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NÁSILIE 
V STAROBE 

UROBTE
PRVÝ 
KROK.  
Nie ste v tom sami!                  
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O násilí v starobe sa hovorí zriedka, pre-
to existuje len málo zaručených údajov o 
frekvencii násilia. Je ale potrebné vychádzať  
z vysokého počtu negatívnych javov, pretože 
mnohé druhy konaní a opatrení sa nevníma-
jú ako násilie, a preto ani nie sú ako také zaz-
namenané. Netreba sa ale nechať oklamať, 
že existuje široké spektrum konaní, ktoré sa 
starších ľudí dotknú, rania ich alebo ukrátia  
a že mnoho právnych noriem a organizačných 
nariadení spúšťa procesy a spôsoby správa-
nia, ktoré vedú k násiliu.  

Formy tohto násilia zahŕňajú zanedbávanie 
elementárnych potrieb, psychické týranie, 
finančné/materiálne vykorisťovanie, telesné 
týranie, opatrenia na obmedzenie slobody, 
obmedzenie slobodnej vôle, sexuálne násilie, 
zanedbávanie, porušovanie ľudských práv 
(napr. diskriminácia na základe veku). 

Rizikové faktory násilného konania sú rôz-
ne. Na jednej strane k tomu okrem telesné-
ho a emocionálneho preťažovania patria aj 
dlhoročné nevyriešené vzťahové konflikty 
medzi generáciami, problémy so závislosťou 
alebo biograficky podmienené násilné sprá-
vanie. Na druhej strane môžu sociálne pod-
mienky spúšťať násilie alebo ho zosilniť, 
ako napr. sociálna a vnútrorodinná izolácia 
postihnutého. nedostatok súkromia alebo 
finančná závislosť na opatrujúcej osobe. Pri 
tejto téme nejde o to poukázať na páchateľa 
a pobúriť sa, ale je potrebné prísť na jadro 
príčiny a uplatniť príslušné opatrenia. Po nás-
lednom rozhovore s „údajným páchateľom“ 
sa niekedy otvorí priepasť bezmocnosti, zú-
falstva, úplného preťaženia, ostychu, osame-
losti a pocitu, že „bol nechaný v štichu“. To 
neospravedlňuje násilné správanie, ale pos-

kytuje informácie, na čo treba dbať pri pre-
ventívnych opatreniach.

Opatrenia, ako kurzy pre opatrujúcich prí-
buzných, ponuky pomoci (mobilná pomoc, 
cenné centrá, krátkodobá starostlivosť, po-
radenstvo, terapeutické skupiny...) môžu 
zmierniť situáciu v zaťažujúcej každoden-
nej starostlivosti. Keďže chýba povedomie  
o násilnom konaní, je nevyhnutne potrebné 
vysvetľovanie a odtabuizovanie tejto témy.

Je nevyhnutné vytvoriť verejné povedomie 
o násilí v starobe, aby sa na prevenciu nási-
lia nenazeralo viac ako na individuálny pro-
blém, ale ako jav, za ktorý nesú spoločnú 
zodpovednosť všetky skupiny spoločnosti. 
Nie je možné zákonom prikázať nenásilné 
správanie sa k starším ľuďom, ale musí to byť 
náš spoločný cieľ.

ADRESY

Rady po telefóne
Pro Senectute
0 699 112 000 99  (v celom Rakúsku) 

Linka pomoci pre ženy proti násiliu
0 800 222 55 (nonstop) 

Pomoc pre nepočujúcich a sluchovo  
postihnutých  
0 800 133 133 (nonstop cez SMS) 

Online poradenstvo
www.haltdergewalt.at

Núdzová linka pre obete Weisser Ring
Bezplatná, právne a psychologické poradenstvo
0 800 112 112 (nonstop) 

Tiesňové volanie na políciu
ako aj každá miestne príslušná
policajná kontrola 
133 

Pastorácia po telefóne 
142 (nonstop) 

Násilie sa môže diať úmyselne  
a neúmyselne.  


