GDY KRZYWDZ¥ NAJBLI¯SI
Zabieranie pieniêdzy, izolowanie od wnuków, znajomych osób, wydzielanie jedzenia  to niestety dla wielu seniorów dzieñ powszedni. Coraz czêciej osoby starsze dowiadczaj¹ przemocy ze strony swoich najbli¿szych.
Trudno jest im siê do tego przyznaæ. Wstydz¹ siê, ¿e sprawc¹ ich cierpienia jest doros³e dziecko.
CZCIJ OJCA SWEGO
I MATKÊ SWOJ¥...
Krystyna ma 65 lat. Wspólnie z mê¿em wychowa³a czwórkê dzieci. Dzi
trójka z nich ma swoje rodziny, swoje
sprawy. Jak podkrela kocha ca³¹ swoj¹
czwórkê tak samo, a jednak to najstarszy syn od zawsze by³ w centrum rodziny.
 Jako tak zawsze by³o. Mo¿e dlatego, ¿e Dawid mia³ problemy w szkole,
ci¹gle te¿ chorowa³. Nie jako bardzo
powa¿nie, ale to w³anie z nim zwykle
spêdza³am najwiêcej czasu u lekarzy 
opowiada Krystyna  Póniej by³o lepiej. Skoñczy³ szko³ê zawodow¹, zacz¹³ pracê. Jako jedyny nie za³o¿y³ rodziny. Ca³y czas mieszka³ z nami. Specjalnie mi to nie przeszkadza³o, szczególnie w okresie gdy zachorowa³ m¹¿.
Dawid bardzo pomaga³ w opiece nad
ojcem do samego koñca.
Wydawaæ siê mog³o, ¿e s¹ dobr¹,
wspieraj¹c¹ siê rodzin¹. Niestety po
mierci ojca, Dawid zacz¹³ zachowywaæ siê inaczej w stosunku do matki.
Pojawia³y siê wulgarne odzywki, coraz
czêciej rozmowê zastêpowa³ krzyk.
 Na pocz¹tku myla³am, ¿e to
wszystko przez stres, przez trudnoci
w jego pracy, które siê pojawi³y. Stara³am siê nie wypytywaæ, nie dr¹¿yæ tematu zmiany zachowania  mówi cicho
Krystyna.  Niestety sytuacja nie zmienia³a siê, a Dawid by³ coraz gorszy.
Wraca³ pijany do domu, ci¹gle krzycza³. Niszczy³ przedmioty w naszym
mieszkaniu, a¿ w koñcu mnie uderzy³...
Krystyna widz¹c zachowanie syna
stara³a siê unikaæ kontaktu z nim, coraz wiêcej czasu zaczê³a spêdzaæ u rodziny poza Krakowem, ale po 23
dniach wraca³a do domu, a sytuacja nie
zmienia³a siê. Nie bardzo wiedzia³a, co
mo¿e zrobiæ, czeka³a a¿ syn uwiadomi sobie swój problem  to jednak nie
nastêpowa³o. Cierpia³a, d³ugo przed
pozosta³ymi dzieæmi ukrywa³a, co robi
jej Dawid. Wstydzi³a siê.
TO TAKA KOCHAJ¥CA SIÊ
RODZINA...
Przemoc w rodzinie i mówienie o niej
g³ono ci¹gle w naszym spo³eczeñstwie
jest tematem wstydliwym. Wielu dowiadczaj¹cych przemocy od najbli¿szych, a bardzo czêsto s¹ to seniorzy,
nie chce mówiæ o dramacie, który rozgrywa siê w ich domach. Niestety ci¹gle pokutuje mit, ¿e swoje sprawy nale¿y rozwi¹zywaæ w swoim gronie. Dodatkowo dla osoby starszej przemoc ze
strony dziecka to co wstydliwego.
 Pracownicy Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej, którzy maj¹ kontakt z seniorami dowiadczaj¹cymi

przemocy bardzo du¿o czasu powiêcaj¹ t³umaczeniu osobom starszym, ¿e
ka¿dy ma prawo do bezpiecznego ¿ycia w spokoju, a ujawnienie, ¿e w rodzinie jest przemoc, to nie s³aboæ czy
powód do wstydu, ale pierwszy krok
do przerwania krzywdy  mówi Witold
Kramarz dyrektor Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Krakowie.
