazuje jednak, że rośnie świadomość społeczna dotycząca tego tematu i coraz łatwiej
jest członkom rodziny zidentyfikować i dostrzec formy przemocy w zachowaniach wewnątrz
rodzinnych.
W obliczu rosnącej świadomości społecznej na temat różnych form przemocy warto przytoczyć
opinię ekspertki, Grażyny Pisarczyk5, która twierdzi, że przemoc nie dotyczy tylko środowisk
patologicznych. Przemoc w rodzinach ludzi wykształconych często jest brutalniejsza i bardziej
wyrafinowana.
Jednak jej zdaniem wzrost zarejestrowanych dotkniętych przemocą nie wynika to ze wzrostu skali
zjawiska przemocy, tylko z tego, że coraz więcej przypadków przemocy jest ujawnianych6.
Rośnie świadomość społeczna dotycząca zjawiska przemocy. Pisarczyk twierdzi, że przemoc
dotyczyć może każdej polskiej rodziny.
Wpływ na identyfikowanie przemocy w rodzinie mają kampanie społeczne takie jak „Biała
Wstążka”, „Stop przemoc wobec kobiet” i wiele innych oraz instrumenty Państwa mające na celu
zapobieganie oraz profilaktykę przemocy w rodzinie np.” Niebieska Linia”.
W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie, angażuje się wielu profesjonalistów, organizacje pozarządowe oraz
specjalistyczne instytucje rządowe i samorządowe, wśród których można wyróżnić:
 Policję,
 „Niebieską Linię” – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 Organizacje Pozarządowe,
 Pomoc Społeczną,
 Przedszkola szkoły, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, placówki oświaty,
 Placówki zdrowia publicznego i niepublicznego,
 Sąd Rodzinny i Opiekuńczy,
 Prokuraturę,
 Telefon Zaufania,
 Media,
 Kościół
Ofiarami przemocy domowej są najczęściej kobiety i dzieci. Istnieje wiele organizacji, które od lat
zajmują się pomocą tym „słabszym” ogniwom rodziny.
Kobiety i dzieci są częściej niż mężczyźni narażone na bycia poddanym przemocy fizycznej, ale
również ekonomicznej. Nie należy jednak bagatelizować tematu przemocy, jaką kobiety stosują
wobec mężczyzn. Przemoc, której ofiarami są mężczyźni częściej przybiera formę przemocy
psychicznej.
Kobiety wobec swoich partnerów stosują raczej przemoc psychiczną, chociaż bywa i tak, że
mężczyźni są bici. O ile kobiety coraz częściej zgłaszają swoje problemy i proszą o pomoc, bardzo
rzadko - albo prawie wcale - nie robią tego mężczyźni7.
Działacze Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca zwracają uwagę, że mężczyźni wstydzą się zgłaszać
policji, iż zostali pobici przez żonę. Idą na komendę tylko w wyjątkowo drastycznych wypadkach.
Trudno jest ustalić rzeczywistą liczbę przypadków przemocy w rodzinie, gdyż nie istnieje żaden
centralny i ujednolicony system zbierania danych na ten temat. Źródłami informacji o przemocy są

5 Kierownik kieleckiego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
6 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/przemoc-nie-dotyczy-tylko-rodzin-patologicznych/xdbse na dzień 17.11.2014
7 http://reklamaspoleczna.blox.pl/html, na dzień 20.11.2014
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badania opinii społecznej oraz analizy dokumentacji policyjnych i sądowych, a także przypadki
zgłaszane do organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W świadomości społecznej istnieje wiele mitów dotyczących przemocy domowej. Na stronie
Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych znaleźć można zestawienie
nieprawdziwych stwierdzeń, pewnych stereotypów polskim na temat przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa nikt nie powinien się wtrącać 8
Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo
groźnym i podlegającym karze jak przemoc wobec obcych. Fakt zawarcia małżeństwa czy
mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na przemoc ani nie znosi
odpowiedzialności za popełnianie czynów karnych przez prawo.
Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego
Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu
wykształcenia czy sytuacji materialnej.
Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar
Przemoc to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, to także poniżanie,
obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.
Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył
Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu na to co zrobił czy powiedział.
Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, bić innych.
Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych
Przemoc domowa nie jest sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Policja jest
powołana dla ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ścigania
sprawców przestępstw bez względu na to czy ofiara należy do rodziny sprawcy czy nie. Blisko 90%
badanych uważa, że w przypadku przemocy w rodzinie ktoś powinien interweniować, a 80%
badanych uważa, że powinna to robić policja. Pozostali wskazują na innych członków rodzin
i sąsiadów (OBOP, grudzień 1997).
Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc
Ofiary przemocy domowej zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne.
Wypróbowują różne, często nieracjonalne strategie obronne, które w konsekwencji powodują
nasilenie przemocy.
To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy
Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze
działania wobec sprawcy - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych
sytuacjach, gdy przemoc ma już długą historię.
Gdyby naprawdę ofiara cierpiała odeszłaby od sprawcy
Ofiary naprawdę cierpią, nikt nie lubi być bitym i poniżanym. To, że ofiary nie odchodzą od sprawcy
wynika zwykle z ich zależności od sprawcy, z trudności mieszkaniowych, z przekonań odnośnie
małżeństwa, z nacisków jakim są poddawane ofiary ze strony sprawcy, a także rodziny, kolegów,
sąsiadów.
Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol
Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny dokonywane pod jego
wpływem. Alkohol jedynie ułatwia stosowanie przemocy, sprawcy często piją po to, by znęcać się
i bić swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują usprawiedliwiać swoje zachowania, by uniknąć
odpowiedzialności.
8 http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=259
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Gwałt w małżeństwie nie istnieje
Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania
takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub postęp (patrz art. 168 k.k.) i nigdzie nie
jest napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo do decydowania
o swoim życiu intymnym, akt ślubu nie odbiera tego prawa.
Osoby używające przemocy muszą być chore psychicznie
Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną.
demonstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.

Przemoc

jest

CZYNNIKI RYZYKA
Istnieje wiele czynników ryzyka, które trzeba brać pod uwagę przy analizie zjawiska przemocy
w rodzinie. Należą do nich:
Normy społeczne i kulturowe9
Przemoc w rodzinie jest skutkiem wielowiekowego, społecznego przyzwolenia na krzywdzenie osób
najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci. W wielu środowiskach akceptuje się bicie, stosowanie
kar cielesnych i panuje przekonanie o dominującej roli mężczyzny w rodzinie. (...) Ponadto silne
przekonanie, że wszystko, co się dzieje w rodzinie należy do sfery prywatności z jednej strony
wywołuje poczucie bezkarności sprawcy i bezradności ofiary, a z drugiej – nasila niechęć innych
osób do ingerowania w „cudze sprawy rodzinne”. W środowiskach charakteryzujących się dużą
społeczną akceptacją przemocy, ofiary rzadko mogą liczyć na pomoc i wsparcie osób spoza rodziny,
z kolei sprawcy nie muszą obawiać się zewnętrznych nacisków na zmianę zachowań wobec
najbliższych. Badania pokazują, że przemoc wobec członków rodziny jest społecznie bardziej
akceptowana i tolerowana niż stosowanie jej wobec obcych.
Dziedziczenie wzorca przemocy
Przemoc bywa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dzieci wychowujące się w rodzinach,
w których krzywdzi się bliskich, przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub
ofiarami. Uczą się, że przemoc to najlepszy i najbardziej skuteczny sposób rozwiązywania
konfliktów. Jednak uczeniu się i naśladowaniu podlega jedynie pewien rodzaj agresywnej relacji,
a nie konkretne zachowanie, np. bicie w określony sposób lub określonym narzędziem.
Uzależnienie i nadużywanie alkoholu
Badania dowodzą, że większość sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu przemocy, jest
pod wpływem środków odurzających (alkoholu i narkotyków). Także wielu sprawców przemocy
domowej krzywdząc swoich najbliższych, znajduje się pod wpływem alkoholu. Osłabia on kontrolę
własnych zachowań, zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności
i niepowodzenia życiowe, zaburza ocenę sytuacji i może powodować błędną interpretacje zachowań
innych osób. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione czyny, mimo
że sprawcy często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako usprawiedliwienie swojego
zachowania. Około 60% pacjentów lecznictwa odwykowego przyznaje, że ma problemy związane
z przemocą wobec najbliższych. Warto jednak podkreślić, że nadużywanie alkoholu nie jest ani
koniecznym, ani wystarczającym warunkiem stosowania przemocy. Obecny stan badań wskazuje
na to, że nie ma związku przyczynowo skutkowego między przemocą a alkoholem, ale można
mówić o współwystępowaniu tych zjawisk.

9 http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=259
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Środowisko społeczne
Istotnym czynnikiem sprzyjającym występowaniu przemocy jest stres związany z aktualną sytuacją
socjalno-ekonomiczną rodziny. Bezrobocie, problemy finansowe, mieszkaniowe czy zdrowotne,
a także nawarstwianie się różnych problemów może wywoływać frustrację. To z kolei może
sprzyjać pojawieniu się przemocy w rodzinie. (W badaniach przeprowadzonych przez CBOS w 2005
r. Polacy wskazują brak pieniędzy jako główną przyczynę konfliktów w domu). Osamotnienie
rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, izolacja, brak wsparcia z zewnątrz – osobistego
lub instytucjonalnego – w sposób znaczący może wpływać na nasilenie zachowań związanych
z przemocą.

