
Na czym polega złe
traktowanie osób w
podeszłym wieku?
Jest to każdy rodzaj zachowania osoby
darzonej zaufaniem, który zadaje
cierpienie osobie w podeszłym wieku.

Kto jest na nie
najbardziej narażony?
Złe traktowanie osób w podeszłym wieku
zdarza się wszędzie: we wszystkich grupach
społecznych, na każdym poziomie
wykształcenia i w każdej sytuacji materialnej.

Co się uważa za złe
traktowanie osób w
podeszłym wieku?
Złe traktowanie w sferze finansowej –
nielegalne lub niewłaściwe korzystanie z
czyichś pieniędzy lub własności.
Znęcanie się psychiczne – wywoływanie
uczucia strachu lub wstydu, poniżanie lub
zastraszanie.
Znęcanie się fizyczne - zadawanie bólu
lub obrażeń ciała tzn. bicie, uderzanie,
pozbawianie swobody ruchów lub
podawanie nadmiaru lekarstw.

Znęcanie się na tle seksualnym -
napastowanie seksualne, zadawanie
gwałtu, zawstydzanie.

Złe traktowanie w dziedzinie stosunków
międzyludzkich — niedopuszczanie do
kontaktów z rodziną lub przyjaciółmi.
Zaniedbywanie – celowe lub
niezamierzone – życiowych potrzeb
starszej osoby lub niezbędnej jej opieki.

Dlaczego nie słyszy się
więcej na ten temat?
✧ Dopiero niedawno uznano istnienie

problemu złego traktowania osób w
podeszłym wieku.

✧ Cierpiące w ten sposób osoby mogą
znajdować się w izolacji.

✧ Niektórzy mogą wstydzić się przyznać,
że bliska im osoba źle ich traktuje.

✧ Niektóre osoby winią same siebie za to,
w jaki sposób są traktowane.

✧ Źle traktowana starsza osoba może
myśleć, że innym się to nie przytrafia.

✧ Niektórzy boją się tego, co się może
stać, gdy opowiedzą o swojej sytuacji.

✧ Istneja obawa przed złym
postrzeganiem osób starszych przez
społeczeństwo.

Co się przyczynia do
złego traktowania?
✧ Niektóre osoby w podeszłym wieku

stają się bardziej zdane na rodzinę, ze
względu na swoją słabowitość lub
pogarszający się stan zdrowia.

✧ Postępująca izolacja od innych osób.
✧ Bariery językowe lub kulturowe

ograniczają wiedzę o możliwej pomocy
lub dostęp do niej.

✧ Członkowie rodziny mogą myśleć, że
zapewnienie opieki starzejącym się
rodzicom jest ich obowiązkiem i
odmówić pomocy z zewnątrz.

✧ Powiększające się różnice kulturowe
między pokoleniami w rodzinie.

✧ Znęcający się nad starszą osobą krewny
może być od niej zależny finansowo.

✧ Znęcająca się osoba może być
uzależniona od narkotyków.

✧ Osoba cierpiąca na demencję (otępienie
starcze) może przysparzać opiekunowi
dodatkowego stresu.

Szacuje się, że w stanie Queensland aż
do 22 000 osób powyżej 65 lat
doświadcza złego traktowania przez
darzone zaufaniem osoby.



Złe traktowanie osób
w podeszłym wieku.

Uchylmy drzwi
dla nadziei

i harmonii w rodzinie.

Po informacje w języku polskim należy
dzwonić pod numer:

Co można zrobić w tej
sprawie?
✧ Korzystanie z dostępnej pomocy

społecznej jest prawem każdego, a nie
jałmużną. Świadczonych jest wiele
usług pozwalających starszym osobom
na dalsze zamieszkiwanie we własnym
domu przy zapewnionej odpowiedniej
jakości życia.

✧ Istnieją organizacje i grupy pomagające
opiekunom.

✧ Korzystny dla całej rodziny może być
udział starszych osób w zajęciach
towarzyskich i edukacyjnych, gdyż
pozwala na ograniczenie stresu, złości i
konfliktów.

✧ Można porozmawiać na ten temat z
osobą darzona zaufanie np. lekarzem.

✧ Mieszkanie z rodziną nie zawsze jest
najlepszym wyjściem - pewne oddzielenie
może poprawić wzajemne stosunki.

✧ Nie należy podejmować żadnych
decyzji ani podpisywać dokumentów
bez odpowiedniego wyjaśnienia lub
pomocy prawnej.

✧ W przypadku zagrożenia przemocą
należy wezwać policję.

✧ Jeśli istnieje taka potrzeba, należy
poprosić o akredytowanego tłumacza,
którego pomoc jest poufna.

Prawa osób w
podeszłym wieku
Niezależność – prawo do pożywienia,
schronienia i opieki zdrowotnej; prawo do
bezpieczeństwa i pozostania w domu, tak
długo, jak to możliwe.

Prawo do uczestnictwa – dzielenia się
wiedzą, udziału w życiu społecznym i
komunikowania swych potrzeb rządowi.

Prawo do odpowiedniej pod względem
kulturowym opieki i ochrony. Do opieki
medycznej. Do szacunku dla własnych
potrzeb, wierzeń i poczucia godności.

Prawo do samorealizacji - możność
rozwijania własnych zainteresowań i
uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych,
kulturalnych, duchowych i towarzyskich.

Prawo do godności – wolności od
znęcania się psychicznego lub fizycznego i
dyskryminacji.

Sekcja zapobiegania złemu
traktowaniu osób w podeszłym wieku

Elder Abuse Prevention Unit
PO Box 108 - Fortitude Valley 4006

HELPLINE 1300 651 192
Pomoc telefoniczna

Niezbędny tłumacz lub prosta angielszczyzna

Działa pod auspicjami Jest finansowana przez
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Sekcja zapobiegania złemu traktowaniu osób w podeszłym wieku


