RAPORTY DOTYCZĄCE BADAŃ NAD PRZEMOCĄ
Lp.
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Kto prowadził badania?
Czyj to raport?

Tytuł

Link do pobrania

„Przemoc w szkole” (2006)

http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/download/23/229/szkole.pdf

„Przemoc w szkole” (2011)

*poniżej tabelki

GENDER INDEX

„Przemoc w miejscu pracy”

http://www.feminoteka.pl/downloads/raport_przemoc_w_miejscu_pracy.pdf

TNS OBOP, MILLWARD BROWN

Diagnoza zjawiska przemocy w

Raporty z różnych lat znajdują się na stronie: http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-

SMG/KRC

rodzinie w Polsce

zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/

CENTRUM BADANIA OPINII
SPOŁECZNEJ
INSTYTUT SOCJOLOGII
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UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO
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FUNDACJA CENTRUM PRAW
KOBIET

„Wybieram życie. Praca i godne
życie dla kobiet ofiar przemocy”

http://issuu.com/centrum_praw_kobiet/docs/wybieram_zycie__broszura_/59

(2008)

FUNDACJA CENTRUM PRAW

„Przemoc w rodzinie a wymiar

KOBIET

sprawiedliwości”(2005)

http://issuu.com/centrum_praw_kobiet/docs/prawo_dzis_i_jutro

„»Masz problem?« Przemoc
motywowana nienawiścią we
Wrocławiu” - raport z pilotażowych
"NOMADA" STOWRZYSZNIE NA
7

RZECZ INTEGRACJI
SPOŁECZEŃSTWA

badań przeprowadzonych na
przełomie 2010-2011. Przedmiotem
badań była przemoc motywowana
nienawiścią oraz powiązane z tym
zjawiskiem doświadczenia
mieszkających we Wrocławiu
obcokrajowców, członków

http://www.sukurs.nomada.info.pl/images/raport/raport_calosc.pdf

mniejszości narodowych i etnicznych
oraz osób uczestniczących w
społeczno-kulturalnych inicjatywach
środowiska „alternatywnego”
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CENTRUM BADANIA OPINII

„Przemoc i konflikty w domu”

SPOŁECZNEJ

(2012)

CENTRUM BADANIA OPINII
SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII
SPOŁECZNEJ
CENTRUM BADANIA OPINII
SPOŁECZNEJ

http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_082_12.PDF

„O dopuszczalności stosowania kar
cielesnych i prawie chroniącym

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_074_12.PDF

dzieci przed przemocą” (2012)
“Społeczna percepcja przemocy
werbalnej i mowy nienawiści”

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_074_07.PDF

(2007)
“Molestowanie seksualne” (2007)

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_035_07.PDF

“Stalking w Polsce. Rozmiary –
12

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN

formy – skutki. Raport z badania

http://www.inp.pan.pl/wydaw/AK32%20Siemaszko%20i%20in.pdf

nt. uporczywego nękania” (2010)
“Obywatelski monitoring sądów
rejonowych i okręgowych
2011/2012” – wyniki badań poza
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FUNDACJA COURT WATCH
POLSKA

opisem funkcjonowania sądów
dotyczą też agresywnych i

http://courtwatch.pl/wp-content/uploads/FCWP2012_raport.pdf

poniżających sposobów odnoszenia
się sędziów i pracowników sądu do
stron w sprawach, a także do
publiczności
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POLICJA

Dane statystyczne dot. przemocy w
rodzinie (2012)

http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html

„Przemoc w rodzinie wobec osób
15

INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN

starszych i niepełnosprawnych”

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/przemoc_spol.pdf

(2009)
16

FUNDACJA DZIECI NICZYJE,

„Przemoc werbalna wobec dzieci”

MILLWARD BROWN SMG/KRC

(2012)

http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/Przemoc_werbalna_wobec_dzieci_FDN_SMGKRC_2012_0.pdf

*http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFkQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.szkolabezprzemocy.pl%2Fpliki%2F228-raport-przemoc-wszkole.pdf&ei=RVNtUZ-gI8rJtQaM_oH4Dg&usg=AFQjCNEM-wI7CFW4sVFfwc8uCa2L2d7MdQ&sig2=DJzPSSMIaGtBEbGQEF16-A&bvm=bv.45175338,d.Yms

