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Wspólnie się troszczymy – Wspólnie pomagamy 

 
Seniorzy w Ottawie wywodzą się z różnych środowisk narodowościowych, w których mówi się ponad 93 
językami i które są bardzo zróżnicowane pod względem kulturowym. W wielu językach nie ma 
odpowiedniego słowa na określenie przemocy wobec osób starszych, co utrudnia w tych środowiskach 
prowadzenie otwartej rozmowy na ten temat.  
 
Seniorzy z grup etnicznych i z grup o innych kulturach są częściej narażeni na przemoc, ponieważ mają 
słabiej rozwinięte więzi społeczne i słabo lub wcale nie mówią po angielsku czy francusku. Są całkowicie 
uzależnieni od rodziny. Często też nie chcą rozmawiać z obcymi o swoim prywatnym życiu.  
 
Czym jest przemoc wobec osób starszych?  
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje przemoc wobec osób starszych jako jednorazowe lub 
powtarzające się działanie występujące w ramach międzyludzkich relacji, w których osoba starsza 
doznaje krzywdy lub dyskomfortu, jak również brak odpowiedniego działania zapewniającego takiej 
osobie zrozumienie i wsparcie.1  
 
Przemoc wobec osób starszych może przybierać różne formy, z których najczęstsze to:  
 

- Przemoc finansowa lub ekonomiczna: 
o zabieranie pieniędzy bez pozwolenia  
o niepłacenie rachunków  
o sprzedaż nieruchomości lub innych dóbr bez pozwolenia  
o odmowa kontaktu z prawnikiem w sprawach prawnych, np. pełnomocnictw  

 
- Przemoc psychiczna: 

o upokarzanie (mówienie do kogoś „głupi”, „do niczego”) 
o umniejszanie poczucia własnej wartości, stwarzanie stresowych sytuacji  
o ignorancja i brak pomocy w razie potrzeby 
o utrudnianie kontaktu z wnukami, rodziną i przyjaciółmi 

 
- Przemoc fizyczna: 

o krzyki, bicie, popychanie  
o zamykanie samotnie w jednym pomieszczeniu   

 
- Przemoc społeczna:  

o zakaz kontaktu z przyjaciółmi 
o częste pozostawianie osoby samej w domu  

 

 
1 WHO/INPEA, 2002, Missing voices: views of older persons on elder abuse, (p3), World Health Organization, 
Geneva Switzerland. 



 
- Przemoc duchowa:  

o utrudnianie uczęszczania do miejsc związanych z religią 
o utrudnianie lub zakaz praktyk religijnych w domu 

 
- Zaniedbanie: 

o nieodzywanie się, brak rozmowy, spędzania razem czasu  
o niezaspokajanie podstawowych potrzeb takich jak pożywienie, lekarstwa, 

bezpieczeństwo 
o nieudzielanie w razie potrzeby pomocy medycznej, niezabieranie na wizyty u lekarza 
o brak pomocy przy codziennych rutynowych czynnościach takich jak chodzenie do 

łazienki, kąpiel, pranie. 
 

- Przemoc seksualna: 
o nieodpowiednie dotykanie wywołujące wstyd lub zakłopotanie 
o brak prywatności (np. podczas ubierania się, w łazience) 
o zmuszanie do niechcianych aktów seksualnych  

 
Jak sobie radzić w powyższych sytuacjach? 

✓ Poznać prawa jakie ma obywatel lub rezydent Kanady 
✓ Porozmawiać z kimś zaufanym jak przyjaciel, lekarz, członek rodziny 
✓ Utrzymywać stały kontakt z zewnętrznym środowiskiem  
✓ Pamiętać, że osoba starsza ma takie samo prawo do zaspokajania swoich potrzeb i dobrego 

samopoczucia jak inni członkowie rodziny.  

Gdzie szukać wsparcia oraz pomocy? 
 

Nepean Rideau and Osgoode Community Resource Centre, Elder Abuse Response and Referral 
Service: 613-596-5626  ext.230 
 
Ottawa Police Resources:  
Elder Abuse Information: 613-236-1222 ext.2400 lub  
Victim Crisis Unit: 613-236-1222 ext. 2223 
W sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu - tel. 911 
  
Seniors’ Safety Line: 1-866-299-1011 
Distress Centre Ottawa: 613-238-3311 
Ottawa Public Health:  613-580-6744 


