
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci- 

19.11.2020 

Negatywne skutki izolacji dotyczą nie tylko dorosłych, ale także najmłodszych. O przemocy 

domowej, dramatach z udziałem dzieci można coraz częściej usłyszeć i przeczytać w przestrzeni 

publicznej. Ze względu na powagę tego zjawiska zapraszam do lektury. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprezentowała kampanię społeczną „Pandemia 

przemocy”, której celem jest zasygnalizowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na przemoc 

kierowaną wobec dzieci oraz zachęcenie do reagowania w sytuacji zauważalnego ich krzywdzenia- 

nie milcz, gdy widzisz przemoc! Koncepcja kampanii odwołuje się do aktualnej sytuacji pandemii. 

Obowiązujące w społeczeństwie zasady chroniące przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem się 

wirusa zostały przeformułowane na rzecz dbania o najmłodszych w kontekście doświadczanej przez 

nich przemocy.  

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę- Pandemia Przemocy (spot 30 sekund)- 

https://www.youtube.com/watch?v=JFhoQ5cjoc0 

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakrywaj usta!  

 
Ale nie milcz, gdy widzisz przemoc. 

 

 

 

 

 

 

 

Ale nie milcz, gdy widzisz przemoc. 

 

 

Myj ręce! 

 
Ale nie umywaj ich od 

odpowiedzialności, gdy jesteś 

świadkiem przemocy.  

 

 

Zachowaj dystans! 

 
Ale bądź blisko, gdy ktoś Cie 

potrzebuje. 

 

Chroń starszych! 

 

Ale nie ignoruj przemocy 

wobec najmłodszych. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFhoQ5cjoc0


Skutki epidemii mają swoje konsekwencje nie tylko w obszarze bezpośrednich zakażeń 

koronawirusem, lecz w wielu dziedzinach naszego życia, m.in. społecznego czy gospodarczego. 

Nie mniej istotne są skutki w sferze psychicznej spowodowane izolacją. Należy zaznaczyć, iż 

przemoc domowa nie pojawiła się wraz z wystąpieniem koronawirusa w naszym kraju. 

Niewątpliwie zaś, sytuacja ta sprzyja jej nasileniu i pozostaje aktualnym zjawiskiem.  

Badania przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wskazują, iż od połowy 

marca do końca czerwca bieżącego roku: 

 27% dzieci i młodzieży- doświadczyło krzywdzenia; 

 11% dzieci i młodzieży- doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej; 

 10% dzieci i młodzieży- doświadczyło wykorzystywania seksualnego (9% bez 

kontaktu fizycznego, 3% – z kontaktem fizycznym; 

 1/11 dziecko- przyznało, iż nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie  

w trudnej sytuacji.  

Jak wskazują statystyki, sytuacja młodego człowieka staje się bardzo trudna  

i problematyczna, więc najważniejsze jest zadbanie o niego i przerwanie doświadczanego 

cierpienia. Wymaga to od osób dorosłych uważności, empatii, odwagi i w konsekwencji reakcji.  

Nie bądź obojętny na krzywdę dzieci- przerwij ciszę! 

W razie potrzeby należy koniecznie skorzystać z pomocy profesjonalistów, gdyż skutki 

przemocy mogą przybierać postać zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, uzależnień czy 

trudności w nauce.  

Działania wielu instytucji i placówek z pewnością są ograniczone, niemniej jednak warto  

o nich pamiętać i interweniować w trudnych sytuacjach. Specjaliści na miarę aktualnych 

możliwości pozostają do dyspozycji i świadczą pomoc. Mając tego świadomość reagujmy od 

razu! 

 Poniżej kilka wskazówek, jakie instytucje można powiadomić w sytuacji podejrzeń 

dotyczących sytuacji dziecka:  

 Przedszkole lub Szkoła, do której uczęszcza dziecko; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;  

 Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym całodobowy telefon zaufania Centrum Interwencji 

Kryzysowej- 81 5346060;  

 infolinia „Niebieska Linia”- 800 12 00 02; 

 policja (tel. : 997/112; telefon konsultacyjno-informacyjnego Komendy Miejskiej Policji  

w Lublinie- 815355330); 



 poinformuj dzieci o numerze bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży-  

116 11, dostępna jest również strona internetowa www.116111.pl , na której można zadawać 

pytania i również otrzymać wsparcie 

 

Opracowała:  

Oktawia Łagowska, psycholog PPP 7 w Lublinie  

 

http://www.116111.pl/

