
Załącznik 1 – Zakres zadania 

OFERTA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA NA TEMAT KAR FIZYCZNYCH I OPIEKI  
NAD DZIEĆMI 

 

1. Zamówienie obejmuje: 

ETAP I 

a. Badanie CAWI na ogólnopolskiej próbie N=1000 dorosłych Polaków dotyczące postaw i 

stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz wypalenia rodzicielskiego wśród 

rodziców 

b. Badanie CAWI na ogólnopolskiej próbie N=1000 ojców dzieci do 18 r.ż. dotyczące postaw i 

zaangażowania w opiekę nad dziećmi. 

ETAP II 

c. Badanie jakościowe metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview) 

online z rodzicami dotyczące trudności wychowawczych, stosowania kar fizycznych oraz 

wypalenia rodzicielskiego 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

a. Badanie CAWI na ogólnopolskiej próbie N=1000 dorosłych Polaków dotyczące postaw i 

stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz wypalenia rodzicielskiego wśród 

rodziców 

Metoda: badanie CAWI. Ankieta będzie zawierać: 9 pytań jednokrotnego wyboru, 2 pytania 
wielokrotnego wyboru, 4 pytania macierzowe, 1 pytanie rangowane oraz około 5 pytań 
metryczkowych. 

 

Badanie powinno zostać zrealizowane na ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie dorosłych Polaków. 
Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania i 
regionu.  

 

Zakres działań: 

• przygotowanie badania: przygotowanie skryptu na podstawie ankiety przesłanej przez FDDS; 

• programowanie i testowanie skryptu, pilotaż narzędzia;  

• przygotowanie i weryfikacja próby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;  
• rekrutacja respondentów;  



• realizacja badania;  

• koordynacja, monitoring i kontrola realizacji badania-przetworzenie danych i przygotowanie 

bazy danych;  

• przekazanie bazy danych w formacie SPSS (.sav) oraz MS Excel (.xls);  

• przygotowanie raportu technicznego z realizacji badania 

 

b. Badanie CAWI na ogólnopolskiej próbie N=1000 ojców dzieci do 18 r.ż. dotyczące postaw i 

zaangażowania w opiekę nad dziećmi. 

Metoda: badanie CAWI. Ankieta będzie zawierać: 11 pytań jednokrotnego wyboru, 1 pytanie 
wielokrotnego wyboru, 5 pytań macierzowych oraz około 10 pytań metryczkowych.  

  

 

Badanie powinno zostać zrealizowane na ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie ojców dzieci do 18 
r.ż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla wieku i wielkości miejscowości zamieszkania i 
regionu.  

 

Zakres działań: 

• przygotowanie badania: przygotowanie skryptu na podstawie ankiety przesłanej przez FDDS; 

• programowanie i testowanie skryptu, pilotaż narzędzia;  

• przygotowanie i weryfikacja próby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;  
• rekrutacja respondentów;  

• realizacja badania;  

• koordynacja, monitoring i kontrola realizacji badania-przetworzenie danych i przygotowanie 

bazy danych;  

• przekazanie bazy danych w formacie SPSS (.sav) oraz MS Excel (.xls);  

• przygotowanie raportu technicznego z realizacji badania 

 

c. Badanie jakościowe metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview) 

online z rodzicami dotyczące trudności wychowawczych, stosowania kar fizycznych oraz 

wypalenia rodzicielskiego  

• Metoda: badanie jakościowe metodą zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzone 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających udział w spotkaniu on-line, 

• Długość trwania wywiadu: ok. 1,5-2 godziny 



• Wielkość próby: 4 wywiady, w grupach 5 osobowych, 

• Kryteria: 

o Kryteria dla wszystkich respondentów: 

▪ Rodzic co najmniej jednego dziecka w wieku do 12 r.ż; 

▪ Posiadający łącze internetowe umożliwiające przeprowadzenie wywiadu 

online oraz kamerę 

o Grupa I 

▪ 5 matek 

▪ Mieszkanki dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) 

o Grupa II 

▪ 5 ojców 

▪ Mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) 

o Grupa III 

▪ 5 matek 

▪ Mieszkanki małych miejscowości (poniżej 50 tys. mieszkańców) 

o Grupa IV 

▪ 5 ojców 

▪ Mieszkańcy małych miejscowości (poniżej 50 tys. mieszkańców) 

 

Zakres działań: 

• rekrutacja respondentów na podstawie kryteriów Zamawiającego; 

• zapewnienie wynagrodzenia dla respondentów wraz z obsługą prawno-księgową 

respondentów; 

• kontrola telefoniczna umówionych respondentów; 

• zapewnienie platformy do przeprowadzania wywiadów online; 

• konsultacja i dostosowanie scenariusza wywiadu przygotowanego przez Zamawiającego;  

• realizacja 4 wywiadów grupowych; 

• koordynacja, monitoring i kontrola realizacji badania; 

• przekazanie transkrypcji wywiadów oraz nagrań wideo; 

• przygotowanie raportu technicznego z realizacji badania 

 

Ponadto do zakresu działań należy terminowe wykonanie harmonogramu badania złożonego wraz 

z ofertą, stały kontakt z Zamawiającym i informowanie o przebiegu realizacji działań co najmniej raz w 

tygodniu.  



 

Zamawiający nie oczekuje raportu merytorycznego. 


