
Zaburzenia funkcjonowania charakterystyczne dla osób dorosłych, które 

doświadczały przemocy w dzieciństwie. 

U dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie następuje osłabienie zdolności 

radzenia sobie ze stresem. Taka osoba w dorosłym życiu pozostaje w stanie ciągłego 

napięcia, co może prowadzić do poważnych zaburzeń emocjonalnych, rozwinięcia się 

zaburzeń osobowości, zaburzeń związanych z poczuciem własnej tożsamości oraz 

innych trudności natury psychicznej, np. depresji, zaburzeń lękowych, ataków paniki, 

które mogą utrudniać właściwą adaptację i funkcjonowanie w relacjach społecznych. 

Część osób dorosłych pochodzących z rodzin, w których była obecna przemoc 

przejawia nadmierną odpowiedzialność za uczucia innych. Dorośli doświadczający 

przemocy w dzieciństwie mogą stać się bardziej wrażliwi na opinie innych osób i ciągle 

szukać potwierdzenia słuszności podejmowanych działań, co wynika z braku stabilnego 

poczucia własnej wartości. Często mają trudności w podejmowaniu decyzji, może to 

wynikać z braku konsekwencji ze strony rodziców albo wymuszania przez nich na 

dziecku bezwzględnego posłuszeństwa i trwania w relacji zależności emocjonalnej. 

Dorośli, którzy doświadczali przemocy w dzieciństwie często również mają 

trudności w kontrolowaniu emocji, w wyniku czego przejawiają zachowania 

impulsywne, nie posiadają umiejętności zaspokajania własnych potrzeb w sposób 

społecznie akceptowany, robią to np. poprzez wymuszanie, manipulowanie, szantaż. 

Zrzucają odpowiedzialność za własne niepowodzenia na otoczenie.  

Dorośli, którzy doświadczali przemocy w dzieciństwie mają trudności  

w stworzeniu i utrzymaniu zdrowej, stabilnej relacji, często angażują się w patologiczne 

związki, mają też trudności w odnalezieniu się w roli rodzica. Czasem w rodzinach tych 

osób dochodzi do odwrócenia ról pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jeżeli dorosły jako 

dziecko opiekował się i chronił krzywdzonego rodzica, to w swoim rodzicielstwie tego 

samego może oczekiwać od własnego dziecka. 

Dorośli pochodzący z domów, w których obecna była przemoc i nadużycia 

emocjonalne w dużym stopniu są narażeni na powtarzanie tych samych wzorców  

w bliskich relacjach. Istnieje zagrożenie, że sami będą krzywdzeni lub zaczną stosować 

przemoc co w efekcie może doprowadzić do narażenia ich własnych dzieci na 

doświadczanie przemocy w rodzinie. 
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