Kérdőív közvéleménykutatáshoz
E kérdőív “Az akítv időskor fejlesztése az önkéntesség által – WeActiveVol” című
Erasmus+ Partnerség keretében, lengyel, francia, litván, magyar, román és szlovák
partnerek közreműködésével fogalmazódott meg. A projekt átfogó célja az önkéntes
tevékenység erősítése az 50 év felettiek körében. E felmérés a projekt részét képezi, s
célja, hogy az 50 év felettiek körében feltárja az önkéntességet akadályozó tényezőket,
valamint az önkéntességet illető további képzésük szükségességét. A kérdőív
eredményeit a projektpartnerek megosztják és megvitatják majd. A kérdőív kitöltése
anonim módon történik.
1. Az elmúlt 12 hónap során részt vett önkéntes tevékenységben (bármely
pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységben, saját
elhatározásból, más emberek megsegítése céljából – mely alól kivételt
képeznek a családtagok vagy az Önnel egy háztartásban élők – bármely
szervezetben vagy bármely szervezet közvetítése által)?
a) Igen.
b) Nem. (Kérjük, folytassa a 8. kérdéssel.)
c) Nem tudom. (Kérjük, folytassa a 8. kérdéssel.)

2. Részt vett önkéntes tevékenységben több, mint 12 hónapon át?
a) Igen, 1–2 éven át.
b) Igen, 2–3 éven át.
c) Igen, 3–5 éven át.
d) Igen, több, mint 5 évig.
e) Nem, csak az utóbbi egy évben végzek önkéntes tevékenységet.

3. Milyen gyakran vett részt önkéntes tevékenységben az elmúlt 12 hónap
során?
a) Naponta.
b) Hetente.
c) Havonta egyszer.
d) Háromhavonta egyszer.
e) Évente egyszer vagy kétszer.

4. Milyen típusú szervezeteknél végez önkéntes tevékenységet? Amennyiben
több szervezetnél végez önkéntes tevékenységet, kérjük, arra a szervezetre
vonatkoztatva válaszoljon, melynél a leggyakrabban végez önkéntes
tevékenységet.
a) Civil szervezetnél.
b) Közfeladatot ellátó szervezetnél/intézménynél.
c) Magánszervezetnél.

d) Egyéb, kérjük, fejtse ki: ………………………………………………………………………………

5. Milyen területhez kapcsolódik a szervezet, melynél önkéntes
tevékenységet végez? Kérjük, válasszon egy olyan területet az alábbiak
közül, mely a legjellemzőbb a szervezetre, ahol Ön önkéntes tevékenységet
végez:
a) Művészetek és kultúra
b) Sport
c) Hobbi és rekreációs tevékenységek
d) Oktatás és kutatás
e) Egészségügy
f) Gyermekek, fiatalok és családok szociális ellátása
g) Gyermek- és ifjúsági szervezetek
h) Szociális szervezetek mozgáskorlátozottak/idősek számára
i) Szociális szervezetek más célcsoportok számára
j) Megelőzés, vészhelyzetek kezelése, segítségnyújtás humanitárius és
természeti katasztrófák esetén
k) Környezetvédelem
l) Közösség- és lakókörnyezet-fejlesztés
m) Kampányok
n) Politika
o) A jótékonyság, a filantrópia és az önkéntesség támogatása
p) Nemzetközi együttműködés
q) Vallás és vallási tevékenységek
r) Szakmai szervezetek, kamarák, szövetségek és szakszervezetek

6. Hogyan jutott el Önhöz a szervezeti kereteken belül végezhető önkéntes
tevékenységről szóló információ? (Több választ is megadhat.)
a) önkéntes központ által (ellátogattam az önkéntes központba)
b) barátok, családtagok révén
c) aktív önkéntesek révén
d) a szervezet egyik munkatársa által
e) az önkéntességhez kapcsolódó internetes oldalon keresztül
f) a facebookon keresztül
g) a szervezet internetes oldala által
h) munkaadó által
i) állami/önkormányzati hivatal révén
j) újságból, magazinból
k) televízióból
l) rádióból
m) tájékoztatóból, promóciós anyagból
n) nyilvános beszélgetés, előadás, műhelymunka által

o) Máshonnan, kérjük fejtse ki:
…………………………………………………………………………

7. Miért vállalt önkéntes tevékenységet? (Több választ is megadhat.)
a) Tenni szerettem volna valamit, segíteni másokon.
b) Fontos volt számomra az ügy, amit így képviselhettem.
c) Volt rá időm.
d) Szerettem volna új ismeretségeket, barátságokat kötni.
e) Viszonozni szerettem volna azt, amit én kaptam másoktól.
f) Így szerettem volna fejlődni hobbim/érdeklődési köröm területén.
g) Már ismertem a szervezetet.
h) Szerettem volna elismert képesítést szerezni.
i) Korábban magam is részesültem önkéntes segítségben.
j) Segített előrelépni a karrieremben.
k) Nem volt más, aki segíteni tudott volna.
l) Vallási meggyőződésem részét képezi az önkéntesség.
m) Új készségeket szerettem volna szerezni.
n) A családom/barátaim is önkénteskedtek.
o) Életfilozófiám részét képezi az önkéntesség.
p) A már birtokomban lévő készségeket szerettem volna alkalmazni.
q) A közösségnek szüksége volt rám.
r) Kapcsolódott családtagjaim/barátaim érdeklődési köréhez.
s) Hasznosnak szerettem volna érezni magam.
t) Egyéb, kérjük fejtse ki:
…………………………………………………………………………………

8. Mit gondol, szüksége van bármilyen jellegű képzésre az önkéntes
tevékenységhez?
a) Igen.
b) Nem. (Kérjük folytassa a 10. kérdéssel)
c) Nem tudom. (Kérjük, folytassa a 10. kérdéssel)

9. Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérjük, határozza meg a
területet, amelyen képezni szeretné magát:
…………………………………………………………………………………………………………………………

10. Számos oka lehet annak, hogy az ember nem vesz részt önkéntes
tevékenységben, vagy nem szán rá több időt. Kérjük, válasszon az alábbi
opciók közül, hogy az utóbbi 12 hónapban miért nem vállalt önkéntes
tevékenységet, vagy miért nem vállal több önkéntes tevékenységet? (Több
választ is megadhat.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Senki sem kért segítséget tőlem.
Nem tudtam, hogy fogjak hozzá.
Nem volt szabadidőm.
Egészségügyi problémáim voltak.
Nem tudok hosszú időre elköteleződni.
Úgy éreztem, nincs szükség a segítségemre.
Nem érdekelt ez a lehetőség.
Nehéz időszak volt a munkahelyemen.
Nehéz időszak volt a családom számára.
Inkább anyagi segítséget nyújtottam.
Nehéz volt megoldanom a közlekedést.
Elégedetlen voltam a korábbi önkéntes tevékenység során szerzett
tapasztalataimmal.
m) Nem rendelkeztem a szükséges készségekkel/tapasztalattal.
n) Aggódtam, hogy járulékos költségeim lesznek.
o) Aggódtam, hogy nem jövök majd ki a többi önkéntessel.
p) Úgy éreztem, túl idős vagyok már ehhez.
q) A családom/partnerem nem támogatta, hogy önkéntes tevékenységet
végezzek.
r) Egyéb, kérjük, fejtse ki:
…………………………………………………………………………………………………….......

11. Az Ön neme:
a) Nő.
b) Férfi.

12. Az Ön kora: ……………...................

13. Az Ön végzettsége:
a) alapfokú (általános iskola)
b) középfokú (érettségi)
c) felsőfokú (egyetem, főiskola)

14. Az Ön családi állapota:
a) egyedülálló
b) házas
c) elvált
d) özvegy

15. Az Ön társadalmi és gazdasági helyzete:

a)
b)
c)
d)
e)

alkalmazott
szabadúszó
álláskereső
nyugdíjas
egyéb, kérjük, fejtse ki:

………………………………………………………………

16. Az Ön jelenlegi lakhelye:
a) kistelepülés, falu
b) mezőváros, nagyváros

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. E dokumentum kizárólag szerzője nézeteit tükrözi, a
Bizottság nem vállal semmi nemű felelősséget a kiadványban fellelhető
információ bármely más felhasználása esetén.