W 2018 roku pracownicy krakowskich instytucji odnotowali ponad 200
przypadków przemocy wobec osób po
60 roku ¿ycia. W tylu rodzinach zdecydowano o wszczêciu procedury Niebieskie Karty. Wiêkszoæ poszkodowanych w tej grupie stanowi³y kobiety, ale
coraz czêciej przemocy ze strony najbli¿szych dowiadczaj¹ mê¿czyni.
Ci¹gle jednak najwiêkszym problemem jest prze³amanie milczenia zarówno przez ofiary, ale tak¿e przez wiadków przemocy. Dla wielu najtrudniejszym krokiem jest zg³oszenie siê do
specjalisty, przyznanie, ¿e w rodzinie
dzieje siê co z³ego...
PRZE£AMAÆ MUR
W sytuacjach gdy dochodzi do przemocy w rodzinie interwencje najczêciej podejmuj¹ policjanci i pracownicy pomocy spo³ecznej. Pierwszym wa¿nym krokiem jest decyzja o rozpoczêciu procedury Niebieskie Karty. Interwencje te podejmowanie s¹ zwykle po
osobistym zg³oszeniu przez osobê dowiadczaj¹c¹ przemocy, ale tak¿e po
zg³oszeniach od innych cz³onków rodziny, s¹siadów, lekarzy.
 Przede wszystkim nikt z nas nie
powinien siê obawiaæ zg³oszenia swoich podejrzeñ. Gdy kto jest zastraszany, zauwa¿amy lady siniaków, uderzeñ, to interweniujmy  mówi Ma³gorzata £y¿wiñska-Kustra z Dzia³u Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.  Nie jest to ³atwe w przypadku osób starszych. Czêsto nosz¹ oni ubrania z d³ugim rêkawem przez co trudno dostrzec lady
pobicia. Wiêkszym problemem jest jednak to, ¿e du¿o czêciej seniorzy s¹
ofiarami przemocy psychicznej lub
ekonomicznej, a te objawy s¹ trudniejsze do zauwa¿enia.
Niestety, wielu seniorów przez najbli¿szych traktowanych jest w sposób
instrumentalny. Odbierane s¹ im
wszystkie pieni¹dze, przez co nie mog¹
wykupiæ lekarstw. To czêsto powoduje
koniecznoæ pobytu w szpitalu, co dla
niektórych jest chwilowym ratunkiem,
niemym przyznaniem siê do swojego
dramatu.
Kiedy osoba starsza dowiadcza przemocy, objawy zauwa¿alne s¹ w jej zachowaniu. Zdarza siê, ¿e senior sprawia

Jeli dowiadczasz przemocy,
jeste wiadkiem przemocy
lub znasz osobê, która dowiadcza
przemocy w rodzinie,
to zg³o sprawê telefonicznie
lub udaj siê osobicie
do jednej z wymienionych ni¿ej instytucji
Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Józefiñska 14,
tel. 12 616-54-08 lub 12 616-54-09 (Filie MOPS  adresy poni¿ej)
Filia nr 1 MOPS (Dzielnice III, XIV, XV),
os. Teatralne 24,
tel. 12 430-45-46
Filia nr 2 MOPS (Dzielnica IV)
ul. Radzikowskiego 39,
tel. 12 636-77-98
Filia nr 3 MOPS (Dzielnice IX, X, XI  czêciowo i XIII),
ul. Rzenicza 2,
tel. 12 257-00-07
Filia nr 4 MOPS (Dzielnica XVIII),
os. Szkolne 34,
tel. 12 425-75-82, 12 643-62-22
Filia nr 5 MOPS (Dzielnica VIII),
ul. Praska 52,
tel. 12 269-05-54
Filia nr 6 MOPS (Dzielnice I, II)
ul. Dietla 64,
tel. 12 421-61-44
Filia nr 7 MOPS (Dzielnice V, VI i VII)
ul. Mazowiecka 4-6,
tel. 12 632-21-46
Filia nr 8 MOPS (Dzielnice XI  czêciowo i XII),
ul. Na Koz³ówce 27,
tel. 12 659-12-68
Filia nr 9 MOPS (Dzielnice XVI i XVII),
os. Teatralne 24,
tel. 12 644-76-09.
Orodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwi³³owska 8b,
tel. 12 421-92-82 (ca³odobowo, bezp³atnie, miejsce schronienia).
