
ANKIETA 

Ankieta jest anonimowa 

Pana/Pani opinia na temat przemocy  w Gminie Rząśnik jest bardzo ważna. Prosimy               

o wypełnienie ankiety poprzez wybór jednej, najbardziej trafnej odpowiedzi. 

Badania ankietowe prowadzone są w ramach Projektu  pt. „Świadomi i otwarci”, którego celem jest 

opracowanie Gminnego Raportu zjawiska przemocy domowej. 

 

SŁOWNICZEK 
 

Przemoc - to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując 
przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.  

 

RODZAJE PRZEMOCY 

 
 

 

 

 

1. Czy zna Pan/i przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rząśnik?  

 Znam takie przypadki 

 Nie znam takich przypadków 

 Słyszałem/am o nich 

 

2. Czy kiedykolwiek był/a Pan/i świadkiem przemocy w rodzinie? 

Tak  

Nie  

 

3. Z jakimi typami przemocy spotkał/a się Pan/i do tej pory?  

Bicie, kopanie, popychanie, duszenie 

Wyzwiska, groźby, krytykowanie 

Utrudnianie dostępu do wspólnych pieniędzy 

Molestowanie, zmuszanie do czynności seksualnych, gwałt 

Nie spotkałem się 

 

FIZYCZNA    

bicie, 

popychanie, 

szarpanie, 

kopanie itp. 

PSYCHICZNA 

krzyczenie, 

szantażowanie, 

wyzywanie itp. 

EKONOMICZNA  

utrudnianie dostępu 

do wspólnych 

pieniędzy itp. 

SEKSUALNA  

molestowanie, 

wykorzystywanie, 

zmuszanie do czynności 

seksualnych, gwałt 

 



4. W jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc?  

Pełnych  

Niepełnych  

Nadużywających alkoholu  

Bez wykształcenia  

Wykształconych 

Biednych  

Bogatych  

To bez znaczenia  
 
5. Co według Pana/i jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie? 

 

 Używki np. alkohol, narkotyki itp. 

 Choroba psychiczna 

 Brak pracy 

 Zazdrość 

 Stres  

 Wzorce wyniesione z domu rodzinnego 

 Odmienne zdanie członków rodziny 

 

 

6. Kto według Pana/i jest najczęściej osobą doznającą przemocy w rodzinie? 

 Kobiety 

 Mężczyźni 

 Dzieci 

 Osoby starsze 

 Osoby niepełnosprawne  

 

 

7. Skąd według Pana/i bierze się agresja w stosunku do członków rodziny?  

Trudna sytuacja materialna  

Brak pracy  

Odmienne zdanie członków rodziny  

Brak posłuszeństwa  

Alkoholizm członków rodziny  

Chęć odreagowania w sytuacjach stresowych 

Nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami życiowymi  



Choroba psychiczna  

Inne 

 

8. Kto według Pana/i najczęściej jest sprawcą przemocy w rodzinie?  

 

Dorośli mężczyźni   

Dorosłe kobiety 

Dzieci 

Osoby w podeszłym wieku 

Nie wiem  

 

 

9. Od kogo najczęściej uzyskuje Pan/i informacje na temat przemocy w rodzinie?  

 

Z własnych obserwacji   

Od kolegów  

Od sąsiadów 

Z mediów  

Z instytucji 

Inne   

 

 

10. Na pomoc jakich instytucji Pana/i zdaniem może liczyć osoba doświadczająca przemocy?  

                                                                                                      

Kościół  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Sąd  

Policja  

Szkoła  

Ośrodek Zdrowia  

 

 

11. W jaki sposób zareagowałby/aby Pan/i na przejaw przemocy w rodzinie?  

 

Nie reaguję, czuję się bezradny/a 

Nie reaguję, to nic poważnego  

Nie reaguję to nie moja sprawa 

Staję w obronie osoby doświadczającej przemocy  

Informuję Policję 



Planuję zemstę na agresorze  

 

12. Czy słyszał/a Pan/i o Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Rząśnik?   

 

Tak  

Nie  

 

13. Metryczka: (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) 

Kobieta  

Mężczyzna  

Przedział wiekowy (13-17 lat) 

Przedział wiekowy (18-49 lat)  

Przedział wiekowy ( 50 lat i więcej )  

Bez wykształcenia 

Uczeń 

Wykształcenie podstawowe 

Wykształcenie gimnazjalne 

Wykształcenie zawodowe 

Wykształcenie średnie 

Wykształcenie wyższe 

 

 

 

                                                                                 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


