Kwestionariusz badania opinii
Niniejszy kwestionariusz został opracowany w ramach projektu partnerskiego Erasmus+ pn.
„Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” przez
przedstawicieli partnerów z Polski, Francji, Litwy, Węgier, Rumunii, Słowacji. Celem głównym
projektu jest wzmocnienie wolontariatu wśród osób powyżej 50 roku życia. Badanie jest
częścią projektu i jest nakierowane na określenie barier w dziedzinie wolontariatu oraz
zdiagnozowanie dalszych potrzeb szkoleniowych osób powyżej 50 roku życia. Wyniki
badania będą udostępnione i omówione przez partnerów projektu. Badanie jest anonimowe.
Informacje ogólne:
1. Liczba osób (wykwalifikowanego personelu) pracująca faktycznie w organizacji:
2. Liczba wolontariuszy działających faktycznie w organizacji:
3. Jak długo Państwa organizacja angażuje się w wolontariat osób powyżej 50 roku
życia (proszę podać w latach)
4. Rodzaj organizacji
a) Organizacja pozarządowa
b) Organizacja/instytucja publiczna
c) Organizacja prywatna
d) Inna (proszę sprecyzować) ………………………………………………………..
5. Dziedzina, w której Państwo pracują
a) Kultura i sztuka
b) Sport
c) Hobby i wypoczynek
d) Edukacja i badania
e) Opieka zdrowotna
f) Usługi społeczne na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny
g) Organizacja młodzieżowa i dziecięca
h) Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych/seniorów
i) Usługi społeczne na rzecz innych grup odbiorców
j) Profilaktyka, sytuacje nadzwyczajne, pomoc na wypadek kryzysów humanitarnych
i klęsk żywiołowych
k) Ochrona środowiska
l) Rozwój społeczności i mieszkalnictwa
m) Adwokatura
n) Polityka
o) Wsparcie działalności charytatywnej, filantropii i wolontariatu
p) Współpraca międzynarodowa
q) Działalność religijna i kościelna
r) Organizacje zawodowe, izby, stowarzyszenia, związki zawodowe
6. Proszę opisać krótko Państwa doświadczenia związane z angażowaniem osób
powyżej 50 roku życia w wolontariat?
7. Jakie są w Państwa opinii słabe i mocne strony osób powyżej 50 roku życia
w dziedzinie świadczenia wolontariatu?

8. Jakie podstawowe warunki powinny zostać spełnione przez organizację, która
chciałaby zacząć współpracować z wolontariuszami powyżej 50 roku życia?
9. Jakie są w Państwa ocenie najbardziej skuteczne źródła, jeśli chodzi
o informowanie osób na temat wolontariatu i możliwości wynikających z jego
świadczenia? (można wybrać więcej niż jedną opcję)
a) Centrum wolontariatu
b) Przyjaciele, krewni
c) Aktywnie działający wolontariusze
d) Pracownik organizacji
e) Strona internetowa dotycząca wolontariatu
f) Facebook
g) Strona internetowa organizacji
h) Pracodawca
i) Urząd (poziom krajowy/lokalny)
j) Gazety/magazyn
k) Telewizja
l) Radio
m) Ulotka, materiał promocyjny
n) Dyskusje publiczne, warsztaty, prezentacja
o) Inne (proszę sprecyzować) …………………………………………….
10. Co powinna zrobić/uczynić organizacja, jeśli chciałaby utrzymać długoterminową
pomoc (wsparcie) ze strony wolontariuszy w wieku powyżej 50 roku życia?
11. W Państwa opinii i na podstawie Państwa doświadczenia, jakie są główne powody
dla których osoby w wieku powyżej 50 roku życia rozpoczynają wolontariat?
(można wybrać więcej niż jedną opcję)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Chcą naprawić świat, pomóc ludziom
Kwestia ta jest dla nich istotna
Dysponują wolnym czasem
Chcą poznać ludzi, nawiązać przyjaźnie
Chcą dać coś od siebie
Chcą robić coś związanego z ich zainteresowaniami/hobby
Angażują się już w działalność organizacji
Chcą uzyskać potwierdzone kwalifikacje
Otrzymali pomoc w ramach wolontariatu
Może to im pomóc w rozwinięciu kariery
Nie ma nikogo innego, kto mógłby to zrobić
To stanowi część ich przekonań religijnych
Chcą nabyć nowe umiejętności
Ich przyjaciele/rodzina też świadczyli wolontariat
To część ich filozofii życiowej
Chcą wykorzystać posiadane umiejętności
Zauważają zapotrzebowanie w społeczeństwie
Jest to związane z zainteresowaniami rodziny/przyjaciół
Chcą czuć się potrzebni
Inne (proszę sprecyzować) …………………………………………………….

12. W Państwa opinii i na podstawie Państwa doświadczenia, jakie główne
ograniczenia i bariery stoją przed osobami rozpoczynającymi wolontariat lub
chcącymi bardziej angażować się w tego typu działania (można wybrać więcej niż
jedną opcję)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Nikt ich nie pyta o pomoc
Nie wiedzą jak zostać wolontariuszem
Nie mają wolnego czasu
Mają problemy zdrowotne
Nie mogą podjąć długookresowego zobowiązania
Mają poczucie, że ich pomoc nie jest potrzebna
Nie są zainteresowani
Mają trudną sytuację w pracy
Mają trudną sytuację rodzinną
Preferują udzielać wsparcia finansowego
Mają problemy z transportem
Są niezadowoleni z wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie wolontariatu
Sądzą, że nie mają odpowiednich umiejętności/doświadczenia
Obawiają się, że będą musieli ponieść dodatkowe koszty
Obawiają się, że nie dopasują się do innych osób angażujących się
Mają poczucie, że są za starzy
Ich rodzina/ partner nie chce aby pracowali w charakterze wolontariusza
Inne (proszę sprecyzować) …………………………………………………….
Dziękujemy za poświęcony czas.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wynikami niniejszej ankiety, prosimy o pozostawienie
informacji kontaktowych (tj. adresu e-mail):……….

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Kwestionariusz odzwierciedla jedynie opinie
jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie informacji w nim
zawartych.

