Projekt „Monitoring stosowania wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez
instytucje publiczne odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu pomocy kobietom - ofiarom przemocy w gminach
województwa podkarpackiego” finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

ANKIETA
1. Przedstawicielem/ką której instytucji jest Pan/Pani w Grupie Roboczej:


Policji



Ochrony zdrowia





Pomocy społecznej



Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych



Inne, jakie? ………………………………………………………..…………………………………………….

Oświaty

2. Jaki jest staż Pana/ Pani pracy w danej instytucji ? proszę zaznaczyć właściwe pole
 od 0 do 2 lat  od 2 lat do 5 lat

 powyżej 5 lat

3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi


oddelegowanie przez przełożonego



adekwatność podjętej działalności do profilu wykształcenia



gratyfikacja finansowa



możliwość umieszczenia w CV informacji o sprawowanej w GR działalności



chęć udzielania się na rzecz społeczeństwa



poczucie samorealizacji



tradycje rodzinne



nabycie nowych doświadczeń



motyw poznawczy (zainteresowanie, ciekawość)



własne doświadczenie życiowe (doświadczenie przemocy w rodzinie, wśród znajomych )



inny motyw, jaki? ………………………………………………………………………………………………
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4. Od kiedy działa Pan/Pani w Grupie Roboczej ? Proszę wybrać 1 odpowiedź.


poniżej 6 miesięcy



powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy



powyżej 12 miesięcy do 2 lat



powyżej 2 lat

 inna, jaka?.........................

5. W ilu Grupach Roboczych działał/a Pan/Pani w:
 2012 r. …………………………………

 styczeń – lipiec 2013 r. ………………………………………

6. Jak ocenia Pan/Pani swoje kompetencje?
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..………
7. Jakie aspekty dostrzega Pan/Pani działając w Grupie Roboczej ? Proszę wybrać 1 odpowiedź.
A.

wyłącznie pozytywne

B.

wyłącznie negatywne

C.

pozytywne i negatywne

Jeżeli zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź A lub C proszę przejść do pytania 8a.
Jeżeli zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź B lub C proszę przejść do pytania 8b.
8a.

Jakie

pozytywne

aspekty

wynikają

z

działalności

w

Grupie

Roboczej?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
8b. Jakie negatywne aspekty wynikają z działalności w Grupie Roboczej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. Proszę dokończyć zdanie wybierając jedną Pana/Pani zdaniem właściwą odpowiedź.
Przemoc w rodzinie jest:


przestępstwem



sprzeczna z normami obyczajowymi
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sprzeczna z normami moralnymi



sprzeczna z normami religijnymi



wszystkie wymienione



inne, jakie? ………………………………

10. Proszę o wyrażenie opinii Pana/Pani odnośnie poniższych stwierdzeń dotyczących osób doświadczających przemocy w
rodzinie. Proszę zaznaczyć1 odpowiedź do każdego stwierdzenia.
Stwierdzenia dotyczących osób
doświadczających przemocy w rodzinie

Zgadzam się

Nie zgadzam się

Trudno powiedzieć

Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa nikt nie
powinien się wtrącać.
Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu
społecznego.
Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele
ofiary.
Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył.
Policja nie powinna interweniować w sprawach
rodzinnych.
Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc.
To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy.
Gdyby naprawdę ofiara cierpiała odeszłaby od
sprawcy.
Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol.
Gwałt w małżeństwie nie istnieje.