3. Cel i zakres badania
Głównym celem badania było zbadanie skali, przyczyn oraz skutków zjawiska przemocy w rodzinie
występującego w województwie podkarpackim.
Zakres zagadnień badawczych ujętych w kwestionariuszu ankiety obejmuje następująca tematykę:











Występowanie zjawiska przemocy w rodzinie – w swoim otoczeniu (np. w dalszej rodzinie,
wśród sąsiadów);
Przyczyny przemocy w rodzinie;
Rodzaj występującej przemocy;
Charakterystyka ofiar oraz sprawców przemocy;
Okoliczności, w których dochodzi do przemocy w rodzinie;
Podejmowanie interwencji w przypadku występowania przemocy w rodzinie – w swoim
otoczeniu;
Wiedza na temat możliwości uzyskania pomocy w przypadku przemocy w rodzinie (w tym
działania mające na celu zapobieganie powtarzaniu się tego zjawiska);
Ochrona ofiar przemocy domowej oraz karanie sprawców;
Zgłaszanie aktów przemocy w rodzinie;
Występowanie zjawiska przemocy w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje lub
zamieszkiwał respondent: charakterystyka ofiar/-y i sprawców/-y przemocy; rodzaj/e
stosowanej przemocy; przyczyny przemocy; czas trwania/częstotliwość występowania
przemocy; zachowanie ofiar/y, wobec której zastosowano przemoc; zachowanie sprawcy po
dokonanym akcie przemocy; podejmowane działania wobec sprawcy przemocy (w tym
zastosowane kary); skutki stosowanej przemocy

4. Opis metodologii i realizacji badania
4.1

Metodologia badania

Badanie miało charakter ilościowy. Badanie zostało zrealizowane za pomocą wywiadów
bezpośrednich z respondentami w terminie 20 października – 19 listopada 2014 roku,
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety składającego się z 28 pytań. Badanie zostało
przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich, tzw. face to face. Badania ilościowe wyróżnia
się tym, że możemy uzyskać informację dotyczącą dużej grupy populacji, wykorzystując jakąś
część, próbkę tej populacji. Odpowiednio dobrana próba pozwala uogólniać wyniki badania na duże
populacje.
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4.2

Opis zastosowanej techniki

Wywiady bezpośrednie PAPI (od angielskiego Paper and Pencil Interview), to najbardziej tradycyjna
metoda badań ilościowych, w której nie wykorzystuje się wspomagania komputerowego. W trakcie
osobistego wywiadu z respondentem, respondent sam zaznacza odpowiedzi badanego na
papierowym kwestionariuszu. Zaletą metody jest bezpośredni kontakt ankietera z ankietowanym
oraz możliwość budowania rozbudowanych kwestionariuszy, uzyskanie szerokiej wiedzy na dany
temat, możliwość realizacji w każdej lokalizacji. Metoda PAPI daje również możliwość zachowania
intymnych warunków, w których minimalizuje się szansę udzielania fałszywych odpowiedzi na
drażliwe pytania.
W badaniu przemocy domowej w woj. podkarpackim respondent wypełniał kwestionariusz
samodzielnie, długopisem, a po zakończeniu ankiety wkładał ją do koperty, którą ankieter zabierał
ze sobą. Ankieter w trakcie wypełniania ankiety przez respondenta zachowywał się w sposób
neutralny, starając się zapewnić badanemu komfortowe warunki do udzielania odpowiedzi na
intymne pytania i pomagał respondentowi wyłącznie w momencie pojawienia się dodatkowych
pytań.

4.3

Opis doboru i liczebności próby badawczej

Procedura losowania próby do badania na obszarze woj. podkarpackiego
1. Uwagi wstępne do losowania punktów startowych.
Zasadnicze założenia doboru próby - matki to:
-

dwustopniowy schemat losowania próby,
jednostki losowania pierwszego stopnia to: rejony statystyczne w miastach i obwody
spisowe na wsi,
warstwowanie jednostek pierwszego stopnia wg województw oraz klas miejscowości
proporcjonalna alokacja próby pomiędzy warstwy.

2. Operat losowania.
Próby wylosowane zostały z operatu losowania utworzonego na bazie najbardziej aktualnego zbioru
rejonów statystycznych i obwodów spisowych. Wylosowana została próba ogólnopolska licząca 100
tys. mieszkań (w tym woj. podkarpackie – 4695).
Jednostkami losowania pierwszego stopnia (JPS) były:
- rejony statystyczne w miastach,
- obwody spisowe na wsi.
Przyjęto
założenie,
że
JPS-y
powinny
liczyć
minimum
5
mieszkań.
W
związku
z tym, na terenach wiejskich, w ramach tego samego rejonu statystycznego, połączone zostały
obwody spisowe liczące mniej niż 5 mieszkań z obwodami sąsiednimi tak, aby połączony obwód
zawierał co najmniej 5 mieszkań. W miastach z kolei, rejony statystyczne liczące mniej niż
5 mieszkań połączone zostały z sąsiednimi tak, aby utworzony JPS liczył minimum 5 mieszkań.
JPS-y posortowane zostały według warstw. Warstwę stanowiły JPS-y należące do danej klasy
miejscowości, ewentualnie do konkretnego miasta w danym województwie, względnie dzielnicy
w mieście.
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Jako zasadę przyjęto, że warstwami są klasy miejscowości w ramach danego województwa tj.
1) wieś,
2) miasta do 20 tys. mieszkańców,
3) miasta pow. 20 tys. do 50 tys. mieszkańców,
4) miasta pow. 50 tys. do 100 tys. mieszkańców,
5) miasta pow. 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
6) miasta powyżej 500 tys. mieszkańców.

3. Losowanie jednostek pierwszego stopnia.
W celu wylosowania jednostek pierwszego stopnia zastosowany został schemat losowania
warstwowego z prawdopodobieństwami wyboru proporcjonalnymi do liczby mieszkań w JPS.
Jednostki pierwszego stopnia losowane były oddzielnie w każdej warstwie według procedury
zaproponowanej przez Hartley'a i Rao.

Omówmy przykładowo losowanie w h-tej warstwie:

Obliczamy najpierw interwał losowania INwh wg wzoru:

(1)

IN

wh



M
n

wh

,

wh

gdzie:
nwh – liczba JPS losowanych z h-tej warstwy w-tego województwa.
Mwh - liczba mieszkań w h-tej warstwie w-tego województwa,

(2)

M

wh

  M whk,

(k = 1, 2, ... , Nwh)

k

gdzie:
Mwhk – liczba mieszkań w k-tym JPS h-tej warstwy w-tego województwa,

Następnie sprawdzamy czy zachodzi nierówność:

(3)

IN

wh

 M whk , (k = 1, 2, ... , Nwh)

gdzie:
Nwh – liczba JPS w h-tej warstwie w-tego województwa,
W przypadku, gdy zachodzi nierówność (3) k-ty JPS zaliczany jest do próby bez losowania, po czym
ponownie wykonujemy obliczenia wg wzorów (1) i (2). Wartość nwh jest za każdym razem
pomniejszana o liczbę JPS zaliczanych do próby bez losowania. Czynności te powtarzamy tyle razy,
aż nierówność (3) nie będzie spełniona10.

10 Postępowanie takie dotyczy tylko warstw miejskich (niektórych). W warstwach wiejskich nierówność (3) nie zachodzi ze
względu na małą liczbę mieszkań w obwodzie spisowym. W niektórych rejonach statystycznych zdarza się, że liczba
mieszkań jest większa od od interwału losowania.
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Następnie w danej warstwie JPS-y (nie zaliczone do próby) porządkujemy losowo w ten sposób, że
najpierw każdej z nich przyporządkowujemy liczbę losową z przedziału [1;Awh], gdzie Awh jest
możliwie dużą liczbą. Następnie JPS sortujemy według wzrastającej wartości liczby losowej, po
czym tworzymy ciąg {S} skumulowanych wartości:

(4)

S

whk

 S wh,k 1  M whk ,

(k = 1, 2, ... ,N1wh)

gdzie:
N1wh – liczba JPS w h-tej warstwie w-tego województwa po odjęciu JPS zaliczonych do próby bez
losowania.
przy czym:

Swh0 = 0, Swh,Nh = Mwh.
Następnie wybierany był początek losowy P0wh z przedziału (0;INwh). Wartości INwh i P0wh są
liczbami rzeczywistymi, po czym tworzono ciąg liczbowy {Xwhi }:

(5)

X

whi





 P0wh  IN wh  i  1 , (i = 1, 2, ... , nwh-1)

Z warstwy h-tej wchodził do próby k-ty obwód jeżeli spełniona była następująca
nierówność:

(6)

S

wh,k 1



X

whi

 S whk ,

(i = 1, 2, ... , nwh; k = 1, 2, ... , Nwh)

W analogiczny sposób realizowano losowanie w każdej warstwie.

4. Losowanie mieszkań.
Losowanie mieszkań przeprowadzono w każdym JPS wylosowanym do próby. W danym JPS
mieszkania losowano przy zastosowaniu procedury losowania prostego bez powtórzeń, tj. ze zbioru
[1; Mwhi] losujemy w każdym JPS bez powtórzeń 5 liczb całkowitych. Stanowią one numery
porządkowe mieszkań w JPS.
oznaczenia:
h - nr warstwy,
hw - nr warstwy wewnątrz województwa,
K1 – wieś
K2 – miasta do 20 tys.
K3 – miasta 20 –50 tys.
K4 – miasta 50 – 100 tys.
K5 – miasta 100 – 500 tys.
K6 – miasta powyzej 500 tys. mieszkańców.
Mh – liczba mieszkań w h-tej warstwie,
nh – liczba jednostek pierwszego stopnia losowanych z h-tej warstwie,
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Tabela 1. Populacyjna liczba mieszkań i liczba jednostek pierwszego stopnia w próbie
wg warstw
h

woj

nr warstwy
( hw )

opis warstwy:

Mh

nh

43

1

K1

305959

494

44

2

K2

74053

116

84410

131

45

18

3

K3

46

4

K4

64854

101

47

5

K5 (RZESZÓW)

64703

97

-

-

593979

939

Razem

-

Tabela 2. Rozkład wylosowanych mieszkań według powiatów
nazwa

powiat

populacja
mieszkań

odsetki

próba
mieszkań

liczebności

bieszczadzki

1

6414

1,1

55

1,2

brzozowski

2

16537

2,8

125

2,7

dębicki

3

34793

5,9

305

6,5

jarosławski

4

32272

5,4

265

5,6

jasielski

5

31393

5,3

245

5,2

kolbuszowski

6

15031

2,5

130

2,8

krośnieński

7

28764

4,8

205

4,4

leżajski

8

18175

3,1

180

3,8

lubaczewski

9

15392

2,6

125

2,7

łańcucki

10

20883

3,5

145

3,1

mielecki

11

37828

6,4

275

5,9

niżański

12

17760

3,0

165

3,5

przemyski

13

18296

3,1

130

2,8

przeworski

14

21222

3,6

185

3,9

ropczycko-sędziszowski

15

18149

3,1

140

3,0

rzeszowski

16

42023

7,1

335

7,1

sanocki

17

27242

4,6

235

5,0

stalowowolski

18

33745

5,7

230

4,9

strzyżowski

19

15735

2,6

115

2,4

tarnobrzeski

20

14786

2,5

115

2,4

leski

21

7348

1,2

90

1,9

m. Krosno

61

16189

2,7

125

2,7

m. Przemyśl

62

22802

3,8

185

3,9

m. Rzeszów

63

64703

10,9

460

9,8

m. Tarnobrzeg

64

16497

2,8

130

2,8

593979

100,0

4695

100,0
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Następnie na podstawie danych demograficznych
przystąpiono do losowania mieszkań sensu stricto.

o

ludności

18+

w

woj.

podkarpackim

Tabela 3. Rozkład ludności w wieku 18+ w województwie podkarpackim
nazwa

powiat

wieś

m do 20
tys.

m 20-100
tys.

m 100-500
tys.

