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ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECKA 6-10/11 R.Ż.

• Latencja seksualna

• Negatywne spostrzeganie seksualności - wszystko seksualne jest „fuj”

• Rodzice spostrzegani jako dobrzy czyli aseksualni

• Dziewczynki - zainteresowanie romantycznym aspektem miłości

• Chłopcy - seksualność choć zła, ale interesująca

• Poszukiwanie nowych „wzorców płci”
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ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECKA 11-15 R.Ż.

• Dziewczęta:

• Estrogeny - wahania nastroju, spadek 
wydolności intelektualnej i motywacji do nauki

• Negatywny obraz siebie (fragmentaryzacja)

• Krytyczne odniesienie do matki

• Poszukiwanie potwierdzenia swej kobiecości

• Lekceważenie, wrogość wobec chłopców

• Chłopcy:

• Testosteron - agresywność destrukcyjna 
i rytualna, witalność, duża liczba 
bodźców, które pobudzają, polucje 
nocne

• Poczucie odpowiedzialności zbiorowej

• Kruche ego

• Krytyczny stosunek do ojca

• Rusza produkcja hormonów odpowiedzialnych za dojrzewanie płciowe
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PROBLEM 
SEKSUALIZACJI

RODZICE.CO      CHCEPRZESTAC.PL       EDUKACJA-ZDROWOTNA.PL



RODZICE.CO      CHCEPRZESTAC.PL       EDUKACJA-ZDROWOTNA.PL



RODZICE.CO      CHCEPRZESTAC.PL       EDUKACJA-ZDROWOTNA.PL



RODZICE.CO      CHCEPRZESTAC.PL       EDUKACJA-ZDROWOTNA.PL



AMANDA TODD, OFIARA SEXTORTION I 
CYBERBULLYINGU 

10 października 2012 r., w chwili popełnienia samobójstwa Amanda miała piętnaście lat. Była to jej druga próba samobójcza, a śmierć była pośrednio 
skutkiem długotrwałego (trwającego co najmniej 3 lata) cyberbullyingu. 
Historia zaczęła się od kontaktu internetowego z nieznanym mężczyzną, któremu Amanda zgodziła się przesłać swoje półnagie zdjęcia oraz rozebrała się 
dla niego przed kamerką internetową. 
Mężczyzna szantażował Amandę, że jeśli nie będzie dostarczać kolejnych rozbieranych pokazów, prześle jej nagie zdjęcia rodzinie i znajomym. Zebrał w 
ten sposób więcej materiałów, a mimo spolegliwości Amandy i tak je upublicznił. Według relacji CTVNews stworzył grupę na facebooku z jej zdjęciami, 
na którą dodał wszystkich jej znajomych. 
Amanda kilkakrotnie zmieniła szkołę, mimo psychoterapii wdając się w zachowania ryzykowne (łącznie z samookaleczeniami). W każdej kolejnej szkole 
była rozpoznawana jako bohaterka nagich zdjęć i prześladowana. Do cierpień związanych z cyberbullyingiem doszedł motyw wykorzystania 
seksualnego. Chłopiec, który wydawał się ją w pełni akceptować namówił ją do kontaktu seksualnego. Chłopiec okazał się mieć dziewczynę, która 
następnie według relacji Amandy pobiła ją w asyście obserwatorów. Wydarzenie to bezpośrednio poprzedziło jej pierwszą próbę samobójczą w 2011 
roku. 
Dwa tygodnie przed kolejną próbą samobójczą, tym razem skuteczną, Amanda nagrała i umieściła w Internecie film opisujący jej cierpienia “My story: 
struggling, bullying, suicide”, który wywołał kolejną falę pełnych nienawiści komentarzy. Po jej samobójstwie policji udało się zidentyfikować szantażystę 
z Belgii - Aydina Cobaana, który zapoczątkował prześladowania Amandy. W wyniku śledztwa okazało się, że mężczyzna w podobny sposób uwodził 
online i zmuszał do rozbierania przed kamerkami internetowymi szereg dziewczynek, z całego świata. 
W historii Amandy warto zwrócić uwagę na potencjalne konsekwencje, jakie może mieć nawet pojedyncze erotyczne zdjęcie, które dostanie się w 
niepowołane ręce. Dlatego w przypadku sekstingu jedynym bezpiecznym przekazem wobec młodzieży jest: „Nie rób sobie nigdy rozbieranych zdjęć”.



