
Załącznik nr 1 

Analiza przeprowadzonych badań  

wśród mieszkańców Gminy Łabowa 

Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia badań wśród mieszkańców Gminy 

Łabowa był kwestionariusz ankietowy, który został umieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Gminy, Facebook Gminy Łabowa w wersji on – line. Mieszkańcy mieli także 

możliwość pobrania ankiety w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej, pokój nr 2. 

W badaniach udział wzięło 33 mieszkańców Gminy Łabowa. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

W jaki sposób Pani/pana zdaniem można byłoby pomóc osobie lub rodzinie doznającej przemocy?22 

odpowiedzi 

Zwiększyć  ilość wizyt nadzoru kuratora rodzinnego i pracowników  OPS. 

Przede wszystkim rozmowa, aby ta osoba mogła się otworzyć i mówić o swoich problemach być 

wysłuchana .To jest bardzo ważne. To jest ważne. 

. 

Przede wszystkim uwolnić rodzinę od osoby która tą przemoc stosuje. 

Zgłoszenie sprawy do organów ścigania 

Skierować do psychologa 

większa świadomość społeczna poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, na których przekazywane 

byłyby informację dot. przemocy w rodzinie, ponieważ  duża liczba osób nie zdaje sobie sprawy z 

tego, że pewne zachowania są przemocą!! 



Nie bardzo wiem 

Całkowita izolacja sprawcy przemocy i wysokie kary pozbawienia wolności 

Uświadomić o zachowaniach, które mogą być przemocą 

Jasne określenie do kogo można się zgłosić na terenie gminy w razie potrzeby. 

Stworzenie odpowiednich warunkow6 dla ofiar przemocy na pokój przyjazny pełna anonimowość 

Stała pomoc psychologiczna 

Reagowanie na przemoc przez sąsiadów i rodziny6 

Interdyscyplinarna współpraca różnych specjalistów zajmujących się tylko problemem przemocy w 

rodzinie. 

Przede wszystkim mieszkanie socjalne żeby osoby krzywdzone miały się gdzie schronić i dobra opiekę 

psychologa i pomoc prawników darmowych 

Nie mam zdania 

dokładnie zbadać problem i dysponować mieszkaniem socjalnym ( nie na stałę) w miarę możliwości 

pomoc usamodzielnienia się pod nadzorem osób kompetentnych. Asystent rodziny, psyholog, 

pracownik socjalny. 

poradnictwo psychologiczne, prawne, oraz w razie potrzeby pomoc rzeczowa lub finansowa 

Reakcja rodziny i znajomych na występującą przemoc i zgłaszanie takich spraw do odpowiednich 

służb np. Policja. sąd lub do pomocy społecznej 

zwiększenie bezpieczeństwa 

Izolacja sprawcy przemocy od rodziny 

 



 

 

 