Ogółem
w
tabeli

bieszczadzki

1

10326

7807

.

.

18133

brzozowski

2

46437

6217

.

.

52654

dębicki

3

63587

5991

38649

.

108227

jarosławski

4

58450

7556

32494

.

98500

jasielski

5

62150

1192

30381

.

93723

kolbuszowski

6

42518

7696

.

.

50214

krośnieński

7

78333

11108

.

.

89441

leżajski

8

39066

17007

.

.

56073

lubaczewski

9

30356

16071

.

.

46427

łańcucki

10

48839

14788

.

.

63627

mielecki

11

55492

3702

50903

.

110097

niżański

12

35355

19700

.

.

55055

przemyski

13

59218

.

.

.

59218

przeworski

14

46155

17459

.

.

63614

ropczyckosędziszowski

15

39480

18590

.

.

58070

rzeszowski

16

109108

22533

.

.

131641

sanocki

17

41431

4167

32340

.

77938

stalowowolski

18

36348

.

53398

.

89746

strzyżowski

19

42563

7381

.

.

49944

tarnobrzeski

20

33136

10904

.

.

44040

leski

21

17332

4549

.

.

21881

m. Krosno

61

.

.

39171

.

39171

m. Przemyśl

62

.

.

52987

.

52987

m. Rzeszów

63

.

.

.

151068

151068

m. Tarnobrzeg

64

.

.

40228

.

40228

995680

204418

370551

151068

1721717
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Tabela 4. Rozkład próby według wielkości miejsca zamieszkania
nazwa

pow

wieś

m do 20
tys.

m 20-100
tys.

m 100-500
tys.

razem

bieszczadzki

1

1

1

0

0

2

brzozowski

2

4

1

0

0

5

dębicki

3

6

1

3

0

10

jarosławski

4

5

1

3

0

9

jasielski

5

5

0

3

0

8

kolbuszowski

6

4

1

0

0

5

krośnieński

7

7

1

0

0

8

leżajski

8

4

1

0

0

5

lubaczowski

9

3

1

0

0

4

łańcucki

10

4

1

0

0

5

mielecki

11

5

1

4

0

10

niżański

12

3

1

0

0

4

przemyski

13

5

0

0

0

5

przeworski

14

4

2

0

0

6

ropczycko-sędziszowski

15

3

1

0

0

4

rzeszowski

16

10

1

0

0

11

sanocki

17

4

1

3

0

8

stalowowolski

18

3

0

5

0

8

strzyżowski

19

4

1

0

0

5

tarnobrzeski

20

3

1

0

0

4

leski

21

2

1

0

0

3

m. Krosno

61

0

0

4

0

4

m. Przemyśl

62

0

0

5

0

5

m. Rzeszów

63

0

0

0

13

13

m. Tarnobrzeg

64

0

0

3

0

3

89

19

33

13

154

W tym badaniu zastosowano dobór typu random-route (ustalonej ścieżki). Technika random route
polega na losowaniu adresów startowych i dobraniu w ich bezpośrednim otoczeniu, według ściśle
określonych zasad, wyznaczonej liczby następnych adresów. W naszym przypadku każdy
wylosowany adres stanowił punkt startowy dla zrealizowania pięć wywiadów. Adresy te będą
wyznaczone przez liczby losowe (np. 6, 8, 4, 5, 3). Mówiąc w skrócie, ankieter będzie odliczał
kolejne mieszkania wykorzystując do tego celu liczby losowe. Powyższy sposób zapewnia realizację
próby na poziomie 770 osób.

15

nazwa

pow

wieś

m do 20
tys.

m 20-100
tys.

m 100-500
tys.

razem

bieszczadzki

1

5

5

0

0

10

brzozowski

2

20

5

0

0

25

dębicki

3

30

5

15

0

50

jarosławski

4

25

5

15

0

45

jasielski

5

25

0

15

0

40

kolbuszowski

6

20

5

0

0

25

krośnieński

7

35

5

0

0

40

leżajski

8

20

5

0

0

25

lubaczowski

9

15

5

0

0

20

łańcucki

10

20

5

0

0

25

mielecki

11

25

5

20

0

50

niżański

12

15

5

0

0

20

przemyski

13

25

0

0

0

25

przeworski

14

20

10

0

0

30

ropczyckosędziszowski

15

15

5

0

0

20

rzeszowski

16

50

5

0

0

55

sanocki

17

20

5

15

0

40

stalowowolski

18

15

0

25

0

40

strzyżowski

19

20

5

0

0

25

tarnobrzeski

20

15

5

0

0

20

leski

21

10

5

0

0

15

m. Krosno

61

0

0

20

0

20

m. Przemyśl

62

0

0

25

0

25

m. Rzeszów

63

0

0

0

65

65

m. Tarnobrzeg

64

0

0

15

0

15

445

95

165

65

770

Zastosowano także dodatkowo metodę nawiązującą do koncepcji doboru respondenta
Hagena/Coliera (Public Opinion Quarterly 1983 nr 47), którzy wyróżnili 4 typy respondentów:
oldest male, youngest male, oldest female, youngest female.
By próba odpowiadała strukturze poszczególnych powiatów w podziale na wiek produkcyjny
i poprodukcyjny respondentów posłużono się poniższymi grupami wiekowymi: 18-39 lat, 40-59 lat,
60 i więcej.
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Na poziomie gospodarstwa domowego dobór respondenta następuje za pomocą sześciu warstw.
Zostały stworzone warstwy(sześć), które powstały po skrzyżowaniu płci i grup wieku odpowiednich
dla kobiet i mężczyzn :
Kobieta 18-39
Kobieta 40-59
Kobieta 60 i więcej
Mężczyzna 18-39
Mężczyzna 40-64
Mężczyzna 65 i więcej
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5. Wyniki badania
5.1

Postrzeganie zjawiska przemocy

Kwestionariusz ankiety był tak zaprojektowany, by nie sugerować respondentom jak powinni
rozumieć przemoc i w jaki sposób na nią patrzeć. Chcąc zatem dokładniej przyjrzeć się zjawisku
przemocy w rodzinie w województwie podkarpackim na początku respondenci mieli udzielić
odpowiedzi na pytanie czym według nich jest przemoc. Dopiero po odpowiedzi na to pytanie mogli
zapoznać się z definicjami poszczególnych form przemocy.
Tworząc definicje opieraliśmy się na definicji umieszczonej na stronie www.niebieskalinia.pl, według
której przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych
instrumentów11:


Przemoc fizyczna – zamierzone działanie człowieka, zwrócone przeciwko fizyczności
członka jego rodziny, niosące ryzyko uszkodzenia ciała, to: popychanie, odpychanie,
obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie
otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie,
polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy,
nieudzielanie koniecznej pomocy itp.



Przemoc psychiczna – wszystkie działania zmierzające do poniżenia ofiary, obrażenia,
zastraszenia, pozbawienia wiary we własne możliwości, szantaż emocjonalny, „zabawa”
uczuciami członka rodziny, manipulacja, to: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia,
narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku,
stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie
i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie
snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),
stosowanie gróźb, itp.



Przemoc seksualna – zmuszanie ofiary do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej
wbrew jej woli, to: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych
pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy
współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp.



Przemoc ekonomiczna – kontrolowanie finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych
potrzeb rodziny. itp. To ograniczanie dostępu do wspólnych pieniędzy, zmuszanie do
proszenia o pieniądze, uniemożliwianie dostępu do konta bankowego.



Zaniedbanie – stosują ją najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci a także członkowie
rodziny wobec swoich starszych lub niepełnosprawnych najbliższych. Jest to
niezaspokojenie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu
można mówić w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego
rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia i higieną. Zaniedbanie to
także niezaspokajanie potrzeb żywieniowych i związanych z ubiorem.

Okazało się, że zdecydowana większość mieszkańców Podkarpacia przemoc w rodzinie kojarzy
z działaniem z wykorzystaniem siły fizycznej (86%). Dwie trzecie badanych (66%) uważa, że
przemoc w rodzinie to krzywdzenie ofiary przy pomocy oddziaływań psychologicznych np.
poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie. Kobiety (70%) częściej w porównaniu z mężczyznami
(62%) wskazywały na tę właśnie definicję przemocy w rodzinie. Równie często na tę odpowiedź
11 www.niebieskalinia.pl
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wybierali trzydziestolatkowie (70%) oraz osoby z średnim (69%) i wyższym wykształceniem (70%)
a także osoby niepracujące (67%).
Jedna piąta respondentów (21%) przemoc w rodzinie utożsamia z ograniczeniem dostępu do
pieniędzy, odbieraniem zarobionych pieniędzy lub zmuszaniem do ich pożyczania. Tyle samo
uważa, że przemoc w rodzinie to nieakceptowanie działania w obszarze zachowań seksualnych
(21%). 15% mieszkańców województwa podkarpackiego twierdzi, że przemoc w rodzinie to
niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych.
Wykres 1. Czym jest dla Pana/Pani przemoc w rodzinie? (N= 770) Możliwa więcej niż jedna
odpowiedź.

Następnie zadaliśmy ankietowanym pytanie jakie formy według nich może przybierać przemoc,
i tak według zdecydowanej większości badanych przemocą, która najczęściej występuje
w rodzinach jest przemoc fizyczna (85%). Blisko dwie trzecie mieszkańców Podkarpacia (61%) jest
zdania, że najczęstsza forma przemocy jaka występuje w rodzinie to przemoc psychiczna. Na tę
odpowiedź częściej wskazywały kobiety (66% wobec 56%), a także osoby młode w wieku 30-39 lat
i te z wykształceniem wyższym (po 70%).

