
WIDZISZ, JAK KTOŚ DAJE DZIECKU KLAPSA?
SZARPIE JE?
KRZYCZY?

Sprawdź, jak możesz pomóc!



Czy wiesz, że 8 na 10 osób
 było świadkiem przemocy 

wobec dzieci?*

ZAREAGUJ  
- MASZ PRAWO!

*Badanie CAWI na próbie N=1005 dorosłych Polaków, zrealizowane przez Kantar Millward 
Brown S.A. na zlecenie FDDS w 2017 r.

ZAUWAŻ!
Obserwuj. Nawiąż kontakt wzrokowy. Pokaż, że zauważyłeś 
sytuację i wyraź swoje zaniepokojenie. Rodzic/opiekun, który 
czuje się obserwowany może zaniechać niepokojących zachowań.

ODWRÓC UWAGĘ!
Kiedy rodzicem/opiekunem targają silne emocje, spróbuj obniżyć 
jego napięcie, np. przez zainicjowanie rozmowy. Pomocne może 
być powiedzenie: „Czasem trudno się dogadać.”  lub „Widzę, że jest 
pani trudno.  Ja też czasem mam problem, żeby zapanować nad 
sobą.”

BĄDŹ ODWAŻNY!
Reagowanie i rozmowa z nieznajomymi to wyzwanie, podczas 
którego czujemy się niekomfortowo. Bywa, że rodzice biją dzieci, 
bo nie radzą sobie z presją i silnymi emocjami lub nie znają innych 
metod wychowawczych. Wtedy najczęściej sami 
potrzebują wsparcia.



CO 
MOŻESZ
ZROBIĆ?

• Kiedy jesteś świadkiem 
silnej agresji wobec 
dziecka

• Gdy podejrzewasz, że 
sytuacja się powtarza

• Jeśli wiesz, że przemoc 
jest stosowana w domu 
dziecka stale

ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
• Porozmawiaj z konsultantami Telefonu 800 100 100 (w godzi-

nach 12-15 od poniedziałku do piątku), prowadzonego przez 
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

• Porozmawiaj z pedagogiem lub psychologiem w szkole lub 
przedszkolu. 

• Zawiadom lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS).  
Pracownik socjalny zbierze wywiad środowiskowy i zapla-
nuje odpowiednie działania. Udzieli informacji rodzicom  
o możliwościach uzyskania pomocy. Znajdź OPS w internecie.  
Wyszukaj: „Ośrodek Pomocy Społecznej” i nazwę miejscowości.

ZGŁOŚ SPRAWĘ DO SĄDU RODZINNEGO!
Pismo z prośbą o wgląd w sytuację dziecka można wysłać ano-
nimowo. Sąd rodzinny nie decyduje o tym, czy rodzic stosujący 
klapsy trafi do więzienia! Sąd oceni sytuację rodziny i w razie po-
trzeby udzieli jej odpowiedniego wsparcia. Znajdź odpowiedni Sąd 
Rodzinny w internecie: Wyszukaj: „Wydział Rodziny i Nieletnich” i na-
zwę miejscowości.

ZAWIADOM POLICJĘ!
Jesteś świadkiem silnej agresji wobec dziecka i obawiasz 
się o jego zdrowie lub życie? Niezwłocznie wezwij Policję!  
Zadzwoń na 997 lub 112. Gdy policja dostanie takie zgłoszenie, ma  
obowiązek zająć się sprawą.



K R Z Y W DZO N E  DZ I EC KO  C I Ę  P OT R Z E B UJ E !

Twoje obawy i wątpliwości, jak zareagować 
w przypadku krzywdzenia dziecka są zupeł-
nie normalne. Czasem jednak jesteś jedyną 
osobą, która może zmienić trudną sytuację 
dziecka.

Każda sytuacja jest inna. Żadna reakcja nie 
jest uniwersalna i trudno jednoznacznie 
określić, jakie działania będą skuteczne. Zdaj 
się na intuicję oraz działaj zgodnie z własny-
mi przemyśleniami  i emocjami.  

Więcej o wychowaniu 
bez przemocy i ofercie wsparcia
dla rodziców na rodzice.fdds.pl

Druk sfinansowano z grantu 
Fundacji im. S. Batorego.

Od 2010 r. w Polsce obowiązuje prawny zakaz stosowa-
nia wobec dzieci kar cielesnych – w tym także klapsów. 
Kary fizyczne nie są wyrazem troski i uczenia dziecka 
zasad. Mają długotrwałe i negatywne konsekwencje dla 
rozwoju, zdrowia i zachowania dziecka.