PROBLEM GROOMINGU
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GROOMING

• Termin child grooming (z ang. 
przygotowywanie lub szykowanie czegoś, 
kogoś do czegoś) definiowany jest jako: „akt 
pedofilski polegający na zjednywaniu sobie 
dziecka za pośrednictwem sieci 
teleinformatycznej (np. chat, blog, 
komunikatory internetowe itp.) celem 
wytworzenia między dorosłym a dzieckiem 
kontaktów seksualnych”
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GROOMING - ETAPY

• Nawiązanie znajomości z dzieckiem, często połączone z udawaniem 
rówieśnika. 

• Budowanie relacji przez okazywanie zainteresowania, długie rozmowy, 
poświęcanie mu czasu. Połączone z delikatnym sugerowaniem, że rodzicom 
czy wychowawcom nie można ufać, bo nie rozumieją dziecka. 

• Ocena ryzyka odkrycia znajomości – rozmowy, dzięki którym dorosły 
uzyskuje informacje czy znajomość jest i będzie rzeczywiście okryta 
tajemnicą.
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GROOMING - ETAPY

• Przekonanie dziecka o wyjątkowości relacji. Ważnym elementem jest 
oswajanie dziecka z treściami seksualnymi, np. dzielenie się z nim 
pornografią. Namawianie do dzielenia się swoimi rozebranymi 
zdjęciami.

•  Spotkanie i uwiedzenie w świecie rzeczywistym – czasem 
dobrowolne, czasem wymuszone szantażem, że rozebrane zdjęcia 
(filmy) z udziałem dziecka zostaną ujawnione np. rodzicom. 
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23,1% nieletnich 
spotkało się z osobą 
dorosłą, poznaną 
przez Internet

z tego 28,9% 
nie poinformowało 
o tym NIKOGO

8,4% nieletnich 
uważa, że spotkanie 
z dorosłym poznanym
 przez Internet 
nie niesie żadnych 
zagrożeń, a 19% 
nie ma zdania



DZIECI I MŁODZIEŻ 
A PORNOGRAFIA
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ROZWÓJ MÓZGU U 
NASTOLATKA

• Mózg człowieka dojrzewa aż do 23-25 roku życia.
• Największy wpływ mają w okresie dorastania 

doświadczenia i środowisko.
▪ Straunch B. (2003) The Primal Teen-What the New Discoveries About the 
Teenage Brain Tell Us About Our Kids. Doubleday

▪Mózg nastolatka jest bardziej podatny na nagrody.
▪ Sturman D. , Moghaddam B. "Striatum processes reward differently 

in adolescents versus adults" PNAS 2011 109/5 1719–1724, doi: 
10.1073/pnas.1114137109
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ZMIANY W STRUKTURZE MÓZGU WSKUTEK 
OGLĄDANIA PORNOGRAFII

❖ Zanik mózgu w prążkowiu (obszar nagrody) 

❖ Zmniejszona spójność czołowa

❖ Im więcej godzin tygodniowo spędzanych na 
oglądaniu pornografii, tym większe zmiany w 
mózgu.

Kühn S.; Gallinat, J. "Brain Structure and Functional 
Connectivity Associated With Pornography 

Consumption The Brain on Porn" JAMA Psychiatry. 
doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.93
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WYKORZYSTANIE 
SEKSUALNE
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MOLESTOWANIE SEKSUALNE DZIECI PRZEZ 
DZIECI
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Mamy dziś do czynienia z nowym zjawiskiem, nigdy wcześniej nie spotykanym. Chodzi o alarmujący wzrost liczby przypadków gwałtów i molestowania seksualnego dzieci dokonywanych przez 
dzieci. Podstawowym problemem jest fakt, że w niewielu miejscach na świecie zbiera się takie dane. Jednak mamy już co nieco informacji na ten temat.  

The Guardian w 2017 roku opublikował artykuł, zwracający uwagę, że w ciągu 4 poprzednich lat liczba oskarżeń wobec dzieci popełniających przestępstwa seksualne wobec innych dzieci 
wzrosła o 78 proc. w Anglii i Walii. 

Z kolei w stanie Missouri w 2016 roku wprowadzono prawo nakazujące raportowanie przypadków molestowania seksualnego dzieci przez dzieci. Choć eksperci oczekiwali 600 przypadków 
rocznie, już w ciągu pierwszych pięciu miesięcy funkcjonowania programu zanotowano ich ponad 2000.