Wykres 2. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy. Jak Pan(i) myśli, jaki rodzaj
przemocy zdarza się w rodzinach najczęściej? (N= 770) Możliwa więcej niż
jedna odpowiedź.
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Przemoc w rodzinie charakteryzuje się przede wszystkim tym, że między sprawcą, a ofiarą istnieje
bliska więź. Można więc mówić o przemocy wobec męża/żony, przemocy wobec dzieci, przemocy
wobec osób starszych, a także wobec niepełnosprawnych.
Zdaniem blisko dwóch trzecich (58%) badanych mieszkańców Podkarpacia najczęściej ofiarą
przemocy w rodzinie padają kobiety w wieku produkcyjnym tj. w wieku 18-69 lat. Na drugim
miejscu wśród osób, które najczęściej padają ofiarą przemocy w rodzinie, są według badanych
dzieci do 18 roku życia (24%). Częściej na tę odpowiedź wskazują osoby młode w wieku 18-29 lat
(34%).
Według ankietowanych ofiarami przemocy padają również osoby starsze (5%) oraz osoby
niepełnosprawne i mężczyźni w wieku produkcyjnym (po 1%). Co dziesiąty badany (11%) miał
trudność z odpowiedzią na to pytanie.

Wykres 3. Kto Pana/Pani zdaniem jest najczęściej ofiarą przemocy w rodzinie? (N= 770)
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Charakterystyka sprawcy
Uzyskane wyniki potwierdzają fakt, że w powszechnej opinii sprawcami przemocy domowej są
głównie mężczyźni, tego zdania jest aż 80% badanych, w tym na mężów wskazało 54% badanych
(wśród kobiet było to 60%), a na partnerów i ojców po 12%. 14% mieszkańców województwa
podkarpackiego ma problem z odpowiedzią na to pytanie.

Wykres 4. Kto Pana/Pani zdaniem jest najczęściej sprawcą przemocy w rodzinie?
(N=770)

Konflikty pomiędzy małżonkami to najczęściej wskazywana okoliczność, w której według badanych
dochodzi do przemocy w rodzinie, aż 71% mieszkańców Podkarpacia wskazuje na tę sytuację.

Częściej na tę odpowiedź wskazywały osoby w wieku 40-49 lat (79%), osoby niepracujące
zawodowo (77%) oraz mieszkańcy wsi (73%). 16% respondentów wymienia konflikty pomiędzy
rodzicami a dziećmi i częściej na tę odpowiedź wskazywały osoby w wieku 18-29 lat (23%),
uczniowie i studenci (40%) oraz osoby z miast poniżej 50 tys. mieszkańców (22%).
Na konflikty między dziećmi, jak przyczynę przemocy w rodzinie wskazuje tylko 2% badanych.
Co (10%) dziesiąty mieszkaniec Podkarpacia ma trudność z odpowiedzią na to pytanie.
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Wykres 5. Jakie są Pana/Pani zdaniem okoliczności, w których najczęściej dochodzi do
przemocy w rodzinie? (N= 770)

Przyczyn stosowania przemocy w rodzinie badani upatrują w rozmaitych zjawiskach społecznoekonomicznych oraz problemach życiowych sprawców.
Zdecydowanie najczęściej wskazywaną przyczyną jest nadużywanie alkoholu przez sprawców
(87%), tę odpowiedź częściej od pozostałych wskazywali mieszkańcy wsi, a także kobiety w wieku
produkcyjnym (po 90%). Jedna trzecia badanych (33%) jest zdania, że to problemy finansowe są
główną przyczyną przemocy w rodzinie, częściej na tę odpowiedź wskazywały osoby w wieku 50-59
lat (40%), a także osoby z średnim wykształceniem (37%). Jedna piąta badanych (21%) uważa, że
agresywne zachowania.
Na nieumiejętność porozumiewania się wskazuje 14% respondentów, a 12% z nich wśród
przyczyn wymienia problemy w pracy. Co dziesiąty badany (10%) wskazuje na zaburzenia
psychiczne i narkotyki. Wśród pozostałych czynników, które mogą stać się przyczyną przemocy
w rodzinie, badani wymieniali nieumiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, niedojrzałość
emocjonalną oraz potrzebę zaznaczenia dominującej pozycji w rodzinie (po 8%). Pojawiały się
również takie przyczyny jak – niezaradność życiowa i szeroka rozumiana bezradność (po 6%).
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Wykres 6. Jakie są według Pana/Pani główne przyczyny przemocy w rodzinie? (N= 770)
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.

5.2

Przemoc w najbliższym otoczeniu

Ponad połowa mieszkańców województwa podkarpackiego (57%) deklaruje, że w swoim otoczeniu
nigdy nie spotkała się ze zjawiskiem przemocy. Dla jednej trzeciej (33%) jest to zjawisko dość
rzadko występujące, natomiast co dziesiąty badany (11%) miał do czynienia z taką sytuacją.

Wykres 7. Czy spotkał/spotkała się Pan/Pani ze zjawiskiem przemocy w swoim
otoczeniu np. w dalszej rodzinie, wśród sąsiadów, znajomych? (N= 770)

Prawie połowa badanych (41%), którzy spotkali się z przemocą w swoim otoczeniu, na podstawie
swoich obserwacji wśród swoich znajomych czy sąsiadów uważa, że dzisiaj rzadziej ma do
czynienia z przemocą w rodzinie niż 5 lat temu.
Co czwarty respondent spotykający się z przemocą w swoim otoczeniu jest zdania, że ani jest jej
mniej, ani też więcej. 24% odpowiada, że przemoc w rodzinie występuję tak samo często jak 5 lat
temu. Z kolei 16% badanych jest zdania, że zjawisko przemocy występuję częściej.
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Wykres 8. Biorąc pod uwagę Pana/Pani obserwacje otoczenia (dalszej rodziny,
sąsiadów, znajomych) proszę powiedzieć, czy przemoc w rodzinie występuje
częściej, rzadziej, czy też tak samo często jak 5 lat temu? (N= 331)

5.3

Ocena instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy

Spośród wymienionych w badaniu instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
policja cieszy się największym zaufaniem społecznym. Zdecydowana większość (80%)
respondentów uważa, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć na pomoc policji, przy czym co
trzeci (32%) uważa, że ofiary przemocy w rodzinie mogą na policję liczyć w dużym stopniu,
a prawie połowa (48%) badanych twierdzi, że w małym stopniu.
12% mieszkańców woj.
podkarpackiego jest zdania, że ofiary przemocy w rodzinie nie mogą wcale liczyć na pomoc policji.
Częściej niż inni o tym, że na policję można liczyć w małym stopniu, mówią najmłodsi respondenci,
w wieku 18-29 lat (56%) oraz kobiety w wieku produkcyjnym (53%).
W opinii co piątego (21%) mieszkańca woj. podkarpackiego pomoc społeczna to instytucja, na
której pomoc ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć w dużym stopniu. Podobny odsetek (19%)
badanych jest przeciwnego zdania i twierdzi, że na pomoc społeczną ofiary przemocy wcale nie
mogą liczyć. Prawie połowa mieszkańców woj. podkarpackiego (48%) sądzi, że pomoc społeczna
pomaga ofiarom agresji w rodzinie, ale w małym stopniu.
Częściej niż inni o tym, że na pomoc społeczną można liczyć w małym stopniu mówią najmłodsi
respondenci, w wieku 18-29 lat (55%), badani z wykształceniem wyższym (54%), mieszkańcy
miast powyżej 50 tys. mieszkańców (54%), a także osoby niepracujące (55%).
Mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (25%) częściej niż inni są zdania, że na pomoc społeczną
w ogóle nie można liczyć.
Większość (64%) badanych uważa, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć na pomoc sądu, przy
czym 19% respondentów jest zdania, że w dużym, a 45% ankietowanych sądzi, że w małym
stopniu. Jedna piąta (22%) mieszkańców woj. podkarpackiego ocenia, że ofiara przemocy
w rodzinie nie może liczyć na pomoc sądu.
Większość (60%) respondentów sądzi, że ofiary przemocy w rodzinie mogą zwrócić się o pomoc do
prokuratury, przy czym tylko 17% badanych uważa, że mogą one liczyć na jej pomoc w dużym,
a 43% ankietowanych, że w małym stopniu. Co czwarty badany (25%) uważa, że ofiary przemocy
domowej wcale nie mogą liczyć na pomoc prokuratury.
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Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, szkoła i Kościół mają podobny odbiór społeczny,
jako instytucje udzielające pomocy ofiarom przemocy domowej.
W świadomości połowy (53%) mieszkańców woj. podkarpackiego komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych to instytucja, na której pomoc mogą liczyć ofiary przemocy
w rodzinie, przy czym 14% sądzi, że osoby poszkodowane mogą liczyć na jej pomoc w dużym
stopniu, a 39% ankietowanych uważa, że w małym stopniu. Nieco ponad jedna czwarta (28%)
badanych sądzi, że ofiary pomocy domowej nie mogą liczyć na pomoc komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych. Jedna piąta (19%) respondentów nie wie, czy ofiary przemocy domowej
mogłyby liczyć na pomoc komisji rozwiazywania problemów alkoholowych.
Zdaniem ponad połowy (58%) badanych ofiary przemocy domowej mogą szukać pomocy
w szkole. 14% ankietowanych twierdzi, że poszkodowani z powodu patologii w rodzinie mogą
liczyć na pomoc szkoły w dużym stopniu, a 42% respondentów sądzi, że w małym stopniu. 29%
badanych uważa, że ofiary przemocy domowej nie mogą wcale liczyć na pomoc szkoły.
Co trzeci (33%) mieszkaniec woj. podkarpackiego sądzi, że ofiara przemocy w rodzinie nie może
wcale liczyć na pomoc Kościoła. 14% sądzi, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć na pomoc
tej instytucji w małym, a 36% ankietowanych sądzi, że w dużym stopniu.
Połowa badanych (52%) uważa, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć na pomoc służby
zdrowia, przy czym 12% ankietowanych uważa, że w dużym, a 40%, że w małym stopniu.
31% respondentów sądzi, że ofiary przemocy w rodzinie nie mogą liczyć wcale na pomoc służby
zdrowia.
W świadomości respondentów organizacje pozarządowe mają najmniejsze pole oddziaływania,
jeżeli chodzi o świadczenie pomocy ofierze przemocy w rodzinie. Tylko co dziesiąty badany (10%)
jest przekonany, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć na organizacje pozarządowe w dużym
stopniu. Co trzeci (35%) respondent uważa, że ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć na wsparcie
organizacji pozarządowych w małym stopniu. Tyle samo badanych (35%) sądzi, że ofiary agresji
w rodzinie nie mogą wcale liczyć na pomoc organizacji pozarządowych. Istotny wydaje się fakt, że
co piąty respondent (20%) w ogóle nie wie, czy ofiary przemocy domowej mogą szukać pomocy
w organizacjach pozarządowych. Może to wynikać z faktu, że badani nie znają organizacji
pozarządowych działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz nie znają zasad działania
organizacji pozarządowych.
Wykres 9. W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć
na pomoc poniższych instytucji? (N=770)
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Strach i lęk (75%) oraz wstyd (70%) to najczęściej wskazywane przyczyny, dla których ofiary
przemocy nie zgłaszają przestępstwa odpowiednim służbom/instytucjom.
Ponad jedna czwarta (28%) badanych uważa, że ofiary nie zgłaszają przemocy w rodzinie
z powodu zależności finansowej ofiary od sprawcy.
Co piąty badany (po 20%) łączy brak zgłoszenia przez ofiarę aktu przemocy odpowiednim
służbom/instytucjom z nieznajomością procedur lub przeświadczeniem o nieskuteczności działań
służb/instytucji.
17% respondentów uważa, że poczucie winy to czynnik, który powoduje bierność w ujawnieniu
aktu przemocy odpowiednim instytucjom.
W im lepszej sytuacji materialnej są respondenci, tym częściej tłumaczą bierność ofiar przemocy
strachem i lękiem.
Im lepiej wykształceni są badani, tym częściej wskazują na wstyd, jako przyczynę niezgłaszania
przez ofiary odpowiednim służbom doznanej przemocy. O wstydzie mówią też częściej niż inni
trzydziestolatkowie i czterdziestolatkowie (odpowiednio 77% i 81%), a także kobiety w wieku
produkcyjnym (75%).

