
Załącznik 1 – Zakres zadania 

OFERTA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA NA TEMAT PRZEMOCY WOBEC  

DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

1. Zamówienie obejmuje badanie Audio-CASI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 

N=2000 uczniów w wieku 11-17 lat na temat przemocy wobec dzieci i młodzieży. 

1.2. Jako badanie z dziećmi i młodzieżą realizowane metodami CASI lub Audio-CASI Zamawiający 

rozumie badanie ilościowe, w czasie którego respondent samodzielnie odczytuje z ekranu treść 

kolejnych pytań kwestionariuszowych (w przypadku Audio-CASI również odsłuchuje nagrań pytań) 

i własnoręcznie wprowadza swoje odpowiedzi na laptopie lub tablecie dostarczonym przez 

podmiot realizujący badanie. Takie badanie nie jest ograniczone czasowo i nie jest egzaminem ani 

testem wiedzy. 

1. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Metoda: badanie Audio-CASI na laptopie lub tablecie. Ankieta będzie zawierać: 65 pytania 

jednokrotnego wyboru, 18 pytań wielokrotnego wyboru (z czego 32 pytań to pytania główne, a 51 to 

pytania warunkowe) oraz 5 pytań metryczkowych.  

Ankieta będzie dostępna w trzech wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. 

Badanie zostanie przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej warstwowo-losowej próbie 

N=2000 uczniów w wieku 11-17 lat (roczniki 2006-2012). Dobór próby będzie uwzględniać: wielkość 

miejscowości, płeć i wiek. 

Badanie zostanie zrealizowane na terenie szkół. Każdy z uczniów będzie wypełniać ankietę na laptopie 

lub tablecie (zabezpieczonym hasłem). Dodatkowo każde pytanie będzie czytane przez lektora/kę.  

 

Zakres działań: 

 przygotowanie badania: przygotowanie skryptu w trzech wersjach językowych na podstawie 

ankiety przygotowanej i przetłumaczonej na język ukraiński i rosyjski przez Zamawiającego; 

 przygotowanie dla respondentów krótkiego filmu o badaniu w trzech wersjach językowych, 

który zawierał będzie informacje przekazane przez Zamawiającego; 

 programowanie i testowanie skryptu, przygotowanie nagrań w trzech wersjach językowych, 

pilotaż narzędzia;  

 przygotowanie i weryfikacja próby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; kontakt  

ze szkołami, rekrutacja respondentów;  



 zebranie i przekazanie Zamawiającemu (zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych) 

zgód rodziców na udział dziecka w badaniu podpisanych odręcznie bądź za pomocą 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego; w tym wykonanie obowiązku 

informacyjnego w zakresie przepisów ochrony danych osobowych względem tychże osób; 

 zorganizowanie stacjonarnego szkolenia dla ankieterów, które zostanie przeprowadzone  

wraz z pracownikami FDDS; 

 zapewnienie odpowiedniego sprzętu do realizacji badania (laptopy/tablety, słuchawki). 

 realizacja badania w szkołach według protokołu przygotowanego wspólnie z Zamawiającym;  

 zapewnienie drobnych podarunków dla respondentów, które zostaną zaakceptowane przez 

Zamawiającego; 

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

bazy danych;  

 przekazanie listy szkół, które wzięły udział w badaniu; 

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

 przekazanie raportu tabelarycznego z testami istotności statystycznej; 

 przygotowanie raportu technicznego z realizacji badania; 

 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. 


