
 

 

 

 

Przemoc wobec osób starszych 

 

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest bardzo ważnym zagadnieniem 

w starzejącym się świecie, chociaż dopiero w ostatnich latach zjawisko to zaczęło być postrzegane 

jako ogólnoświatowy problem. W kwietniu 2002 roku, w Madrycie, wszystkie kraje ONZ przyjęły 

dokument pod nazwą United Nation International Plan of Action, w którym jasno podkreśla się wagę 

zapobiegania temu problemowi i wskazuje, że ochrona osób starszych przed przemocą należy 

do Uniwersalnych Praw Człowieka. 

Na świecie żyje obecnie około 600 mln ludzi mających 60 lub więcej lat. Liczba ta podwoi się 

do 2025 roku, a w 2050 roku świat będzie zamieszkiwało 2 mld osób starszych. Starsze osoby 

są krzywdzone fizycznie: szturchanie, popychanie, bicie, maltretowanie; doznają przemocy 

psychicznej: wyzwiska, poniżanie, odbieranie prawa o decydowaniu o sobie. Bardzo często występuje 

również przemoc ekonomiczna, np. zmuszanie do pracy ponad siły, zabieranie lub wyłudzanie 

pieniędzy. Ponadto pewnym rodzajem przemocy jest zaniedbywanie, czyli brak opieki, 

niedostarczanie dostatecznej ilości pożywienia itp. 

Może być tak, że pewne rodzaje przemocy występują łącznie. Ofiarami są najczęściej osoby 

starsze odizolowane od rodziny, znajomych, które mieszkają z osobą krzywdzoną pod jednym 

dachem. Przyczyną może też być uzależnienie od alkoholu lub choroba psychiczna. Niektórzy 

uważają, że przemoc może być spowodowana uczuciem bezsilności dorosłych dzieci wobec 

zależności finansowej od osoby starszej czy też jest pewnym odreagowaniem długotrwałego i silnego 

stresu wynikającego z ubóstwa lub bezrobocia. Sprawca przemocy jest najczęściej znany ofierze. 

Najwięcej przypadków przemocy ma miejsce w środowisku rodzinnym. Często osoby starsze 

doświadczają przemocy także ze strony przedstawicieli służb, które są zobowiązane opiekować się 

nimi. Osoby starsze przed ujawnieniem przemocy powstrzymuje uczucie wstydu, obawa przed 

umieszczeniem w domu pomocy, poczucie winy, lęk przed gniewem, strach przed utratą opiekuna, 

aż w końcu jakakolwiek by nie była – chora, rozpaczliwa, niedobra  miłość. 

Osoby starsze, rzadko szukają pomocy, gdyż ofiara zaprzecza, że doznaje przemocy albo 

obwinia siebie za to co się stało usprawiedliwiając sprawcę. Fakt przemocy, zaniedbania należy 

zgłosić na policji i/lub w ośrodku pomocy społecznej. Jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowej 

interwencji warto zgłosić problem osobie z dalszej rodziny, księdzu proboszczowi, sąsiadce czy też 

przedstawicielowi organizacji pozarządowej. 

Nr telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku 895192694 lub 895192131 

Nr telefonu Komisariatu Policji w Olsztynku, ul. Chopina 25, tel. 89 519 29 97 

Dzielnicowym na terenie miasta Olsztynek jest: sierż. Adam Mikołajczyk 

Telefon kontaktowy do dzielnicowego: 89 522-02-94 lub 697-880-168 

 



 

 

 

Dzielnicowym na terenie gminy Olsztynek jest: sierż. Radosław Ferszt 

Telefon kontaktowy do dzielnicowego: 89 522-02-94 lub 697-880-169 

Telefon kontaktowy Dyżurnego Komisariatu: 89 522-02-80 lub 997 

                                                                                              

                                                                                                 Ewa Szerszeniewska 


