
ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA
PRZEMOCY W RODZINIE - za 2019 rok
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaki Kościelne, 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu 
"Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie" na terenie gminy Kołaki Kościelne.                                                                          
Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy.                                               
Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.  
Ankieta ma charakter anonimowy.  Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.kolaki.pl, 
zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kołakach Kościelnych, pokój nr. 28,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 
15:30. 
Wypełnione ankiety prosimy składać do 31.05.2019 r.: 
* osobiście w OPS Kołaki Kościelne, 
* za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ops@kolaki.pl, 
* przesłać bezpośrednio po wypełnieniu ankiety, za pomocą kreatora on-line Google Forms -  
udostępnionego na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – 
przeciwdziałanie przemocy.

*Wymagane

1. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie naszej gminy? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Raczej tak

 Raczej nie

 Nie

 Nie mam zdania trudno powiedzieć

2. Co wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie? (Można
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Większa liczba patroli policji

 Ograniczenie dostępności sprzedaży alkoholu dla młodzieży

 Akcje społeczne w zakresie profilaktyki uzależnień

 Inne: 

3. Czy zna Pan/Pani przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie gminy Kołaki
Kościelne?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Znam takie przypadki

 Słyszałem/am o nich

 Nie znam takich przypadków

4. Czy spotkał/a się Pan/Pani bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy w rodzinie?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Nie pamiętam

https://www.google.com/url?q=http://www.kolaki.pl&sa=D&ust=1557483831715000&usg=AFQjCNFhNo_CbomqVn6pYbB9R-3RA1FkHA
mailto:ops@kolaki.pl
https://www.google.com/url?q=http://www.kolaki.pl&sa=D&ust=1557483831715000&usg=AFQjCNFhNo_CbomqVn6pYbB9R-3RA1FkHA


5. Co według Pana/ Pani jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie? (Można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Używki np. alkohol, narkotyki, itp.

 Problemy finansowe

 Zazdrość

 Stres i frustracja

 Choroba psychiczna

 Doświadczenia i wzorce z domu rodzinnego

 Nie wiem

 Inne: 

6. Jak Pan/Pani uważa, czy przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Nie wiem

7. Czy wie Pan/Pani w jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc? (Można zaznaczyć więcej
niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Pełnych

 Niepełnych

 Nadużywających alkohol

 Patologicznych

 Normalnych

 Biednych

 Bogatych

 To bez znaczenia

 Nie wiem

8. Jak Pan/Pani zdaniem powinna zachować się OFIARA przemocy w rodzinie?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Próbować wyjaśnić nieporozumienia

 Bronić się

 Atakować sprawcę

 Pogodzić się z losem

 Szukać pomocy w rodzinie

 Szukać pomocy poza rodziną

 Nie wiem

 Inne: 

9. Kto według Pana/Pani wiedzy jest najczęściej OFIARĄ przemocy w rodzinie?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Kobiety

 Mężczyźni

 Dzieci

 Osoby starsze

 Osoby niepełnosprawne

 Nie wiem

 Inne: 



10. Kto według Pana/Pani wiedzy jest najczęściej SPRAWCĄ przemocy w rodzinie?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Kobiety

 Mężczyźni

 Dzieci

 Inni członkowie rodziny

 Nie wiem

 Inne: 

11. Jakie formy przemocy według Pana/Pani mogą mieć miejsce w rodzinie?(Można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Obrażanie, obrzucanie wyzwiskami, przekleństwami

 Zakazywanie kontaktów z rodziną i znajomymi

 Wyrzucanie z domu

 Zmuszanie do robienia rzeczy, które są uwłaczające, poniżające

 Zadawanie bólu fizycznego bijąc,popychając, czy policzkując

 Wyśmiewanie się z opinii, poglądów oraz zawstydzanie w obecności nnych

 Niszczenie własności

 Zmuszanie do kontaktów seksualnych

 Zabieranie pieniędzy i nieustanne kontrolowanie wydatków

 Obwinianie ofiary za agresywne zachowanie sprawcy

 Inne: 

12. Skąd według Pana/Pani bierze się agresja w stosunku do członków rodziny?(Można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Słaba sytuacja materialna

 Brak stałej pracy

 Odmienne zdanie członków rodziny

 Brak posłuszeństwa dzieci

 Alkohol członków rodziny

 Chęć odreagowania niepowodzeń

 Choroba psychiczna

 Nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami życiowymi

 Inne: 

13. W jaki sposób zareagowałby/a Pan/Pani na przejaw przemocy w rodzinie? (Można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Nie reaguję, czuję się bezradny/a

 Nie reaguję, to nic poważnego

 Pozostawiam sprawę do rozwiązania pomiędzy uczestnikami sporu

 Staję w obronie ofiary

 Planuję zemstę na agresorze

 Inne: 

14. Czy słyszał/a Pan/Pani o Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Kołakach Kościelnych?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie



15. Czy wie Pan/Pani gdzie szukać pomocy w gminie Kołaki Kościelne w przypadku doświadczenia
przemocy?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

16. Pana/Pani zdaniem, na pomoc jakich instytucji może liczyć ofiara przemocy? (Można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Policja

 Sąd

 Ośrodek Pomocy Społecznej

 Szkoła

 Ośrodek zdrowia

 Kościół

 Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

 Nie wiem

 Inne: 

17. Czy Pana/Pani zdaniem ofiary przemocy na terenie gminy Kołaki Kościelne mogą liczyć na
pomoc?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Zdecydowanie nie

 Raczej nie

 Zdecydowanie tak

 Raczej tak

 Trudno powiedzieć

18. Co powinno się zmienić, by działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy były bardziej
skuteczne? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Systematyczne podnoszenie kompetencji przedstawicieli służb

 Lepsza komunikacja i szybszy przepływ informacji między przedstawicielami służb

 Zwiększenie dostępności różnych form pomocy dla osób doznających przemocy

 Lepsza koordynacja działań służb i instytucji

 Lepsza znajomość lokalnej oferty pomocowej

 Zwiększenie dostępności działań pomocowych dla osób doznających przemocy

 Zwiększenie skuteczności działań pomocowych dla osób doznających przemocy

 Zwiększenie dostępności działań pomocowych dla osób stosujących przemoc

 Zwiększenie skuteczności działań pomocowych dla osób stosujących przemoc

 Lepsze rozpowszechnianie ofert pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie

 Lepsze rozpowszechnianie ofert pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 Dostosowanie działań do lokalnych potrzeb, możliwości i uwarunkowań

 Zwiększenie bezpieczeństwa osób poszkodowanych

 Przyspieszenie realizacji działań pomocowych i interwencyjnych

 Trudno powiedzieć

 Inne: 



Technologia

19. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec osób doznających przemocy domowej? (Można
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego, socjalnego, terapeutycznego

 Umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia

 Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych

 Leczenie uzależnień

 Izolowanie osób stosujących przemoc

 Tworzenie mieszkań chronionych

 Inne: 

20. METRYCZKA: Płeć:
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Kobieta

 Mężczyzna

21. Wiek:
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 18-25

 26-45

 46-60

 31 i więcej

22. Wykształcenie:
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Podstawowe

 Zawodowe

 Średnie

 Wyższe

 Inne: 

23. Status zawodowy:
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Bezrobotny

 Pracujący

 Emeryt

 Rencista

 Inne: 
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