11. Które z poniżej wymienionych zachowań stanowią przejawy przemocy w rodzinie? Proszę uzupełnić tabelę.

Przemoc fizyczna

Rodzaj przemocy

Zachowanie

Tak

Nie

Nie wiem

popychanie
uderzenie
wykręcanie rąk
duszenie
kopanie
spoliczkowanie
Inny przejaw, jaki?
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Rodzaj przemocy

izolacja
wyzwiska
ośmieszanie
wyszydzanie
groźby
nadmierne kontrolowanie
ograniczanie kontaktów
nadmierne krytykowanie
poniżanie
demoralizacja
ciągłe niepokojenie
ignorowanie
Inny przejaw, jaki?
Zachowanie

Tak

Nie

Nie wiem

Przemoc ekonomiczna

Przemoc
seksualna

zmuszanie do obcowania płciowego
zmuszanie do poddania się innej czynności
seksualnej
zmuszanie do wykonywania innej
czynności seksualnej
Inny przejaw, jaki?
zmuszanie do oddawania uzyskiwanych
środków finansowych
uniemożliwianie podjęcia pracy
Niezaspokajanie podstawowych potrzeb
egzystencjalnych
niszczenie rzeczy osobistych
wynoszenie sprzętu domowego i jego
sprzedawanie
wyzyskiwanie osoby ponad jej siły i
możliwości w gospodarstwie domowym
Inny przejaw, jaki?
12. Specyficzną formą jest zaniedbanie. Które z poniższych zachowań wg. Pana/Pani stanowią przejaw zaniedbania. Proszę
uzupełnić tabelę.
Zachowanie

Tak

Nie

Nie wiem

Brak zainteresowania drugą osobą – wywołanie u niej poczucia
osamotnienia.

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet “Victoria”: ul .3 Maja 28/22 35 -030 Rzeszów;
e-mail: victoria@victoria.slaskdatacenter.pl; tel/ fax (17) 871 33 85 lub 668 987 828

Victoria
Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet

Projekt „Monitoring stosowania wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez
instytucje publiczne odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu pomocy kobietom - ofiarom przemocy w gminach
województwa podkarpackiego” finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Brak zainteresowania drugą osobą – wywołanie u niej poczucia
osamotnienia.
Niezaspokojenie podstawowych potrzeb ekonomicznych.
Inne zachowanie, jakie?
13. Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę kształcenia /dokształcenia się?
 TAK

 NIE

Jeżeli TAK, to w jakich obszarach? …………………………………………………………………………………..…..
14. Czy ukończył/a Pan/Pani specjalistyczne kursy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
 TAK, ponieważ …………………………………………………………………………………………………….…..
 NIE, dlaczego? ...............................................................................................................................................................
15. Czy Pan/Pani byłby/byłaby skłonna uczestniczyć w specjalistycznych kursach dla Grup Roboczych w 2014 R?
 chętnie wziąłbym/wzięłabym udział w kursach

 byłbym skłonny/byłabym skłonna wziąć udział w kursach

 nie jestem zainteresowany/a
16. Czy wszczął/wszczęła Pan/Pani procedurę wypełniając formularz „Niebieskiej Karty – część A” ?
 TAK

 NIE

Jeżeli TAK, to ile razy ? ………………………………………………………………………………………………….
17. Jakie są Pana/Pani zdaniem najczęstsze przyczyny wszczęcia procedury Niebieskiej Karty? Proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
 przemoc fizyczna

 przemoc seksualna

 przemoc psychiczna

 przemoc rytualna

 zaniedbanie emocjonalne

 zaniedbanie ekonomiczne

 przemoc ekonomiczna

 przemoc ze względu na religię  inna, jaka?......................................................

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet “Victoria”: ul .3 Maja 28/22 35 -030 Rzeszów;
e-mail: victoria@victoria.slaskdatacenter.pl; tel/ fax (17) 871 33 85 lub 668 987 828

Victoria
Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet

Projekt „Monitoring stosowania wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez
instytucje publiczne odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu pomocy kobietom - ofiarom przemocy w gminach
województwa podkarpackiego” finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

18. Czy Grupa Robocza informuje osobę doświadczającą przemocy domowej o treści zawartej w planie pomocy?
 Tak, zawsze
 Tak ale zależy od konkretnej sytuacji, jakiej? …………………………………………………………………………
 Nie, dlaczego? …………………………………………………………………………………………………………
19. W jaki sposób najczęściej osoby doświadczające przemocy w rodzinie objęte Planem Pomocy zostają o nim
poinformowane ?
 listownie

 telefonicznie  przez pracownika socjalnego

 na spotkaniu Grupy Roboczej

 inny, jaki?..............................................................................................................