Wykres 10. Z jakich powodów, Pana/Pani zdaniem, ofiary przemocy nie zgłaszają tego
odpowiednim służbom/instytucjom? N=770 Możliwa więcej niż jedna
odpowiedź.

5.4

Znajomość i ocena form pomocy

Najbardziej rozpoznawalną formą pomocy osobom pokrzywdzonym jest „Niebieska karta”. Słyszał
o niej co trzeci (36%) badany. Drugim, co do częstości wskazań, znanym respondentom
instrumentem pomocy dla ofiar przemocy jest pomoc socjalna (27% wskazań).
Zapewnienie schronienia, interwencje kryzysową, pomoc psychologiczną oraz pomoc prawną,
o tych formach pomocy osobom pokrzywdzonym słyszało odpowiednio 25%, 24%, 23% i 22%
respondentów. Znacznie mniej rozpoznawalnymi wśród mieszkańców woj. podkarpackiego formami
pomocy ofiarom przemocy domowej są psychoterapia oraz grupa wsparcia (po 14% wskazań).
Warty zaznaczenia wydaje się fakt, że prawie jeden na pięciu (17%) mieszkańców
woj. podkarpackiego deklaruje, że nie słyszał o żadnej formie pomocy dla osób pokrzywdzonych
przemocą w rodzinie.
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Znajomość „Niebieskiej karty” deklarują częściej kobiety (41%) niż mężczyźni (31%).
Im lepiej wykształceni są badani oraz w im lepszej sytuacji finansowej się znajdują tym częściej
rozpoznają „Niebieską kartę” jako formę pomocy osobom pokrzywdzonym. Kobiety w wieku
produkcyjnym, osoby pracujące (44%) oraz uczniowie i studenci (56%) częściej niż pozostali
słyszeli o „Niebieskiej karcie”.
Wskazywanie pomocy socjalnej jako formy pomocy osobom pokrzywdzonym występuje tym
częściej im lepiej wykształceni i sytuowani są badani. O pomocy socjalnej częściej niż pozostali
mówią czterdziestolatkowie (34%) oraz kobiety w wieku produkcyjnym (34%).
O
zapewnieniu
schronienia
jako
formie
pomocy
pokrzywdzonym
mówią
częściej
czterdziestolatkowie (37%), mieszkańcy miast liczących powyżej 50 tys. (32%), badani
niepracujący (30%) oraz lepiej sytuowani (33%).
Osoby w wieku 60-64 lata (30%), uczniowie i studenci (42%), badani dobrze sytuowani (30%)
oraz mieszkańcy miast poniżej 50 tys. mieszkańców (31%) częściej niż pozostali słyszeli
o interwencji kryzysowej.
Niższy wiek respondentów oraz lepsze wykształcenie związane są z większą częstością
wskazywania pomocy psychologicznej jako formy pomocy osobom pokrzywdzonym.
Im lepiej wykształceni są badani oraz im lepiej sytuowani tym częściej słyszeli o pomocy prawnej
jako formie pomocy osobom pokrzywdzonym. Częściej słyszeli też o tej formie pomocy mieszkańcy
miast powyżej 50 tys. (31%).
Podobnie im lepiej wykształceni są badani oraz im lepiej są sytuowani tym częściej słyszeli
o psychoterapii jako formie pomocy pokrzywdzonym. Częściej niż przeciętnie mówią o tej formie
także pomocy czterdziestolatkowie (19%) i pięćdziesięciolatkowie (20%).
Im gorzej wykształceni są badani tym częściej deklarują, że nie słyszeli o żadnej formie pomocy
dla osób pokrzywdzonych. Najstarsi badani w wieku 65 i więcej lat to grupa społecznodemograficzna, która zdecydowanie częściej niż pozostali nie słyszała o żadnej formie pomocy dla
osób pokrzywdzonych.

Wykres 11. O jakich formach pomocy osobom pokrzywdzonym Pan/Pani słyszał/a?
(N=770) Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
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Większość (70%) badanych uważa, że najskuteczniejszym środkiem zapobiegania przemocy
w rodzinie jest izolacja sprawcy.
Co trzeci (32%) respondent jest zdania, że najefektywniejszym rozwiązaniem w zapobieganiu
przemocy domowej jest psychologiczne wsparcie ofiary przemocy. Mówią o tym częściej niż
pozostali młodzi respondenci, w wieku 18-29 lat (40%) oraz kobiety w wieku produkcyjnym (39%).
Im lepiej wykształceni są badani oraz im lepiej są sytuowani tym częściej dostrzegają
w psychologicznym wsparciu ofiary przemocy najskuteczniejszy środek zapobiegania temu zjawisku
(od 26% wskazań wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym, 36% respondentów
z wykształceniem średnim do 39% wśród badanych z wykształceniem wyższym oraz od 27%
wskazań wśród badanych, których dochód nie przekracza 456 zł do 37% wśród ankietowanych,
których dochód gospodarstwa wynosi powyżej 1000 zł).
Nieco rzadziej (30% wskazań) mieszkańcy woj. podkarpackiego mówią o zapewnieniu schronienia
osobie będącej ofiarą przemocy, jako najskuteczniejszym środku zapobiegania przemocy
w rodzinie. Ta forma zapobiegania przemocy w rodzinie jest wybierana tym częściej, im lepsze
wykształcenie mają respondenci oraz im lepiej są sytuowani.
Działania profilaktyczne i edukacyjne (9%), kampanie informacyjne (7%), prace zespołów
interdyscyplinarnych (6%) oraz programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy (4%) to
środki zapobiegania przemocy domowej wymieniane najrzadziej.
Im lepiej wykształceni są badani oraz im lepiej są sytuowani, tym częściej mówią o działaniach
profilaktycznych i edukacyjnych, jako najskuteczniejszych środkach zapobiegania przemocy
w rodzinie. Częściej niż inni przekonani są o skuteczności tego środka zapobiegania przemocy
w rodzinie młodzi ankietowani, w wieku 18-29 lat (14%) oraz uczniowie i studenci (21%).
Skuteczność kampanii informacyjnych dostrzegają częściej niż inni respondenci z miast do 50 tys.
mieszkańców (12%).
7% badanych nie udziela jednoznacznie odpowiedzi na to pytanie.

Wykres 12. Które z poniższych środków są, Pana/Pani zdaniem, najskuteczniejsze
w zapobieganiu przemocy w rodzinie? (N=770) Możliwa więcej niż jedna
odpowiedź.
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5.5

Bycie świadkiem przemocy

Większość badanych (74%) deklaruje, że nie była nigdy świadkiem przemocy w rodzinie w swoim
otoczeniu (np. w dalszej rodzinie, wśród sąsiadów, znajomych). Jeden na czterech (26%)
ankietowanych przyznaje, że był świadkiem tego typu przemocy.
Wielkość miejsca zamieszkania może mieć wpływ na poziom identyfikacji problemu przemocy
w rodzinie. Z im większej miejscowości pochodzą respondenci, tym częściej deklarują, że byli
świadkami przemocy w rodzinie w swoim otoczeniu (mówi o tym 24% mieszkańców wsi, 29%
mieszkańcy miast do 50 tys. i 32% mieszkańców miast powyżej 50 tys. mieszkańców). Im lepiej
wykształceni są badani tym częściej deklarują, że byli świadkami przemocy w rodzinie (od 23%
wśród osób z wykształceniem podstawowym, 28% wśród respondentów z wykształceniem średnim
do 31% wśród badanych z wykształceniem wyższym). Może się to wiązać przede wszystkim
z większą świadomością tego, jakie działania można zaklasyfikować jako przemoc.
Częściej niż inni o byciu świadkiem przemocy w swoim otoczeniu mówią trzydziestolatkowie (32%)
oraz pięćdziesięciolatkowie (31%).
Wykres 13. Czy był/była Pan/Pani kiedykolwiek świadkiem przemocy w rodzinie
w swoim otoczeniu (np. w dalszej rodzinie, wśród sąsiadów, znajomych)?
N=770

Ponad połowa (59%) badanych będących świadkami przemocy w swoim otoczeniu udzieliła pomocy
ofierze przemocy. Dwóch na pięciu (39%) respondentów nie udzieliło pomocy. 2% ankietowanych
odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
Im większe miejsce zamieszkania tym częściej badani będąc świadkiem przemocy w swoim
otoczeniu, udzielili pomocy (na wsi 55%, w mieście do 50 tys. mieszkańców 59%, a w mieście
liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców 66%).
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Wykres

14.

