


Są rodziny, w których życie kwitnie.



Są rodziny , w których jest źle.



Czy Twój dom jest spokojnym miejscem?

Czy masz dokąd wracad?

Czy czujesz się w domu bezpiecznie?

Jeśli tak,  to gratuluję.



Niektóre dzieci długo idą do domu.

Bawią się na podwórku do nocy.

Szwendają się po okolicy i znajomych. 
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W  KAŻDEJ RODZINIE  PANUJĄ RÓŻNE EMOCJE I UCZUCIA. 
KTÓRYCH JEST WIECEJ- ZALEŻY OD NAS.



Czasem życie w rodzinie to piekło.

Ktoś stosuje przemoc: fizyczną, psychiczną…

Pozostają ślady : siniaki , złamania, rany, kalectwo, 
czasem śmierd.



Uczyłem się w szkole, że dziecko ma swoje prawa:

• Do życia i rozwoju,

• Do rodziny,

• Do wychowania przez rodziców naturalnych,

• Do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, wyzysku , 
nadużyd ,

• Do ochrony zdrowia ,

• Do wyrażania poglądów .

Już wiem, że mam do tego prawo. 



Skąd bierze się przemoc w rodzinie?

Jest jak wirus choroby, albo komputerowy.

Przenosi się z człowieka na człowieka.



Są rodzice,
którzy ciągle pracują. 

Nie mają czasu
dla siebie, dla dzieci. 

Są zakręceni.



Inni rodzice wyjechali do pracy daleko i na długo. 

Dzieci ich nie widzą.

Rodzice o niczym nie wiedzą.



Są rodzice, którzy nie pracują.
Wtedy w domu są nerwy , bo trzeba zrobid opłaty i zakupy.

Mam rodziców. Oni raz maja pracę, czasem jej szukają.
Mieszkamy razem.

TATA

RODZEOSTWOJA

MAMA



Czasem w rodzinie brakuje pieniędzy, potem jedzenia.

W domu jest zimno. Rodzice maja długi i denerwują się .

Ale w rodzinach bogatych czy biednych ,

czasem nikt nie opiekuje się dziedmi , starszymi, chorymi.

To jest przemoc przez zaniedbanie.



Dzieci nie mogą byd świadkami drastycznych wydarzeo  w domu.

Dokąd maja sobie iśd ?

Niektóre muszą to znosid długo. To też jest przemoc.



Gdy słyszymy krzyki, dokuczanie , obelgi, wyzwiska … 

to zrobimy to samo innym.

Jest taka gra w ,,Podaj dalej’’.

To co dostajemy ,podajemy do następnej osoby.

Podajemy dalej złe rzeczy :plotki, agresję, gesty. 

Podajemy   też dalej: uśmiech , pomoc, sympatię. 



Każdy z nas może byd :

 ofiarą,

 sprawcą,

 świadkiem przemocy.

- A ty kim jesteś?

-Myślę- NIE !
Mówię-NIE!
Stop przemocy 
domowej !



Gdy jesteś ofiarą przemocy domowej, to powiedz o tym innym.
Zaufana osoba w rodzinie, w szkole, sąsiedzi ,policjant ,lekarz,
muszą Ci pomóc .
Masz prawo żyd bezpiecznie i w spokoju.

-Musimy porozmawiad .
-Jesteście ofiarami przemocy domowej.



Gdy jesteś sprawcą przemocy- natychmiast przestao!!!!!

Inni patrzą na ciebie, to się wyda.

Porozmawiaj z rodzicami, zaufaną osobą w szkole, w  rodzinie.



Mój sposób na rozładowanie energii
to gra w piłkę nożną.
Uprawiaj jakiś sport.



Na zajęciach  w szkole ,  w  internacie dowiedziałem się ,

co mówi polskie prawo o przemocy domowej:

,,Odpowiedzialności karnej podlega osoba,

która ukooczyła 17 lat. 

W przypadku przestępstw szczególnych,

już po ukooczeniu 17 lat.”



Gdy jesteś świadkiem przemocy ,

zgłoś to szybko zaufanej osobie: w szkole, w rodzinie.

Ktoś może czekad na pomoc:

niemowlę,

przedszkolak,

młoda osoba, 

bita żona,

zaniedbany i chory staruszek.

Znasz numery telefonów ,

to dzwoo do kogoś.



Po zajęciach na temat przemocy wiemy, że:

-gdy stosujesz przemoc, to przegrywasz ,
pokazujesz bezsilnośd, bezradnośd,

-każda ofiara przemocy czuje coś innego:
strach , agresję , złośd, bezsilnośd, panikę,

-trzeba komuś powiedzied , że w domu jest źle:
(policjantowi, wychowawcy, trenerowi ,pedagog, zaufanej osobie),

-przemoc domowa zawsze się wyda,
czasem bardzo późno…



Dorośli!

Bicie dzieci jest przemocą!

Wiemy o tym ze szkoły.

Co zamiast bicia?

Nie wiecie, nie umiecie ?

Poszukajcie w  w internecie.

Dla rodziców są zajęcia w szkołach.

Wychowawcy klas chcą was poznad ,

porozmawiad , doradzid…

Pedagog szkolny może pomóc.



Gdy mnie ktoś dobrze traktuje, 

to ja dobrze się  czuję.

Rodzina jest po to, aby dbad o siebie ,

spędzad czas razem, pomagad sobie. 

Razem jest łatwiej żyd.



Ja lubię , gdy rodzice chwalą i doceniają  mnie.

Od tego mam rodzinę.

Potem ja umiem pochwalid i docenid innych.



Stop awanturom i biciu!

To nie jest normalne.

Można zachowywad się inaczej.

STOP



Prezentacje wykonał Krystian Żebrowski, klasa I Gimnazjum
na  konkurs pt . ,, Przemoc w rodzinie-jednym głosem mówimy -nie !”
Opiekun Ewelina Gonta
Listopad 2010