20. Jakie metody są stosowane przy realizacji Planu Pomocy w podziale na występujące rodzaje pomocy? Proszę uzupełnić
tabelę.

Rodzaj metody

Przemoc
Przemoc Przemoc
ekonomiczna fizyczna seksualna

Przemoc
psychiczna

Zaniedbanie

Interwencyjna:
zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie
oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką,
ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą
stosującą przemoc w rodzinie
Terapeutyczno – wspomagająca:
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie
zapewnienie dostępu do pomocy medycznej
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Zapewnienie potrzeb bytowych:
wspólnego pomieszczenie do pobytu dziennego z
miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki
wyżywienia, odzieży i obuwia
środków higieny osobistej i środków czystości

21. Czy w przy sporządzaniu Planu Pomocy w przypadku osób małoletnich są one w nim uwzględniane ?
 TAK, w jaki sposób? ......................................................................................................... .............................................
 NIE, dlaczego? ……………………………………………...…………………………………………………………
22.Czy Plan Pomocy dla osoby doświadczające przemocy domowej? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź.
a. uwzględnia opinie osoby doświadczające przemocy domowej – jest wynikiem konsensusu
b. jest obligatoryjny – narzucony przez Grupę Roboczą.
23. Czy realizacja Planu Pomocy jest monitorowana :
po okresie 3 m-ce

 TAK

 NIE

b. po okresie 6 m-ce

 TAK

 NIE

po okresie 12 m-ce  TAK

 NIE

a.

c.

d. wcale, dlaczego?....................................................................................................................................................
24. Czy Plan Pomocy jest poddawany ocenie pod względem skuteczności Grupy Roboczej?
 TAK

 NIE

25. Czy nieskuteczność Planu Pomocy obliguje Grupę Roboczą do jego modyfikacji?
 TAK

 NIE, ponieważ……………………………………………………………………………………….
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26. Proszę uporządkować przyczyny zamykania Niebieskiej Karty od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najczęstszą przyczynę
zamykanie Niebieskiej Karty, 7 oznacza najrzadszą przyczynę zamykania Niebieskiej Karty.
Ustanie przemocy domowej.
Ustanie przemocy domowej mimo nie zrealizowania Planu Pomocy.
Zrealizowanie Planu Pomocy i ustanie przemocy domowej.
Zrealizowanie Planu Pomocy mimo nie ustania przemocy domowej
Zrealizowanie Planu Pomocy
Bezzasadne otwarcie Niebieskiej Karty
Inne, jakie?
27. W jaki sposób osoba doświadczająca przemocy domowej została poinformowana o zamknięciu Niebieskiej Karty?
 listownie

 telefonicznie  przez pracownika socjalnego

 na spotkaniu Grupy Roboczej

 inny, jaki?...............................................................................................................

 nie jest informowana, dlaczego? ………………………………………………………………………………………
Metryczka
Płeć:  Kobieta  Mężczyzna

Wiek: ……….

Profil wykształcenia: ……………………….

Miejsce zamieszkania:  wieś

 miasto

Zawód wykonywany:.……………………..

Stosunek do religii:  Wierzący/a, regularnie praktykujący/a  Wierzący/a, nieregularnie praktykujący/a
 Wierzący/a, niepraktykujący/a

 Ateista/tka
Dziękujemy za współpracę

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet “Victoria”: ul .3 Maja 28/22 35 -030 Rzeszów;
e-mail: victoria@victoria.slaskdatacenter.pl; tel/ fax (17) 871 33 85 lub 668 987 828

Victoria
Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet

