
Załącznik nr 2 

Analiza przeprowadzonych badań wśród dzieci i młodzieży 

do 18 roku życia z terenu Gminy Łabowa 

Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia badań wśród dzieci i młodzieży 

Gminy Łabowa był kwestionariusz ankietowy, który został w wersji on – line przesłany do 

Dyrekcji szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Łabowa. Młodzież oraz 

dzieci mieli także możliwość pobrania ankiety w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej, 

pokój nr 2. Ponadto asystent rodziny przekazał ankiety swoim podopiecznym. W badaniach 

udział wzięło 84 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łabowa. 

 

 

 

Napisz swoimi słowami czym według Ciebie jest przemoc w rodzinie?84 odpowiedzi 

Bicie 



Przemoc w rodzinie nie jest koniecznie tylko fizyczna, może być tez psychiczna. Dotyczy ona 

dorosłych jak i dzieci. Jest to po prostu złe traktowanie drugiego człowieka np. Uderzenie 

dziecka lub rodzica lub nawet atakowanie słowne taki jak: jesteś beznadziejny/beznadziejna.  

Przemoc w rodzinie to jest takie coś jak na przykład mama biję dziecko lub tata biję dziecko 

albo jeszcze gdy tata biję mamie lub mama biję tatę 

Może to być np. przemoc wobec dzieci 

Gdy ktoś komu robi coś złego 

bicie, szarpanie, wyzywanie, grożenie 

nie wiem  

złą rzeczą, znęcaniem się nad dziećmi i matką itp. 

przemoc jest w tedy gdy ktoś kogoś bije lub zastrasza. 

Według mnie nie ma przemocy w domu. 

Bicie i poniżanie 

Biciem dzieci 

Nie ma przemocy w mojej rodzinie  

Przemoc w rodzinie to kopanie duszenie 

Bicie dzieci, złe traktowanie, agresja, znieważanie słowne. 

Jest biciem domowników lub wyczerpywaniu ich psychicznie. 

uderzanie dzieci lub dorosłych 

Jak ktoś krzywdzi dzieci 

np. tata bije mamie 

przemoc w rodzinie to przemoc wobec członków rodziny 

Kłótnią 

Nie 

Przemoc w rodzinie to bicie dokuczanie ...  

bicie, słowne obrażanie 

Kłótnie, krzyki wrzaski ,alkohol, bicie się 

To jest coś takiego jak ciągłe kłótnie które kończą się przemocą . Ta ofiara może nic nie robić 

a i tak dostaje coś na co nie zasługuje. 

Jest to działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie które zagrażają życiu szkodzą 

jego osobowości 

krzyczenie na siostrę albo brata, bicie 

To jest czymś złym 

Kłótnia w domu ,bicie dzieci i poniżanie 

Tym wszystkim co zaznaczyłem poniżej. 

Na przykład bicie 

Uderzenie dziecka 

Ja mama albo tata bije dziecko 

Przemoc w rodzinie to jest bicie, wulgaryzmy, psychika i złość. 

znęcanie się nad dziećmi i bicie ich. 

Przemoc rodzinna to uderzanie osoby bliskiej, duszenie fizyczne 

Przemoc w rodzinie osoby co wykorzystują swoją siłę , naruszają prawa i dobra osobiste  

Przemoc to wyrządzanie krzywdy fizycznej i psychicznej innej osobie. 

nieszczęśliwa rodzina 

To jest przemoc w rodzinie 

Według mnie jest to bicie i na przykład rozkazywanie.  



Bicie, kopanie kogoś, 

nie mojej rodzinie nie ma przemocy 

to jest np: bobicie się nawzajem 

Np. kiedy rodzice biją dzieci lub któreś z rodziców jest poszkodowanym,  

znęcanie si nad dziećmi i bicie dzieci 

To nienawiść , poniżanie innych i bicie 

Jak ktoś bije dzieci 

Bicie, wyzywanie 

złe zachowanie członka rodziny wobec mieszkańców i rodziny 

Przemoc w rodzinie to znęcanie się na kimś. 

bicie itp 

Nie wszystko jest dobrze 

Przemoc w rodzinie tj. jak np. tata bije mamę, czy na siebie krzyczą...  

Bicie członków swojej rodziny lub znęcanie się nad nimi 

np. jak ktoś kogoś bije w rodzinie 

Moim zdanie jest to użycie siły fizycznej przeciwko słabszym osobą. 

nie umiem wyjaśnić 

Bicie drugiej osoby. 

nie 

Przemoc psychiczna , bicie 

że ktoś kogoś bije 

gdy mama i tata bija dziecko 

Gdy rodzice np. biją mnie lub rodzeństwo 

np. jak rodzic bije dziecko a ono nic nie zrobiło 

Dręczenie fizyczne lub psychiczne jakiegoś domownika 

Ktoś ma nad kimś przewagę 

Bicie dzieci itp 

Bicie Dzieci 

Biciem ,nękaniem.... 

Według mnie w mojej rodzinie nie ma przemocy, wszyscy są dla siebie mili. 

Nie ma przemocy w rodzinie 

popychaniem, biciem 

rodzice biją dzieci 

Złe traktowanie dzieci przez rodziców 

Bicie dzieci 

Według mnie przemoc to bicie, popychanie, szarpanie dziecka. 

gdy tata się znęca nad mamą i nami albo odwrotnie 

Kiedy ktoś bije I obraza innych członków rodziny 

bija się 

 



 

 

 



 

 

W jaki sposób według Ciebie można byłoby pomóc osobie doznającej przemocy?71 

odpowiedzi 

zadzwonić na policje 

Uważam że należy najpierw dowiedzieć się czy ta osoba na pewno jest ofiarą przemocy a 

potem zacząć działać. Można to zgłosić odpowiednim służbą, lub nawet nauczycielowi czy 

rodzicom. 

Psycholog 

Zgłosić na policję 

Nie wiem 

Porozmawiać z nią, zgłosić jej/jego problem zaufanej osobie. 

nie wiem 

zgłosić to 



Wysłuchałbym taka osobę. 

Zawiadomić osoby dorosłej 

powiedzieć nauczycielowi 

Pójść do nauczyciela z tą osobą 

W pierwszej kolejności zgłosiłbym bym to swoim. Ewentualnie wychowawcy lub pedagogowi  

Wezwać kogoś lub jeśli to możliwe obronić. 

zadzwonić na policje i ukarać taka osobie 

obronić ją wziąść od tej osoby 

nie wiem 

Zadzwonić na policję 

wspieranie psychiczne oraz zgłoszenie problemu osobie dorosłej 

Zadzwoniłam bym na numer alarmowy 112 prosząc o pomoc 

Pocieszać , przytulać, po prostu okazywać tej osobie miłość żeby wiedziała ta osoba że ma w 

tej innej osobie wsparcie . Żeby ogarnia dażyła zaufaniem do osoby która jej pomaga . 

Powiadomić pedagoga szkolnego 

powiedzieć policji 

Bronić go 

Iść na policje. Zaoferować pomoc. Zapytać jak można pomuc 

Powiedziałbym o tym moim rodzicom 

powiedział bym komuś 

Zgłosić to do zaufanej osoby i wtedy mogła by pomóc rozmawiając z osobą która używa 

przemocy. 

Żebyowiedziala prym policji lub nauczycielowi 

Powiadomić instytucje i zadzwonić po policję 

zadzwonić na niebieską linie lub na inny telefon zaufania 

terapia dla sprawcy oraz pokrzywdzonej osoby 

Poinformować odpowiednie władze. 

Zgłosiła bym komuś, porozmawiała bym z tą osobą 

pocieszać ją wspomóc na duchu 

Porozmawianie z nią i przekonanie jej aby powiedział to komuś kto może coś więcej zrobić w 

tej sprawie 

pujść na policje i powiedziedzieć kto to jest 

Porozmawiać z nią i nakłaniać ją do zgłoszenia gdzieś tego 

Powiedzieć osobie starszej 

porozmawiać z nią 

Rozmawiać z nią dodać jej otuczy i moze to komuś zgłośić 

pocieszyc i wziasc do siebie 

Przygarnąć ją 

zabrać go do lekarza i da psychologa 

Zgłosić sprawę na policję lub do nauczyciela itp. 

żeby nie przychodziła do domu co jest przemoc 

Poprzez rozmowę i wsparcie. 

Pójść na policje 

Zgłosić taka sytuację Policję. 

Poinformować osobę dorosłą. 

komuś to powiedzieć 



Zadzwonić na policje 

żeby miała odwage powiedziec komu kto mogłby 

Porozmawiać, pocieszyć 

porozmawiać z tą osobą, lub poinformować ośrodek pomocy społecznej  

Wspierać ją , kogoś powiadomić kto może pomóc 

Spytać się czy wszystko dobrze i czy czegoś nie potrzebuje 

Skłonić ją do rozmowy skimś 

Wesprzeć 

Powiedzieć o tym rodzicom, zachęcić ją do zgłoszenia tej sytuacji, 

Rozmawiać z znią 

wysłucham 

poinformować kogoś 

Porozmawiać z nią o problemie i wypowiedzieć wszystko policji 

Według mnie można byłoby zadzwonić na policję, zgłosić nauczycielowi, pedagogowi lub 

powiedzieć rodzicom, dziadkom. 

poinformowac policje 

Poinformowac policje albo poinformowac zaufanego doroslego 

powiedzieć jej żeby powiedziała do mamie 

 

 



 

 


