
Symptomy,  które mogą wskazywać na występowanie przemocy w rodzinie wobec dziecka: 

1. Dziecko odtwarza doświadczaną przemoc –w relacjach rówieśniczych 

 (lub zabawie), identyfikuje się z rolą ofiary i/lub sprawcy. 

2. Dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji powstałej w placówce, np.: lękiem, izolacją, 

autoagresją, agresją itp. 

3. Dziecko zachowuje się autodestrukcyjnie, np.: gryzie, szczypie się, uderza głową. Dziecko 

jest od jakiegoś czasu lub stale apatyczne, ospałe, niema chęci do zabawy, eksploracji 

rozwojowej. 

4. Dziecko boi się powrotu do domu i/lub reaguje lękiem lub innymi trudnymi emocjami na 

kontakt z rodzicem/rodzicami i/lub na sytuację powrotu do domu. 

5. Dziecko często opuszcza zajęcia (dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym) lub bez 

uzasadnionego powodu jest nieobecne bezpośrednio po rozmowach z rodzicami lub 

działaniach interwencyjnych placówki. 

6. Dziecko ma widoczne ślady przemocy fizycznej, np.: uszkodzenia ciała, siniaki, 

zadrapania, obrzęki, oparzenia, obrażenia. ciała świeże i/lub w różnych stadiach gojenia się, 

rany na ciele, itp. 

7. Dziecko ma widoczne ślady zaniedbania, np.: brak dbałości o higienę ciała, 

nieadekwatność ubioru do pory roku, wieku, itp. Występują zaburzenia, opóźnienia 

rozwojowe, problemy emocjonalne, niepełnosprawność, a dziecko nie otrzymuje 

potrzebnej pomocy, np.: opieki lekarskiej, zabiegów medycznych, terapii, wsparcia, itp. 

Sytuacja ta występuje pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie. 

8. Postawa i zachowanie rodziców zagraża dobru, rozwojowi i bezpieczeństwu dziecka. 

9. Rodzice nie współpracują z placówką przy udzielaniu pomocy dziecku. 

10. Dziecko rozdzielone z rodzicami na skutek emigracji lub innej sytuacji losowej, 

pozostające bez opieki osoby dorosłej i/lub wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców lub 

innych osób z rodziny. 

11. Na terenie placówki rodzic jest pod wpływem środków zmieniających świadomość, np. 

alkoholu, narkotyków, itp. lub nie zgłasza się po odbiór dziecka. 

12. Którekolwiek dziecko z rodziny z powodu przemocy lub zaniedbania wymagało 

umieszczenia 
 

Propozycja postępowania w przypadku podejrzewania przemocy w rodzinie dziecka: 

a) Uruchomienie procedury niebieskiej karty, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa -  

zastosowanie w przypadku uzyskania informacji świadczącej o zagrożeniu życia lub 

zdrowia dziecka (np. fizyczne ślady przemocy, zaniedbanie dziecka – niezaspakajanie 

jego potrzeb, naruszenie sfery seksualnej dziecka, dziecko jest  świadkiem przemocy, 

dziecko chce odebrać sobie życie z powodu zagrożenia przemocą).  

b) Rozmowa z rodzicem, zaproponowanie konsultacji ze specjalistą – zastosowanie w 

przypadku zaobserwowania odtwarzania przemocy w zabawach przez dziecko, 

nieadekwatne reagowanie przez dziecko na sytuacje oraz występowanie zachowań 

autodestrukcyjnych. 

c) Rozmowa z dzieckiem i ustalenie poziomu bezpieczeństwa w rodzinie – zastosowanie 

w przypadku komunikowania przez dziecko (werbalnie lub niewerbalnie) strachu 

przed powrotem do domu. 



d) Zawiadomienie policji – zastosowanie działania w przypadku pojawianie się rodzica 

w placówce pod wpływam alkoholu lub innych środków odurzających; sytuacji 

zagrożenia życia lub zdrowia dziecka lub członków jego rodziny.  


