Національне опитування громадської думки щодо ставлення до комерційної сексуальної експлуатації
дітей та підлітків.
Репрезентативна вибірка дорослого населення (віком від 15‐ти років), N=
Опитувальник для національного дослідження
Я прочитаю Вам декілька ситуацій, які описують поведінку молодих людей, а потім Ви дасте оцінку
цим ситуаціям.
(Прочитайте опис ситуації 1, потім поставте запитання 1 та 2; зробіть те ж саме з наступними
ситуаціями)
Ситуація 1: Хлопець чи дівчина 16‐17 років має сексуальні контакти з дорослими партнерами в обмін на
різні подарунки (наприклад, одяг, косметику, електронні гаджети чи ін.)
Ситуація 2: Хлопець чи дівчина 16‐17 років має сексуальні контакти з одним партнером чи покровителем
в обмін на постійну фінансову підтримку.
Ситуація 3: Хлопець чи дівчина 16‐17 років з бідної сім‘ї має сексуальні контакти в обмін на засоби для
існування, гроші на базові потреби і т. п.
Ситуація 4: Хлопець чи дівчина 16‐17 років розміщує свої фотографії, де він/вона в оголеному вигляді, та
надає до них доступ в Інтернеті за плату чи іншу винагороду.
(Поставте запитання 1 та 2 на кожну з чотирьох ситуацій.)
1) Як Ви оцінюєте таку поведінку? Будь ласка, використайте наступну шкалу для оцінки:
(Покажіть респонденту картку зі шкалою оцінки)
Це не погана поведінка – 1

2

3

4

5 – Така поведінка є дуже поганою

2) Чи вважаєте Ви, що ця проблема в Україні…
(Необхідно обрати одну відповідь; прочитайте респонденту всі варіанти відповідей)
1. майже не існує
2. є виключною і стосується лише окремих осіб
3. є реальною та стосується багатьох людей
4. Я не знаю / важко сказати (не зачитуйте цей варіант відповіді)

(Запитання, наведені нижче, мають бути поставлені лише один раз і не стосуються якоїсь
конкретної ситуації)
3) Чому, на Вашу думку, діти та молодь до 18‐ти років вирішують мати сексуальні контакти в обмін на
плату чи іншу нагороду?
(Можна обрати декілька варіантів відповідей; не зачитуйте варіанти відповідей респонденту)
1. Тому що вони хочуть мати модний одяг, косметику чи гаджети.
2. Тому що вони змушені це робити через складі життєві обставини.

3. Через цікавість, бажання пережити пригоду.
4. Тому що вони хочуть вразити своїх однолітків.
5. Тому що хтось змушує їх це робити.
6. Тому що вони хочуть отримати задоволення від сексу.
7. Інший варіант відповіді. Будь ласка, уточніть.
8. Я не знаю / важко сказати.

4) Яке з наступних тверджень найближче до Вашої власної думки?
(Необхідно обрати лише одну відповідь; прочитайте варіанти респонденту)
1. Ризик залучення до дій сексуального характеру в обмін на платню чи іншу винагороду, є однаковим
для дітей чи підлітків із будь‐яких верств населення.
2. Є певні групи дітей чи підлітків, які мають більший ризик залучення до дій сексуального характеру в
обмін на платню чи іншу винагороду.
3. Я не знаю / важко сказати (не зачитуйте цей варіант відповіді).
Якщо, обрано варіант відповіді № 2:
5) Яка саме, на Вашу думку, група дітей чи підлітків має більший ризик залучення до дій
сексуального характеру в обмін на платню чи іншу винагороду?
(Можна обрати декілька варіантів відповіді; не зачитуйте варіанти)
1. діти та молодь з малозабезпечених сімей;
2. діти та підлітки з неблагополучних сімей, сімей з проблемами (наприклад, алкоголізм,
наркозалежність, насильство тощо)
3. діти та підлітки із сімей, де батьки не приділяють часу дітям
4. діти та підлітки із сімей, в яких батьки не розмовляють із дітьми про секс
5. особи з досвідом сексуального насильства в дитинстві
6. інший варіант; будь ласка, уточніть
7. Я не знаю / важко сказати.

6) Як Ви вважаєте, чи має каратися наступна поведінка?


надання сексуальних послуг особами від 15 до 18 років в обмін на платню чи іншу винагороду;



використання сексуальних послуг, що надаються особами від 15 до 18 років в обмін на платню чи
іншу винагороду, якщо такий контакт був ініційований клієнтом;



використання сексуальних послуг, що надаються особами від 15 до 18 років в обмін на платню чи
іншу винагороду, якщо такий контакт був ініційований неповнолітньою особою.

(можливі відповіді; зачитайте варіанти відповідей або покажіть респонденту картку з варіантами
відповідей)
1. має каратися (наприклад, ув’язнення, позбавлення волі умовно, штраф, громадські роботи,
судовий нагляд)
2. не має каратися
3. Я не знаю / важко сказати

