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Zaburzenia funkcjonowania charakterystyczne dla dziecka doświadczającego przemocy lub 

będącego świadkiem przemocy. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci doświadczające przemocy u których nastąpiły 

zmiany w zachowaniu i emocjach lub pojawiły się objawy psychosomatyczne i problemy w 

relacjach. 

ZACHOWANIA: 

 agresja (bicie, plucie, kopanie, niszczenie przedmiotów, okrucieństwo wobec 

zwierząt), 

 regresja – cofanie się do zachowań charakterystycznych dla wcześniejszego okresu 

rozwojowego (płacz, krzyk, ucieczka) albo wręcz przeciwnie nadmiernie dojrzałe, 

nieadekwatne do wieku zachowania - dziecko wydaje się doroślejsze, niż wskazuje 

jego wiek, 

 zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia, próby samobójcze), 

 podejmowanie zachowań ryzykownych (np. spożywanie alkoholu bądź zażywanie 

innych substancji psychoaktywnych, wczesne podjęcie współżycia), 

 nadmierna seksualizacja, - problematyczne zachowania seksualne (w tym słowne), 

 niechęć do chodzenia do szkoły, spóźnianie się na lekcje, wagarowanie, 

 obniżenie wyników w nauce, nieodrabianie zadań domowych, 

 nasilone zachowania buntownicze. 

EMOCJE: 

 niska kontrola emocji, chwiejność, niestabilność emocjonalna, 

 impulsywność, wybuchowość, napady złości, 

 wzmożony lęk, 

 nadruchliwość, pobudzenie albo wręcz przeciwnie znieruchomienie, odrętwienie, 

 nadmierne przywieranie do jednej osoby, 

 silna potrzeba izolacji, „odcięcia się”, 

 przekonanie, że nic się nie da zrobić, że na pewno się nie uda, 

 wzmożona czujność, napięcie, niepokój, drażliwość, 

 dziecko sprawia wrażenie jakby było nieobecne, 

 niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości, brak wiary we własne 

możliwości. 

OBJAWY PSYCHOSOMATYCZNE: 

 wystąpienie lub nasilenie się bezsenności albo nadmierna senność, 

 ból brzucha, głowy i inne dolegliwości (często powtarzające się bez medycznego 

wyjaśnienia), 

 moczenie nocne (szczególnie u młodszych dzieci), 

 zaburzenia jedzenia, 

 czerwienienie się, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, 



 nadmierne drapanie się, swędzenie skóry nie wynikające np. z alergii, 

 

RELACJE: 

 nieprawidłowe budowanie relacji np. poprzez zaczepianie, dokuczanie, co 

skutkuje odrzuceniem ze strony grupy rówieśniczej, 

 nieufność w relacjach z innymi, zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami, 

 nadmierna odpowiedzialność w relacjach z innymi, 

 wycofanie z relacji rówieśniczych, unikanie kontaktów społecznych, 

 nadwrażliwość na komunikaty słowne i pozawerbalne, 

 wyczulenie na zachowania innych osób, 

 wchodzenie w rolę kozła ofiarnego w grupach rówieśniczych, 

 dominowanie w grupie rówieśniczej poprzez zachowania agresywne, 

 stopniowe bądź nagłe wycofanie się z relacji, 

 przyłączanie się do agresywnych grup rówieśniczych. 

 

Dziecko jako świadek przemocy  

 

Dzieci będące świadkami przemocy są również krzywdzone, podobnie jak dzieci bezpośrednio 

doświadczające przemocy, ponieważ wychowują się w atmosferze lęku z ciągłym poczuciem 

zagrożenia. Dzieci, nawet jeśli bezpośrednio nie uczestniczą w awanturach rodziców, to często 

słyszą np. płacz, wyzwiska, widzą też skutki przemocy (zniszczenia dokonane w mieszkaniu, 

obrażenia fizyczne u rodzica) oraz czują lęk rodzica doświadczającego przemocy. Dziecko często 

nie rozumie co się wydarzyło ale czuje napiętą atmosferę w domu. 

 

Dzieci krzywdzone przeżywają wiele sprzecznych uczuć, ich stosunek do krzywdzących 

opiekunów jest bardzo złożony. 

Dziecko doświadczające przemocy cechuje ugodowość i jednocześnie agresywność, jest ono 

psychicznie uzależnione od rodziców stosujących przemoc, z jednej strony chce, by zakończyła 

się przemoc, a z drugiej strony pragnie, nawet kosztem doznawanych krzywd utrzymać relację z 

rodzicem. Dziecko krzywdzone pragnie bliskiej relacji z drugim człowiekiem, a jednocześnie 

odrzuca inne ważne osoby, by móc pozostać lojalnym w stosunku do rodzica. 
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