Czy, będąc świadkiem stosowania przemocy w swoim otoczeniu
(np. w dalszej rodzinie, wśród sąsiadów, znajomych), udzielił/a Pan/Pani
pomocy? (N=204, wśród osób, które przyznały, że były kiedykolwiek
świadkami przemocy w rodzinie w swoim otoczeniu)

Najczęstszym sposobem udzielania pomocy ofierze przemocy domowej było powiadomienie policji.
Tę formę działania wskazała ponad połowa (55%) respondentów, którzy tej pomocy udzielili.
Nieco rzadziej badani deklarujący udzielenie pomocy rozmawiali z osobą będącą ofiarą przemocy
(48%). Dwóch na pięciu (42%) ankietowanych rozmawiało ze sprawcą przemocy.
Nieliczni badani zapewnili opiekę dzieciom (7%), udzielili pomocy medycznej (5%), powiadomili
pomoc społeczną (4%).
Najrzadziej deklarowaną formą udzielania pomocy ofierze przemocy domowej było powiadomienie
szkoły, sądu lub prokuratury (po 3% deklaracji). Inny sposób udzielenia pomocy zadeklarował 1%
badanych.
Kobiety częściej niż mężczyźni, udzielając pomocy ofierze przemocy, powiadamiały policję (59%)
oraz zapewniały opiekę dzieciom (10%). Mężczyźni za to częściej niż kobiety rozmawiali ze sprawcą
(54%) i udzielały pomocy medycznej (9%).
Wykres 15. W jaki sposób udzielił/udzieliła Pan/Pani pomocy? (N=204, wśród osób,
które przyznały, że były kiedykolwiek świadkami przemocy w rodzinie
w swoim otoczeniu). Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
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5.6

Występowanie przemocy w rodzinie

Mieszkańcy woj. podkarpackiego w zdecydowanej większości deklarują, że w ich rodzinie przemoc
nie występowała i nie występuje.
Dostrzeganie poszczególnych form przemocy we własnej rodzinie współwystępuje z przekonaniem,
że dane formy przemocy występują w rodzinach najczęściej oraz z częstym doświadczeniem
przemocy w swoim otoczeniu.
8% badanych przyznaje, że w ich rodzinie miała lub nadal ma miejsce przemoc psychiczna.
Częściej niż inni o występowaniu w ich rodzinie przemocy psychicznej mówią respondenci w wieku
50-59 lat (14%), osoby starsze (18%) oraz ankietowani, którzy deklarują, że często w swoim
otoczeniu doświadczają przemocy (33%).
7% badanych deklaruje, że w ich rodzinie miała miejsce przemoc fizyczna. Kobiety (10%) częściej
niż mężczyźni (4%) dostrzegają jej występowanie w swojej rodzinie. Kobiety w wieku
poprodukcyjnym (12%) oraz respondenci, którzy deklarują, że często w swoim otoczeniu
doświadczają przemocy (35%) częściej niż pozostali deklarują występowanie przemocy fizycznej
w swojej rodzinie.
4% mieszkańców woj. podkarpackiego przyznaje, że w ich rodzinie występuje przemoc
ekonomiczna. Częściej niż inni mówią o tym badani, którzy rozumieją przemoc w rodzinie, jako
ograniczenie dostępu do pieniędzy (8%) oraz ankietowani, którzy deklarują, że często w swoim
otoczeniu doświadczają przemocy (15%), a także ci badani, którzy uważają, że w rodzinach
najczęściej zdarza się przemoc ekonomiczna (12%).
3% mieszkańców woj. podkarpackiego deklaruje, że w ich rodzinie doszło lub dochodzi do
zaniedbań. O zaniedbaniu w swojej rodzinie częściej mówią badani, którzy rozumieją przemoc
w rodzinie jako niezaspokojenie potrzeb fizycznych i emocjonalnych (8%).
Zaledwie 1% ankietowanych przyznaje się do występowania w ich rodzinie przemocy seksualnej.
Dostrzegają ją częściej niż pozostali badani, którzy są zdania, że w rodzinach najczęściej występuje
przemoc seksualna (4%). Badani mężczyźni nie dostrzegają występowania w rodzinach przemocy
seksualnej.

Wykres 16. Czy w Pana/Pani rodzinie kiedykolwiek miała bądź nadal ma miejsce
jakakolwiek forma przemocy? (N=770)
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Problem przemocy w rodzinie dotyczy łącznie 11% mieszkańców województwa podkarpackiego.
Zgodnie z deklaracjami badanych najczęściej występującą formą przemocy jest przemoc
psychiczna (8%) i fizyczna (7%). Blisko 200 tys. mieszkańców (około 189 387) Podkarpacia
przyznaje, że w ich rodzinach występuje, bądź występowała jakakolwiek forma przemocy.
Dość dużych trudności przysparza jednak pytanie o czas trwania przemocy. 39% osób nie potrafi
powiedzieć od jak dawna w ich rodzinie zdarzają się tego typu sytuacje, a 4% odmawia udzielenia
odpowiedzi na to pytanie.
W połowie przypadków (50%) sytuacje stosowania przemocy są zjawiskiem trwającym już dłuższy
czas, dłużej niż 5 lat. Przemoc w rodzinie pozostałych 7% respondentów trwa (trwała) krócej niż
5 lat.
Wykres 17. Od jakiego czasu w Pana/Pani rodzinie zdarzają się sytuacje stosowania
przemocy? (N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich rodzinie miała
miejsce bądź nadal ma miejsce jakakolwiek forma przemocy)

Najczęstszą przyczyną stosowania przemocy w rodzinach respondentów jest nadużywanie alkoholu
(68%). W dalszej kolejności wymieniane są następujące przyczyny: problemy finansowe (24%),
agresywne zachowania w rodzinie (20%) oraz niedojrzałość emocjonalna (10%). Pozostałe czynniki
przyczyniające się do wystąpienia sytuacji stosowania przemocy zostały wymieniane zdecydowanie
rzadziej (mniej niż 10%).
Rozkłady odpowiedzi kształtują się odmiennie w zależności od płci respondentów. Kobiety częściej
niż mężczyźni jako przyczynę przemocy wskazują alkohol (79% wobec 48%). Mężczyźni natomiast
częściej wskazują na takie problemy prowadzące do sytuacji wystąpienia przemocy jak: agresywne
zachowania w rodzinie, nieumiejętność porozumienia się, problemy w pracy oraz zaburzenia
psychiczne.
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Wykres 18. Co było przyczyną wystąpienia sytuacji stosowania przemocy w Pana/Pani
rodzinie? (N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich rodzinie miała
miejsce
bądź
nadal
ma
miejsce
jakakolwiek
forma
przemocy)
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.

Wykres 19. Co było przyczyną wystąpienia sytuacji stosowania przemocy w Pana/Pani
rodzinie? (N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich rodzinie miała
miejsce
bądź
nadal
ma
miejsce
jakakolwiek
forma
przemocy)
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
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Reakcją badanych po wystąpieniu aktu przemocy jest często także szukanie
u odpowiednich służb (policja, pogotowie) oraz u osób z najbliższego otoczenia.

pomocy

Porządkując po odsetku uzyskanych odpowiedzi można powiedzieć, że po wystąpieniu aktu
przemocy respondenci najczęściej starali się porozmawiać ze sprawcą przemocy (28%).
Dość często reakcją jest także wezwanie na pomoc policji bądź pogotowia (24%), rozmowa z ofiarą
przemocy (22%) oraz wezwanie na pomoc osób z najbliższego otoczenia (20%).
Osoby żyjące w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, rzadko mają w zwyczaju zgłaszać fakt
zaistnienia przemocy odpowiednim instytucjom, kierując sprawę na policję czy do prokuratury.
Zdarzają się także przypadki, kiedy po wystąpieniu przemocy w rodzinie nie podejmują żadnego
działania, w żaden sposób na nią nie reagując.

Wykres 20. Jaka była Pana/Pani reakcja po wystąpieniu aktu przemocy w rodzinie?
(N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich rodzinie miała miejsce bądź
nadal ma miejsce jakakolwiek forma przemocy) Możliwa więcej niż jedna
odpowiedź.

Inni członkowie rodziny badanych reagują na przemoc podobnie jak respondenci. Przede wszystkim
po zajściu aktu przemocy próbuje się rozmawiać ze sprawcą przemocy (26%), częstą reakcją jest
także wezwanie na pomoc policji czy pogotowia (21%) oraz rozmowa z ofiarą przemocy (21%).
Okazuje się jednak, że odpowiedź na to pytanie przysparza trudności respondentom. Prawie co
trzeciemu badanemu (30%) trudno wypowiedzieć się za innych członków rodziny i często nie
potrafią określić, jakie są ich reakcje.
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Wykres 21. Jaka była reakcja innej osoby z rodziny po wystąpieniu aktu przemocy
w rodzinie? (N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich rodzinie miała
miejsce bądź nadal ma miejsce jakakolwiek forma przemocy) Możliwa więcej
niż jedna odpowiedź.

W przypadku 17% osób z rodzin, w których występuje, bądź występowała przemoc uruchomiona
została procedura „Niebieskiej karty”. Została ona opracowana przez Komendę Główną i Stołeczną
Policji we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Niebieska
karta” to procedura obejmująca czynności, które są podejmowane w związku z podejrzeniem, że
w danej rodzinie dochodzi do przemocy domowej. Dzięki uruchomieniu procedury odpowiednie
służby mogą interweniować wobec rodziny dotkniętej przemocą i nie wymaga to zgody ofiary
przemocy.

Wykres 22. Czy w związku z wystąpieniem przemocy w Pana/Pani rodzinie została
uruchomiona procedura „Niebieskiej karty”? (N=82, wśród osób, które
przyznały, że w ich rodzinie miała miejsce bądź nadal ma miejsce
jakakolwiek forma przemocy)

Występowanie przemocy domowej znacząco wpływa na funkcjonowanie rodziny i relacje między jej
członkami. Skutków może być wiele i z całą pewnością są one złożone. Nie łatwo także o nich
mówić, poza tym nie zawsze do końca uświadamiamy sobie, że jakieś wydarzenia w naszym życiu
lub postawy życiowe są spowodowane tym, że doświadczyliśmy przemocy w rodzinie bądź byliśmy
jej świadkami.
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Co czwarty respondent (26%) nie był w stanie poradzić sobie z pytaniem o zmiany w rodzinie, jakie
pojawiły się w związku z występowaniem przemocy (w tylu przypadkach odnotowano odmowę bądź
brak odpowiedzi). 12% badanych deklaruje natomiast, że nic nie zmieniło się w ich rodzinach,
a 6% udziela odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Jeśli respondenci wymieniają skutki przemocy, to najczęściej wspominają o różnych formach
rozpadu rodziny/związków. U 23% badanych nastąpił rozpad rodziny, separacja bądź rozwód.
W dalszej kolejności wymieniane są skutki związane z poczuciem zagrożenia funkcjonowania
w rodzinie dotkniętej przemocą domową oraz zmiany w osobowości członków rodziny. 9%
wymienia takie skutki jak: życie w strachu, lękliwość czy nerwowość.
W dalszej kolejności wymieniane są takie skutki jak: brak porozumienia w rodzinie i dobrego
kontaktu/relacji (6%). Zdarza się również, że doświadczenie przemocy może prowadzić do
depresyjnych nastrojów i załamań nerwowych (wspomina o tym 6% badanych).
W 7% przypadku respondenci mówią także o pozytywnych zmianach związanych z tym, że
w pewnym momencie sytuacja się poprawiła i z czasem przyczyny, a tym samym przemoc ustąpiły.

