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OFERTA PRZEPROWADZENIA
PROFESJONALNYCH BADAŃ SPOŁBCZNYCII

NA TERENIE GMINY/SZKOŁY

Jaki odsetek młodzieży oraz osób dorosłych spozywa alkohol oraz ittne substancje

psychoaktywne? Kiedy następuje inicjacja alkoholowa oraz narkotykowa wśród

młodych ludzi? Jakie przekonania i sposoby myślenia fuŃcjonują zarówno wśród
populacji młodych jak i dorosłych mieszkńców gmin oraz miast dotyczących dzińania
alkoholu, narkotyków i innych substancji zmieniających świadomośó? Jakie sposoby
spędzania wolnego czasu preferuje dzisiejsza młodzież, a jakie dorosła część populacji?

Jakie dolegliwości odczuwają młodzi ludzi żyjąc w wirtualnym świecie? W jakim
stopniu młodzi oraz dorośli ludzie są uzależnieni od mass medi ów? Jakq rolę mass media
pełnią w życiu dzieci,młodzieży a jaką wśród dorosłych mieszkańców gmin orazmiast?

Na te i inne pytania pozwolą odpowiedzieó ręalizowane przez Centrum ,,Progres" badania
społeczne, które w rzetelny i profesjonalny sposób możemy dla Państwa zrealizować.
Realizacja specjalistycznych badań społecznych umożliwia zdiagnozowanie nizej opisanych
problemów społecznych w danej populacji badanej młodzieży czy też dorosłych mieszkańców
miast oraz gmin Opracowanę przez Centrum ,,PROGRES" raporty z badań umożliwiają
profesjonalne zdiagnozowanie istniejącej sytuacji na terenie miasta, gminy oraz szkół pod

względem rozpowszechnienia problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy domowej
czy agresji interpersonalnej zarówno wśród dzieci,mŁodzieży,jak i dorosłych mieszkńców.

Centrum "PROGRES" posiada w realizacji badań o tematyce społecznej odpowiednie
doświadczenie. Od 12ILat realizujemy takie badania na terenie województwa:

} łódzkiego,
} wielkopolskiego,
} małopolskiego,
} podkarpackiego,

Nasza firma zatrudnia tez odpowiędnich specjalistów związanych wcześniej z v,yższymi
uczelniami. Badania są realizowanę za pomocą profesjonalnie skonstruowanych ankiet
audYoryjnych, natomiast w przypadku badń osób dorosłych - również kwestionariuszy
wywiadu. Procedura badań jest tak opracowana, ńy w sposób maksymalny zmniejszyć ryzyko
wystąpienia błędów pomiaru. Ustalenie liczebności badanej próby zależy od liczby
mieszkańców miast/gminylliczby uczniów oraz pottzeb zamavłiającego. AnalĘ danych
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dokonujemy z zastosowaniem komputeroor,ych programów statystycznych. Badania zawsze
kończone są przygotowaniem dla zama,wiającego rapońu kończącego wraz z interpretaĄą
uzyskanych wyników i wskazań do pracy profilaktycznej i interwencyjnej.

WATO PAMIĘTAĆ
Bezrzete|nej diagnory działania służące przeciwdziałaniu patologiom społecznym

są często mało trafne, a w konsekwencji - mało skuteczne.
D)atego też coraz więcej miast/gmin/szkótr decyduje się na optacowan)e taMej d)agnozy.

ul. 1'l Listopada 41, 95-040 Koluszki
tel./fax (44) 714 67 90
tel. kom. 60137 347'|

e-mail: pn@progres.atm.pl
www.progres.atm.pl

Zakres oferowanych badań doĘczy skali problemów rwiązanych z:
alkoholem;
narkotykami;

sięganiem po substancje psychoaktywne takie jak: papierosy, leki psychoaktywne,

dopalacze;
przęmocąw rodzinie;
agresj ą oI az przęmo cą maj ącą miej sce w placówkach edukacyj nych/szkołach;

cyberprzemocą;

uzależnięniami od mass mediów oraz mediów interaktywnych (komputer, Internet, TV,
telefony komórkowe, gry komputerowe)

WAZNE: wymienione moduły badańmożnadowolnie Łączyć, aby w ramach jednego

pro gramu badawcze go zyskać diagnozę relatywnie wie loaspektową.

Przeprowadzone przez Centrum ''PROGRES'
badania dzieci i młodzieĘ umożliwiają:

l. Oszacowanie odsetka młodzieży korzystającej z alkoholu i innych substancji

psychoaktyvnych na różny ch poziomach wieku, a także:

o określenie wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej,
o zbadanie stylu kontaktów z alkoholem i narkotykami (m.in. częstości

ich używania, ilości zażywanych substancji, problemów wynikających
zichzażywania),

o ocenę dostępności poszczegolnych środków psychoaktyrłmych dla młodzieży.
2. Zbadanie przekonań i sposobów myślenia dzięci i młodzięży na temat działania

alkoholu, narkotyków i innych substancji zmieniających świadomość

or az ich potencj alne go używan ia pr zez rówieśników,
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3. Porównanie uzyskanych wyników w grupach badanych w różnym wieku dziewcz$.
i chłopców,

4. Odniesienie uzyskanych wyników dzińań, służących przeciwdziałaniu ujawnionym
problemom orazwznaczenie zadańszczegółovłychv,lraz z harmonogfamem dzińań.

