
OSOBY STARSZE DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY DOMOWEJ 

CZĘŚĆ IV 

 

Czynniki zwiększające  prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy wobec osoby 

starszej 

 

 Historia rodziny – występowanie przemocy we wcześniejszych etapach życia 

rodzinnego. Może być ona utrwalonym w danej rodzinie sposobem rozwiązywania 

problemów i konfliktów. Historia krzywdzenia w danej rodzinie może obejmować 

także zamianę ról w relacji przemocowej, tj. osoby, które były krzywdzone w 

dzieciństwie, mogą stać się sprawcami przemocy wobec swoich starszych rodziców. 

 Płeć – kobiety częściej doświadczają przemocy niż mężczyźni. Jest to m.in. związane 

z dłuższym życiem kobiet. Konsekwencją dłuższego życia jest pogarszający się stan 

zdrowia powodujący rosnącą niesprawność i wielowymiarową zależność stanowiącą 

ryzyko doświadczania przemocy. 

 Dzielenie wspólnego mieszkania lub domu – konieczność dzielenia często małej 

przestrzeni, brak prywatności, różnice o charakterze pokoleniowym sprzyjające 

częstszemu występowaniu aktów przemocy. 

 Stan zdrowia osoby starszej – niepełnosprawność, znaczne obniżenie sprawności 

fizycznej i umysłowej, demencja prowadzą do zmian w zachowaniu i charakterze 

osoby starszej, które są trudne do zaakceptowania przez członków rodziny, co 

skutkuje bezradnością, frustracją, zmęczeniem. 

 Izolacja społeczna – związany z tym brak wsparcia ze strony innych osób może 

zwiększać stan zależności i obciążenia u opiekuna. Z drugiej strony izolowanie może 

być konsekwencją stosowanej przemocy i wynikać z obawy, że inni zauważą złe 

traktowanie osoby starszej. 

 Uzależnienia i nierozpoznane zaburzenia psychiczne – krzywdzenie osób starszych 

może być spowodowane używaniem przez ich opiekunów alkoholu, narkotyków lub 

innych świadków psychoaktywnych. Punktem zapalnym mogą być również 

niezdiagnozowane zaburzenia psychiczne u osoby starszej lub nadużywanie przez nią 

alkoholu. W takich sytuacjach przemoc ze strony opiekuna bywa próbą radzenia sobie 

z zachowaniami osoby starszej lub jej problemem alkoholowym.  

 Inne czynniki stresogenne – złe warunku socjoekonomiczne rodziny, jej niski status 

społeczny, złe warunki mieszkaniowe, stresujące wydarzenia życiowe. 

 Uwarunkowania społeczne – wypalenie sił wynikające z konieczności stałej opieki 

nad starzejącym się rodzicem, zmiany w modelu rodziny, niezadowalający lub 

niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz brak struktur 

instytucjonalnych zapewniających wsparcie społeczne. 

 

Na podstawie: 

„Przemoc Rodzinna” ,red. Nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent 

Wyd. Difin,rok wyd.2017Na podstawie: 