Wykres 23. Jakie zmiany w funkcjonowaniu Pana/Pani rodziny pojawiły się w związku
z występowaniem przemocy? (N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich
rodzinie miała miejsce bądź nadal ma miejsce jakakolwiek forma przemocy)
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
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5.7

Bycie ofiarą przemocy

Nie łatwo zdiagnozować dokładnie jaka jest skala przemocy. Statystyki policyjne czy badania
pozwalają nam przybliżyć ten problem, ale warto pamiętać o tym, że wiele osób z różnych przyczyn
nie ujawnia, że jest ofiarą, sprawcą czy nawet świadkiem przemocy domowej.
Jak wynika z badań, 6%12 mieszkańców województwa podkarpackiego przyznaje, że jest, bądź
było, ofiarą przemocy w rodzinie. Jest to około 100 tys. wszystkich dorosłych mieszkańców
Podkarpacia.
Spośród osób, które we wcześniejszych pytaniach przyznały, że w ich rodzinie miała miejsce, bądź
nadal ma miejsce jakakolwiek forma przemocy, ofiar przemocy jest 59%. 32% z nich doświadczało
przemocy w rodzinie dawniej niż 5 lat temu, pozostali borykają się z tym obecnie, bądź
doświadczali tego w ostatnich 5 latach (27%).

Wykres 24. Czy w swoim dorosłym życiu doświadczył/a Pan/Pani osobiście jakiejkolwiek
formy przemocy w rodzinie? (N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich
rodzinie miała miejsce bądź nadal ma miejsce jakakolwiek forma przemocy)

Największym problemem wśród mieszkańców Podkarpacia wydaje się być przemoc psychiczna.
Co najmniej raz doświadczyło jej 86% ofiar przemocy. 42% z nich doświadczało bądź doświadcza
jej nawet kilka razy w miesiącu bądź częściej.
Poważnym problemem jest także przemoc fizyczna. To druga w kolejności najczęściej
doświadczana forma przemocy wśród mieszkańców Podkarpacia. 69% badanych przyznaje, że co
najmniej raz w życiu doświadczyło domowej przemocy fizycznej. Ofiary przemocy fizycznej mówią
o tym, że zdarzało, bądź nadal zdarza, się to często – nawet kilka razy w miesiącu (38%).
Najrzadziej
mieszkańcy
Podkarpacia
doświadczają
przemocy
seksualnej
Przemoc ekonomiczna dotyczy 42% ofiar przemocy, a zaniedbanie 34% ofiar.

(17%).

12 Odsetek ten został obliczony z uwzględniem podstawy procentowej 770, czyli całej próby. 6% równa się 48 osób, które
przyznały, ze były ofiarą przemocy na 770 respondnetów.
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Wykres 25. Czy w swoim dorosłym życiu doświadczył/a Pan/Pani osobiście jakiejkolwiek
formy przemocy w rodzinie? (N=48, wśród osób, które przyznały,
że osobiście doświadczyły przemocy w swoim dorosłym życiu)

Jak wynika z deklaracji osób doświadczających przemocy w swoim dorosłym życiu, sprawcy
przemocy po dokonaniu aktu przemocy najczęściej zachowują się tak, jak gdyby taka sytuacja
w ogóle się nie wydarzyła. Zdaniem 48% ofiar, sprawcy przechodzą nad tym do porządku
dziennego. W 27% przypadków sprawca obwiniał ofiarę o zaistnienie zdarzenia, a co czwarta ofiara
spotkała się z tym, że oprawca miał poczucie winy w związku z dokonanym aktem przemocy.
Generalnie, analizując uzyskane odpowiedzi, odnosi się wrażenie, że reakcje sprawcy są
naznaczone negatywnie i tylko w pojedynczych przypadkach wykazuje poczucie winy bądź obiecuje
poprawę.
Wykres 26. Jak zachowywał się sprawca przemocy po dokonaniu aktu przemocy? (N=48,
wśród osób, które przyznały, że osobiście doświadczyły przemocy w swoim
dorosłym życiu) Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
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Ofiary przemocy najczęściej próbują zmienić swoją sytuacje podejmując rozmowę ze swoimi
oprawcami. 40% badanych wskazuje właśnie na rozmowę, 19% mówi o izolacji sprawcy od ofiary,
19% deklaruje, że wobec sprawcy wszczęte zostało postępowanie sądowe.
4% ofiar przemocy odmawia odpowiedzi na to pytanie, 17% nie potrafi jej udzielić, a 8%
doświadczających przemocy wspomina o tym, że wobec sprawcy nie zostały podjęte żadne
działania.

Wykres 27. Jakie działania zostały zastosowane wobec sprawcy przemocy? (N=48,
wśród osób, które przyznały, że osobiście doświadczyły przemocy w swoim
dorosłym życiu) Możliwa więcej niż jedna odpowiedź.
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CHARAKTERYSTYKA OFIARY

Spośród osób, które zadeklarowały, że były świadkiem przemocy (N=82), to częściej kobiety niż
mężczyźni przyznają, że są lub były ofiarami przemocy. 25% kobiet było ofiarą przemocy w ciągu
ostatnich 5 lat, 40% dawniej niż 5 lat temu a 36% nie było nigdy ofiara przemocy. Wśród
mężczyzn, 31% przyznaje, że było ofiarą przemocy w ciągu ostatnich 5 lat, 17% dawniej niż 5 lat
temu, a 52% udziela odpowiedzi, że nigdy nie było ofiara przemocy.
Można zatem wysunąć wniosek, że nieco częściej ofiarami przemocy są kobiety. Jest to zresztą
zgodne z postrzeganiem tego zjawiska przez większość badanych respondentów. W społeczeństwie
panuje przekonanie, że ofiarami przemocy są zazwyczaj kobiety, dzieci czy osoby starsze. Mimo, że
jest to stereotypowe postrzegania zjawiska przemocy możemy mówić, że przekłada się to na
deklaracje respondentów.
Trzeba jednak pamiętać, że warto wyjść poza stereotypowe ramy myślenia i spojrzeć holistycznie.
To prawda, że wspominane grupy społeczne (tj. kobiety, dzieci, osoby starsze) są bardziej
narażone na doświadczanie przemocy i tak postrzegane, gdyż wydają się najbardziej bezbronne.
Należy jednak pamiętać, że na taka charakterystykę ofiar przemocy mogła wpłynąć również
kwestia związana z tym, że właśnie funkcjonujące w Polsce stereotypy, kanon relacji
międzyludzkich, a także waga ról społecznych mogły wpłynąć na to, że mężczyźni rzadziej
przyznają się do osobistego doświadczania przemocy.
Jeśli chodzi o zróżnicowanie ofiar pod względem wiekowym to mały odsetek takich osób utrudnia
formułowanie twardych wniosków. Badania pokazują jednak, że do bycia ofiarą przemocy przyznają
się częściej osoby w wieku produkcyjnym.

Wykres 28. Czy w swoim dorosłym życiu doświadczył/a Pan/Pani osobiście jakiejkolwiek
formy przemocy w rodzinie? (N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich
rodzinie miała miejsce bądź nadal ma miejsce jakakolwiek forma przemocy)
kobiety vs mężczyźni
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5.8

Bycie sprawcą przemocy

Na pytanie, czy kiedykolwiek stosował/a Pan/Pani jakąkolwiek formę przemocy, odpowiadały
osoby, które zadeklarowały, że w ich rodzinach miała miejsce przemoc (bądź ma nadal). Spośród
tych osób 15% przyznało się do stosowania przemocy. 7% badanych odmówiło odpowiedzi na
pytanie, a 78% zadeklarowało, że nigdy nie było sprawcą przemocy domowej.

Wykres 29. Czy kiedykolwiek stosował/a Pan/Pani jakąkolwiek formę przemocy
w rodzinie? (N=82, wśród osób, które przyznały, że w ich rodzinie miała
miejsce bądź nadal ma miejsce jakakolwiek forma przemocy)

Analizując pytanie o formę stosowanej przemocy należy być bardzo ostrożnym, wyciągając wnioski.
Do stosowania przemocy przyznało się bowiem 12 osób, czyli bardzo mała grupa.
Sprawcy przemocy najczęściej przyznają się do stosowania przemocy fizycznej, a w dalszej
kolejności do przemocy psychicznej. Deklarują, że żadnej z form przemocy nie stosują częściej niż
raz w roku.
Żaden sprawca nie przyznał się do stosowania przemocy seksualnej.
Wykres 30. Jak często stosował/a Pan/Pani jakąkolwiek formę przemocy w rodzinie?
(N=12, wśród osób, które przyznały, że stosowały przemoc)