5. Oszacowanie skali zjawiska uzależnień od mediów (komputer, Internet, TV,
tel.komórkowy, gry komputerowe)

6. Określenie stopnia lub ryzyka uzależnienia od gier hazardowych;
7. Oszacowanie skali zjawiska agresji i przemocy w szkole,
8. Oszacowanie rozmiaru problemu Wzywdzeniadzieciprzez dorosłych w zakresie:

o przemocy ftzycznej,
o przemocypsychicznej,
o zaniedbywania,

o wykorzystaniaseksualnego.
o poprzezrÓŻneformy cyberprzemocy

9. Zbadanię przekonań i sposobów myślenia dzięci na temat przemocylagresji,
10. Wskazanie na osoby będące sprawcami l<rzywdzeniadzieci,
1 1. Wskazanie na czynrliki ryzyka stania się ofiarą przemocy,
12. Określenie niezbędnych kierunków działania, służących przeciwdziałaniu przemocy.

Przeprowadzone przez Centrum 
'rPROGRES'

badania dorosłych osób umożliwiają:
1. Oszacowanie odsetka osób dorosłych spożywającej alkohol otaz innę substancje

psychoaktywne, a także:

o scharakteryzowanie sposobu kontaktów z alkoholem mieszkańców gminy (styl

picia, ryzyko uzależnienia, szkody będące następstwem picia),
o określenie zjawiska sięgania przez dorosłych po narkotyki i leki zmieniające

świadomośó,
o ocena problemów alkoholowych występujących wśród bliskich, znajomych

2. Zbadanie przekonań i sposobów myślenia osób dorosłych na temat działania alkoholu,
narkotyków i innych substancji zmieniających świadomość oraz określenię na ile
problemy alkoholowe postrzegane są, jako problemy społeczne,

3. Porównanie uzyskanych wyników w grupach badanych w różnym wieku kobiet
1męZcZyZn,

Odniesienie uzyskanych wyników dziŃań, służących przeciwdziałaniu ujawnionym
problemom orazwznaczenie zadań szczegoŁovrychv,lraz z harmonogramem dzińń.
Oszacowanie skali zjawiska uzależnień od mediów (komputer, Internet, TV,
tel.komórkowy, gry komputerowe)

4.

5.
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6. Określenie stopnia uzalężnienia dorosłych osób od gier hazardowych,

7. Oszacowanie skali zjawiskaprzemocy w relacjach między dorosłymi człoŃami
rodziny,

8. Oszacowanie rozmiaru problemu przemocy zuv,lzględnieniem jej rożnych form:

o przemocy ftzycznej,
o przemocypsychicznej,
o zaniedbywania,

o wykorzystaniaseksualnego.
9. Zbadanie przekonań i sposobów myślenia osób dorosłych na temat przemocylagresji,

10. Wskazanie na osoby będące ofiarami jak i sprawcami przemocy,

1 1. Wskazanie na czynniki ryzyka stania się ofiarą przemocy,

12. Określenie niezbędnych kierunków działalia, służących przeciwdziałaniu przemocy.

Dlaczego warto wykonywać badania społeczne?
Realizowane badania pozrvalają:

wskazywać narzęczywisty obraz zjawiska, który często w sposób znaczący różni się od

subiektywnych przekonań,

dostarczają danych do konstruowania, wprowadzania zmian w:

alkoholowych,

szkolnych programach profi laktyki
umozliwiaj ą zbudowanie map zagt ożeh patolo giami,

dostarczają danych do innych syntetycznych opracowań w gminie/mieście,

uzupełniają wiedzę m. in. wychowawców, pracowników społecznych w zakresie

badanej problematyki,

Koszt badań uza\eżniony jest od wybranego modułu i liczby mieszkańców
miasta/gminy/szkoły. Proponujemy badania już od 2.900 zł.Kosztbadafiobejmuje:

. Przygotowanie projektu badawczego;

. Konstrukcja narzędzi badawczych;

. Druk ankiet;

. Prace terenowe;

. Edycjadanych;

. Analizastatystyczna;
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o Raport zbadań;
. konsultacje po raporcie;

Zachęcamy do współpracy.
Na życzenie udzielamy indywidualnych konsultacji. Pomożemy wybraó też odpowiedni moduł

oraz zaplartować badania wg lokalnych potrzeb.
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