Specjalistyczny Orodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
os. Krakowiaków 46, tel. 12 425-81-70
(ca³odobowo, bezp³atnie, miejsce schronienia).
Infolinia dla osób dowiadczaj¹cych przemocy w rodzinie
Niebieska Linia:
l 800 120 002 (ca³odobowo, bezp³atnie)
l 22 668 70 00 (codziennie w godz. 12.0018.00,
koszt po³¹czenia zgodny z cennikiem operatora telefonicznego).
Zawsze w sytuacji zagro¿enia wzywaj Policjê  997 lub 112.

wra¿enie wycofanego, wspomina, ¿e
siê czego boi, nie czuje siê bezpiecznie wród swoich najbli¿szych. Widzimy, ¿e jest zastraszony lub ograniczone s¹ jego relacje ze znajomymi czy
krewnymi. Jednak, obawiaj¹c siê dalszych reakcji ze strony sprawcy przemocy, w rozmowie najczêciej nie
zdradza, jaki jest powód takiej sytuacji
 wylicza Ma³gorzata £y¿wiñska-Kustra. Poszkodowany senior czêsto ma
utrudniony dostêp do opieki medycznej. Zdarza siê, ¿e cz³onkowie rodziny
zabieraj¹ ca³¹ rentê, czy emeryturê, co
powoduje, ¿e osoba starsza nie ma pieniêdzy, aby zap³aciæ za wizytê u lekarza lub wykupiæ potrzebne leki.
Wiele osób zadaje pytanie dlaczego
osoby dowiadczaj¹ce przemocy nie
odchodz¹, trwaj¹ w sytuacjach gdzie
jest przemoc. Jednym z czynników zaobserwowanych przez specjalistów pomagaj¹cych osobom dotkniêtym przemoc¹ w rodzinie jest cykliczny charakter tego zjawiska. Po okresach natê¿enia zachowañ przemocowych, tzw. gor¹cej przemocy, przychodz¹ okresy
miodowego miesi¹ca, podczas których jest wzglêdny spokój, sprawca
przemocy przeprasza i deklaruje poprawê swojego postêpowania, twierdzi ¿e
nigdy wiêcej to siê nie powtórzy, a
swoje zachowania zrzuca na karb zdenerwowania, albo inne osoby obarcza
odpowiedzialnoci¹ za to, co siê z³ego
wydarzy³o. Po pewnym czasie znów
wraca sytuacja kiedy osoba stosuj¹ca
przemoc jest poddenerwowana, spiêta i
³atwo siê irytuje, emocje zaczynaj¹ buzowaæ i zaczyna dochodziæ do poni¿ania, krytykowania najbli¿szych. Zaczyna siê faza narastania napiêcia. W
tym okresie ka¿da sytuacja jest dobrym
pretekstem do wszczêcia awantury.
Zazwyczaj koñczy siê powrotem do
fazy gor¹cej przemocy i ponownego
stosowania przemocy wobec najbli¿szych.
Najwa¿niejszym jednak jest, abymy
byli czujni i zwracali uwagê na osoby
starsze wokó³ nas, zarówno w swojej
najbli¿szej rodzinie, jak i w miejscu
naszego zamieszkania. Jeli zauwa¿my,
¿e dzieje siê co z³ego, ¿e senior mo¿e
byæ krzywdzony przez najbli¿szych,
wystarczy czasem umówiæ siê z s¹siadem, s¹siadk¹ na kawê, odwiedziæ 
aby w delikatny sposób wykonaæ
pierwszy bardzo wa¿ny krok do prze³amania krêgu przemocy. Jeli jednak
jest to niemo¿liwe, albo nie mamy na
tyle odwagi, by osobicie zapytaæ  to
ka¿d¹ sytuacjê podejrzenia przemocy
warto zg³osiæ, nawet anonimowo, do
specjalistów. Wa¿ne jest, aby na rzecz
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
dzia³ali nie tylko pracownicy instytucji,
ale wszyscy, którzy wiedz¹, ¿e kto jest
krzywdzony przez najbli¿szych. Maj¹c
podejrzenie, ¿e osobie starszej dzieje
siê krzywda, reagujmy, broni¹c jej
i pokazuj¹c, ¿e jestemy po jej stronie.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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