Анкета
Шановний респонденте!
Просимо Вас взяти участь в локальному опитуванні «Проблеми насильства в українських
сім’ях», яке проводиться Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва.
1.



Чи існує, на Вашу думку, проблема насильства у сім’ях в нашій країні?
так
ні

2.
Який із типів насильства у сім’ї, на Вашу думку, найбільш поширений в нашому
суспільстві?

фізичне насильство в сім'ї

сексуальне насильство в сім’ї

психологічне насильство в сім'ї

економічне насильство в сім'ї
3.
Чи доводилось Вам хоч раз у житті особисто зазнавати насильства в сім’ї, або
стикатися з цією проблемою (могли бути свідком фактів насильства по відношенню до
інших)

зазнавали особисто

близькі родичі (чоловік/дружина, батьки, діти, брати/сестри)

зазнавали люди з близького оточення (інші родичі, друзі)

зазнавали люди з далекого оточення (сусіди, знайомі)
4.





Якщо Вам доводилось хоч раз у житті зазнавати проявів насильства, то від кого?
з боку одного із батьків
з боку брата чи сестри
з боку дядька, тітки, інших родичів
ні, не доводилося

5.
Найпоширеніші форми психологічного насильства в сім’ї, від яких Ви потерпали
в дитинстві або дорослому віці:

регулярне приниження без свідків (принизлива критика, обзивання тощо)










постійний контроль поведінки

приниження в присутності інших (принизлива критика, обзивання тощо)
ігнорування, припинення спілкування, бойкотування
обмеження або перешкоджання спілкуванню, заборона виходити з дому
погроза застосувати фізичну силу або зброю
погрози та шантаж припинити надання необхідної допомоги та догляду
підбурювання до застосування фізичної сили
інші ситуації ______________________________________________________________

6.
Найпоширеніші прояви фізичного насильства в сім’ї, від яких Ви потерпали в
дитинстві або в дорослому віці:

застосування фізичної сили з нанесенням легких тілесних ушкоджень

застосування фізичної сили з нанесенням значних тілесних ушкоджень

відмова надати допомогу та необхідний догляд

напад з будь-якою зброєю, враховуючи холодну та вогнепальну

примус до вживання небезпечних для здоров’я та життя речовин

додавання до їжі речовин, що отруюють без відома жертви

інші ситуації______________________________________________________________
7.
Найпоширеніші форми економічного насильства в Вашій сім’ї з якими Ви
стикалися в дитинстві або в дорослому віці








примус звітувати про кожну витрачену копійку
присвоєння доходу, майна іншої людини
позбавлення можливості задовольнити базові потреби
навмисне знищення або пошкодження майна
заборона або обмеження можливостей працювати, вчитися
інші ситуації______________________________________________________________

8.













Якими, на Вашу думку, є причини насильства в сім’ї?
зловживання агресора алкоголем
фізична слабкість жертви
досвід поведінки у родині батьків агресора
провокаційні дії з боку жертви
психологічні проблеми агресора (стрес, депресія)
психічні захворювання агресора
економічна залежність жертв
економічні проблеми, низький рівень життя родини
неефективність роботи правоохоронних органів
поширеність у ЗМІ негативних прикладів поведінки
низький рівень поінформованості як протидіяти насильству
ваш варіант ______________________________________________________________

9.
Які дії Ви здійсните для отримання розуміння та допомоги, якщо насильство
станеться в Вашій сім’ї?

вирішу проблему самостійно (намагатимусь зупинити, переконати агресора)

звернуся по допомогу до інших родичів

звернуся по допомогу до сусідів, друзів, знайомих

звернуся по допомогу до психолога

звернуся по допомогу до працівників правоохоронних органів

нічого не робитиму

ваш варіант ______________________________________________________________
10.






Які, на Вашу думку, існують шляхи подолання насильства в родині?
інтенсивне проведення громадських та інформаційних заходів
підвищення міри юридичної відповідальності
посилення контролю з боку правоохоронних органів щодо насилля у сім’ї
проведення тренінгів, психологічних бесід в нашій бібліотеці
ваш варіант ______________________________________________________________

11.




Ваш вік:
14-19 років
20-24 років
25-35 років

12.





Рід занять:
учень/ця
студент/ка
працюючий/ча
тимчасово безробітний

13.



Вкажіть Вашу стать:
чоловік
жінка
Дякуємо за відверті відповіді!