Opracowanie charakterystyki sprawcy przemocy jest niestety utrudnione ze względu na bardzo
niewielki odsetek badanych, którzy przyznali się do stosowania przemocy.
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6. Wnioski z badania
Mieszkańcy województwa podkarpackiego utożsamiają przemoc w rodzinie z użyciem siły fizycznej
i uważają, że dopuszczają się jej głównie mężczyźni. Przemoc w rodzinie współwystępuje z różnymi
trudnościami pojawiającymi się w życiu rodzin. Najczęściej wymienianą przyczyną skłaniającą
sprawcę – najczęściej mężczyznę do użycia siły względem ofiary – kobiety okazuje się być
nadużywanie alkoholu (87%), a okolicznościami sprzyjającymi przemocy są głównie konflikty
między małżonkami (71%).
Mieszkańcom Podkarpacia bardzo trudno jest określić, czy w porównaniu z okresem sprzed 5 lat
zjawisko przemocy w rodzinie występuje rzadziej czy częściej, blisko dwie trzecie nie umie
odpowiedzieć na to pytanie. Ponad połowa informuje także, że nigdy w swoim otoczeniu nie
spotkała się z występowaniem przemocy domowej.
Policja cieszy się największym zaufaniem społecznym, jako instytucja, na której pomoc mogą liczyć
ofiary przemocy w rodzinie. Drugą instytucją w hierarchii zaufania społecznego jest pomoc
społeczna. Większość badanych uważa też, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć w większym
bądź mniejszym stopniu na pomoc sądu i prokuratury.
Najniższe zaufanie społeczne, jako instytucja, na której pomoc mogą liczyć ofiary przemocy
w rodzinie mają organizacje pozarządowe. Na tej podstawie można wywnioskować, że mieszkańcy
woj. podkarpackiego mogą się nie orientować w istnieniu i działaniu tego typu organizacji.
Najczęściej wskazywane przyczyny, dla których ofiary przemocy nie zgłaszają przestępstwa
odpowiednim służbom/instytucjom, to strach i lęk oraz wstyd. Bierność mieszkańców
woj. podkarpackiego w zgłaszaniu aktów przemocy może również wynikać z nieznajomości
procedur lub przeświadczenia o nieskuteczności działań służb/instytucji.
Dostępne formy pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie nie są
w woj. podkarpackim powszechnie znane. Prawie jeden na pięciu mieszkańców woj.
podkarpackiego deklaruje, że nie słyszał o żadnej formie pomocy dla osób doświadczających
przemocy domowej. Najbardziej rozpoznawalną formą takiej pomocy jest „Niebieska karta”,
drugim, co do częstości wskazań instrumentem pomocy, jest pomoc socjalna. Osoby lepiej
wykształcone oraz znajdujące się w lepszej sytuacji materialnej częściej słyszały o różnych formach
pomocy dedykowanych ofiarom przemocy w rodzinie.
Większość badanych uważa, że najskuteczniejszym środkiem zapobiegania przemocy w rodzinie
jest izolacja sprawcy.
Jeden na czterech mieszkańców woj. podkarpackiego przyznaje, że był świadkiem przemocy
w rodzinie w swoim otoczeniu np. w dalszej rodzinie, wśród sąsiadów, znajomych. Wielkość miejsca
zamieszkania ma wpływ na poziom identyfikacji problemu przemocy w rodzinie. Z im większej
miejscowości pochodzą respondenci, tym częściej deklarują, że byli świadkami przemocy w rodzinie
w swoim otoczeniu.
Ponad połowa badanych, którzy byli świadkami przemocy w swoim otoczeniu, udzieliło pomocy
ofierze przemocy. Skłonności udzielania pomocy sprzyja mieszkanie w większej miejscowości. Z im
większej miejscowości pochodzą badani będący świadkami przemocy w swoim otoczeniu, tym
częściej udzielają pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Udzielając pomocy ofierze przemocy
w rodzinie respondenci najczęściej powiadamiają policję (głownie kobiety), nieco rzadziej
rozmawiają z osobą będącą ofiarą bądź sprawcą przemocy (częściej mężczyźni).
Występowanie przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego wydaje się
zjawiskiem, które wymaga uwagi i pogłębienia. Do tego, że w rodzinie występuje bądź występowała
jakakolwiek forma przemocy przyznaje się 11% badanych. Dokonując szacunkowego przeliczenia
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tego odsetka na realną liczbę ludności, możemy powiedzieć, że przemoc w rodzinie dotyczyła lub
nadal dotyczy blisko 200 tys. mieszkańców województwa. Najczęstszymi formami przemocy,
którymi dotknięci są mieszkańcy Podkarpacia jest przemoc psychiczna i fizyczna. Taka konfiguracja
potwierdza się także w badaniach ogólnopolskich. Nie należy jednak zapominać o tym, że
respondenci często nie uświadamiają sobie, że sytuacje, które dzieją się w ich domach należy
zaliczać do przemocy. Często także nie chcą się przyznać, że przemoc dotyczy ich rodzin bądź ich
samych. Przemoc jest zjawiskiem długotrwałym i nie łatwo sobie z nim poradzić. W rodzinach,
w których jest, bądź była obecna któraś z form przemocy, zjawisko to trwa dłuższy czas.
Respondenci najczęściej przyznają, że przemoc dotyka ich rodziny od ponad 5 lat. Zjawisko
przemocy występuję najczęściej z powodu alkoholu, problemów finansowych oraz agresywnych
zachowań w rodzinie.
Na przemoc reaguje się najczęściej rozmową ze sprawcą bądź wezwaniem na pomoc policji lub
pogotowia. Niektórzy respondenci po wystąpieniu aktu przemocy przeprowadzają także rozmowę
z ofiarą przemocy albo szukają pomocy wśród osób z najbliższego otoczenia. Jednym ze sposobów
radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy oraz próbą pomocy osobom, których to zjawisko dotyczy,
jest procedura „Niebieskiej karty”. Procedura ta została opracowana przez Komendę Główną
i Stołeczną Policji we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
„Niebieska karta” to procedura obejmująca czynności, które są podejmowane w związku
z podejrzeniem, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy domowej. Dzięki uruchomieniu
procedury odpowiednie służby mogą interweniować wobec rodziny dotkniętej przemocą i nie
wymaga to zgody ofiary przemocy. W samym roku 2013 policja odnotowała 4 tys. działań
w związku z wystąpieniem przemocy w ramach tej procedury. Wyniki badania pokazują, że
procedura „Niebieskiej karty” została uruchomiona w nielicznych przypadkach.
Nie ulega wątpliwości, że występowanie przemocy domowej znacząco wpływa na funkcjonowanie
rodziny i relacje między jej członkami. Skutków może być wiele i z całą pewnością są one złożone.
Nie łatwo także o nich mówić, poza tym nie do końca zawsze sobie uświadamiamy, że jakieś
wydarzenia w naszym życiu bądź postawy życiowe są spowodowane tym, że doświadczyliśmy
przemocy w rodzinie lub byliśmy jej świadkami. W badaniu najczęściej pojawiały się skutki
związane z rozpadem rodziny/separacją/rozwodami.
W określeniu skali zjawiska przemocy pomagają nam przede wszystkim statystyki policyjne czy
badania. Pozwala to znacząco przybliżyć problem zachowań dotyczących przemocy w rodzinie, ale
warto pamiętać o tym, że wiele osób, z różnych przyczyn nie ujawnia, że jest ofiarą, sprawcą czy
nawet świadkiem przemocy domowej. Do bycia ofiarami przemocy przyznaje się 6% wszystkich
badanych. Najczęściej doświadczają oni bądź w przeszłości doświadczali przemocy psychicznej
i fizycznej. Jeśli chodzi o częstotliwość doświadczania przemocy, to jest ona dość niepokojąca –
zazwyczaj dochodzi do niej częściej niż raz w miesiącu. Ponadto, jak wynika z deklaracji osób
doświadczających przemocy w swoim dorosłym życiu, to sprawcy przemocy po dokonaniu aktu
przemocy najczęściej zachowują się tak, jak gdyby taka sytuacja w ogóle się nie wydarzyła.
Wyniki badania pokazują, że sprawcy przemocy niechętnie przyznają się do tego, że stosują
przemoc. Sprawcy przemocy najczęściej przyznają się do stosowania przemocy fizycznej,
a w dalszej kolejności do przemocy psychicznej. Stosowanie obu form przemocy jest według
deklaracji sprawców nie częstsze niż raz w roku. Do stosowania przemocy przyznało się jednak
tylko 12 osób. Jest to bardzo mała grupa, dlatego należy bardzo ostrożnie podchodzi do wyciągania
wniosków.
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7. Rekomendacje


Biorąc pod uwagę istniejące stereotypy dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz niechęć
społeczeństwa do zgłaszania odpowiednim instytucjom tego typu spraw, należy podjąć
działania mające na celu zwiększenie świadomości w tym zakresie. Przykładowym działaniem
może być opracowanie i rozdystrybuowanie wśród mieszkańców województwa podkarpackiego
broszur informacyjnych nt. zjawiska przemocy w rodzinie, zawierających definicje czym jest
przemoc oraz sposobów, jak jej przeciwdziałać i jak postępować w sytuacji bezpośredniego
zetknięcia się takimi przypadkami. Warto monitorować stan świadomości mieszkańców w tym
zakresie poprzez prowadzenie regularnych badań opinii społecznej.



Jak pokazują wyniki, przemoc w rodzinie to zjawisko mocno skorelowane z nadużywaniem
alkoholu przez sprawców, dlatego warto opracować programy pomocowe dla osób
nadużywających alkohol.



Warto tworzyć i regularnie wznawiać kampanie informacyjnie na terenie województwa, aby
zwrócić uwagę na zjawisko przemocy w rodzinie, informować, że przemoc w rodzinie to nie
tylko przemoc fizyczna. Należy w kampaniach promocyjnych zwrócić uwagę również na różne
grupy zagrożone przemocą (nie tylko kobiety), mowa tu o dzieciach, a także osobach starszych
i niepełnosprawnych.



Mimo, iż policja w woj. podkarpackim cieszy się największym zaufaniem społecznym, jako
instytucja, która może pomóc ofiarom przemocy w rodzinie, należy wszcząć działania mające
na celu poprawę jej wizerunku wśród najmłodszych mieszkańców woj. podkarpackiego, tak aby
pozyskać zaufanie najmłodszej grupy społecznej w woj. podkarpackim.



Organizacje pozarządowe działające na rzecz ofiar przemocy domowej w woj. podkarpackim
powinny zintensyfikować pracę, lepiej nagłaśniać swoje działania oraz szeroko informować
o formach pomocy, jaką niosą, ponieważ z badania wynika, że są instytucjami słabo
rozpoznawalnymi, darzonymi niskim zaufaniem społecznym w kontekście niesienia pomocy
ofiarom przemocy.



Rekomendujemy szerzenie działań mających na celu włączenie tematu przemocy w rodzinie do
debaty publicznej w woj. podkarpackim, tak, aby osoby, które nie ujawniają swojego
rodzinnego dramatu z powodu strachu czy wstydu znalazły odwagę na przełamanie milczenia.



W naszym odczuciu wszelkie działania informacyjne oraz nagłaśniające problem w mediach
powinny sprzyjać szerzeniu świadomości społecznej oraz ujawnianiu tego zjawiska i co za tym
idzie naprawianiu patologicznego stanu rzeczy.



Rekomendujemy podejmowanie kampanii informacyjnych na terenie woj. podkarpackiego
mających na celu edukację w zakresie znajomości procedur, jakie osoby zagrożone przemocą
w rodzinie bądź będące jej ofiarami powinny podejmować w swojej sytuacji.



Biorąc pod uwagę fakt, iż co piąty mieszkaniec woj. podkarpackiego jest zdania, że ofiary
przemocy w rodzinie nie informują o tym odpowiednich służb/instytucji, ponieważ nie wierzą
w ich skuteczność należałoby zaangażować instytucje odpowiedzialne za kontrolę prawidłowego
działania służb/instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
tak, aby zweryfikować prawidłowość i skuteczność ich działań oraz odbudować zaufanie
społeczne do tych służb/instytucji w województwie podkarpackim.
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