Najnowsze dane pochodzą z raportu szpitala Children’s Mercy z Kansas. W samym roku 2017 zanotowano w tym szpitalu aż 1000 przypadków dzieci w wieku 11-15 lat molestowanych 
seksualnie (444 zgłaszające się w dniu wydarzenia i kolejnych niemal 600 zgłaszających się w ciągu 5 dni po wydarzeniu).  

Heide Olson, pielęgniarka specjalizująca się w ocenie i pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego komentuje to w wywiadzie dla portalu Kansas City: „Myślę, że najbardziej szokujące dla nas, 
zbierających te dane, był fakt, że niemal powoła sprawców to były osoby nieletnie”. 

Zarówno Heidie Olson, jak i zajmująca się tematyką na poziomie międzynarodowym Dawn Hawkins z National Center on Sexual Exploitation wiążą gwałtowny wzrost przestępstw seksualnych 
popełnianych przez dzieci z oglądaniem przez nie pornografii.  

Pamiętajmy, że dzisiejsza pornografia to nie przypadkowo znalezione drukowane zdjęcia, a filmy przesycone przemocą, w których aktorki są znieważane, bite, opluwane, duszone itp. To, co kiedyś 
było uznawane za „twardą pornografię” dziś jest elementem głównego nurtu. Ogląda to nie tylko młodzież lecz kontakt z tym może mieć każde dziecko ze smartfonem. Gdy dziecko zaczyna 
oglądać tego typu materiały rozbudza się w nienaturalny sposób obsesyjne wręcz zainteresowanie seksualnością. Pamiętajmy, że rozwojowo dzieci skłonne są naśladować, wypróbowywać  
zaobserwowane wzorce zachowań. Rezultatem jest wzrost liczby przypadków molestowania seksualnego dzieci przez dzieci. Trudno zaprzeczać oczywistemu związkowi przyczynowo-skutkowemu.



DŁUGOFALOWE KONSEKWENCJE WYKORZYSTYWANIA 
SEKSUALNEGO W DZIECIŃSTWIE 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Długofalowe konsekwencje WSD również dotyczą wielu sfer życia. Często objawiają się także w życiu dorosłym poprzez (Finkelhor, 1986, za: Beisert, 
Izdebska, 2012): 

• zaburzenia emocjonalne i zaburzenia obrazu własnej osoby (depresja, zachowania  
autodestrukcyjne); 

• zaburzenia somatyczne i dysocjacyjne (lęk i napięcie, koszmary nocne, zaburzenia snu  
i odżywiania, różne postaci dysocjacji); 

• zaburzenia samooceny (poczucie izolacji i alienacji, skrajnie niska samoocena); 

• zaburzeniainterpersonalne(trudnościwkontaktachzludźmi,spadekzaufaniawobecludzi,  
poczucie zdrady, lęk wobec partnerów seksualnych, podatność na ponowne wykorzystanie); 

• zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym (uzależnienie od alkoholu i narkotyków,  
prostytucja); 

• zaburzenia seksualne (lęki wobec seksualności, poczucie winy, brak satysfakcji, obni-  
żenie pragnienia seksualnego, zaniżona ocena siebie jako partnera seksualnego, zabu- rzenia orgazmu, kompulsywne unikanie lub kompulsywne 
poszukiwanie kontaktów seksualnych). 

Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu 
dorosłym
RAPORT Z BADAŃ, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2016 red:
Joanna Włodarczyk



KTO MOŻE STAĆ SIĘ OFIARĄ? CZYNNIKI 
RYZYKA
• Częściej dziewczynki niż chłopcy, 

• Chłopcy z zaburzeniem tożsamości seksualnej

• Osoby niepełnosprawne intelektualnie

• Ofiary przemocy domowej

• Dzieci z domów skażonych patologią (np. nałogi)

• Osoby mające zaburzone relacje z rodzicami (w relacji z 
pedofilem otrzymują uwagę, której nie otrzymują od rodziców)

• Dzieci z rozbitych domów (szczególnie – brak ojca)
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Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu 
dorosłym RAPORT Z BADAŃ, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2016 
red: Joanna Włodarczyk
MARIA BEISERT, AGNIESZKA IZDEBSKA, Wykorzystanie seksualne 
dzieci Dziecko krzywdzone • nr 2 (39) 2012



SYMPTOMY MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O 
WYKORZYSTANIU SEKSUALNYM – WIEK 0-6 R.Ż

▪ Niepokój
▪ Koszmary nocne
▪ Zespól stresu pourazowego
▪ Nieodpowiednie zachowania seksualne – np. publiczna masturbacja
▪ Napastowanie seksualne innych dzieci
▪ Erotyzacja relacji z otoczeniem
▪ Rysunki odzwierciedlające aktywność seksualną
▪ Zabawy zabawkami – np. pluszakami w odgrywanie ról odzwierciedlających 

aktywność seksualną – kontakty genitalne, oralno – genitalne itp.
▪ Używanie zbyt szczegółowego słownictwa związanego z zrachowaniami 

seksualnymi i miejscami intymnymi (w tym używanie ze zrozumieniem 
wulgaryzmów)

RODZICE.CO      CHCEPRZESTAC.PL       EDUKACJA-ZDROWOTNA.PL

MARIA BEISERT, AGNIESZKA IZDEBSKA, Wykorzystanie seksualne 
dzieci Dziecko krzywdzone • nr 2 (39) 2012



SYMPTOMY MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O 
WYKORZYSTANIU SEKSUALNYM – WIEK 7-12 R.Ż

▪ Nerwica
▪ Choroby psychiczne
▪ Koszmary
▪ Problemy szkolne
▪ Hiperaktywność
▪ Zachowania agresywne

RODZICE.CO      CHCEPRZESTAC.PL       EDUKACJA-ZDROWOTNA.PL

MARIA BEISERT, AGNIESZKA IZDEBSKA, Wykorzystanie seksualne 
dzieci Dziecko krzywdzone • nr 2 (39) 2012



SYMPTOMY MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O 
WYKORZYSTANIU SEKSUALNYM – WIEK 13-18 R.Ż

▪ Depresja
▪ Wycofanie
▪ Tendencje samobójcze
▪ Samouszkodzenia
▪ Bulimia, anoreksja
▪ Ucieczki z domu
▪ alkohol, narkotyki, 
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MARIA BEISERT, AGNIESZKA IZDEBSKA, Wykorzystanie seksualne 
dzieci Dziecko krzywdzone • nr 2 (39) 2012



FORMY WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO

Wykorzystywanie seksualne obejmuje molestowanie seksualne lub 
wyzysk seksualny i wszelkie inne zachowanie, za pomocą którego 
osoba dorosła wykorzystuje osobę niepełnoletnią lub 
niesamodzielnego dorosłego jako obiekt seksualnego zaspokojenia. 
Obejmuje zachowania sprzeczne z katolicką doktryną moralną i 
kanonami prawa Kościoła rzymskokatolickiego oraz bezprawne w 
rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wykorzystywanie seksualne 
nie musi być kompletnym aktem współżycia. Nie musi też, by 
zachować swą obiektywną szkodliwość, wiązać się z siłą, kontaktem 
fizycznym lub mieć zewnętrzny negatywny rezultat.
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FORMY WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO

▪ Bezpośredni kontakt seksualny (w tym gdy odbywa się za 
pośrednictwem przedmiotów)

▪ Nakłanianie do współżycia seksualnego
▪ Dotyk w miejscach intymnych
▪ Pokazywanie treści (obrazów, filmów, tekstów) o treści erotycznej, 

pornograficznej
▪ Prośby o rozbierane zdjęcia
▪ ekshibicjonizm
▪ Dowcipy, żarty seksualne przekazywanie osobiście lub za 

pośrednictwem telefonu, komunikatorów, mediów 
społecznościowych itp..
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PROBLEM SEKSUALIZACJI

▪ Wartość osoby spostrzegana jest jako wynikająca z jej 
atrakcyjności seksualnej lub zachowania – do tego 
stopnia, że wyklucza inne cechy;

▪ Osoba jest uprzedmiotowiona pod względem 
seksualnym, czyli staje się dla innych przedmiotem 
seksualnym

▪ Seksualność jest tej osobie narzucona – np. zostaje 
odbiorcą treści seksualnych niedostosowanych do jej 
wieku i stopnia rozwoju
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CO Z TYM ROBIĆ?
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DZIECI I MŁODZIEŻ 
OCZEKUJĄ 
OCHRONY ZE 
STRONY 
DOROSŁYCH
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Vademecum skutecznej 
profilaktyki problemów 
młodzieży, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Warszawa 2015.
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Vademecum skutecznej 
profilaktyki problemów 
młodzieży, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Warszawa 2015.
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