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.
1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywał/a Pan/i działania w ramach
wolontariatu (jakąkolwiek nieodpłatną działalność opartą na dobrowolności na
rzecz innych ludzi z wyłączeniem rodziny i członków gospodarstwa domowego
w jakiejkolwiek organizacji lub poprzez jakąkolwiek organizację)?
a) Tak
b) Nie - proszę przejść do pytania 8
c) Nie wiem - proszę przejść do pytania 8
2. Czy uczestniczył/a Pan/i w działaniach wolontariackich dłużej niż przez 12
miesięcy?
a) 1 do 2 lat
b) 2 do 3 lat
c) 3 to 5 lat
d) Dłużej niż 5 lat
e) Wykonywałem/łam nieodpłatne działania tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy
3. Jak często podejmował/a się Pan/i nieodpłatnych działań w ciągu ostatnich 12
miesięcy?
a) Codziennie
b) Raz na tydzień
c) Raz w miesiącu
d) Raz na 3 miesiące
e) Raz lub dwa razy w roku
4. Proszę wybrać rodzaj organizacji, na rzecz której podjął/ęła się Pan/i działań
wolontariackich. Jeżeli jest Pan/i wolontariuszem dla więcej niż jednej organizacji,
proszę o określenie dla jakiej organizacji działa Pan/i w największym stopniu?
1. Organizacja pozarządowa
2. Organizacja/instytucja publiczna
3. Organizacja prywatna
4. Inne (proszę sprecyzować) ………………………………………………………..
5. Proszę wybrać obszar działania organizacji, dla której świadczy Pan/i wolontariat.
Proszę spróbować wybrać tylko jedną z dziedzin, która w Pana/i opinii jest główna
dla organizacji.
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. W jaki sposób uzyskał/a Pan/i informacje odnośnie możliwości odbycia
wolontariatu w organizacji? (można wybrać więcej opcji)
a) Z centrum wolontariatu (wizyta)
b) Od przyjaciół, krewnych
c) Od aktywnie działających wolontariuszy
d) Od pracownika organizacji
e) Ze strony internetowej dotyczącej wolontariatu
f) Z Facebooka
g) Ze strony internetowej organizacji
h) Od pracodawcy
i) Z urzędu (poziom krajowy, lokalny)
j) Z gazet, magazynu
k) Z telewizji
l) Z radia
m) Z ulotki, materiału promocyjnego
n) Z dyskusji publicznej, warsztatu, prezentacji
o) Inne (proszę sprecyzować) …………………………………………….
7. Dlaczego rozpoczął/ęła Pan/i wolontariat? (można wybrać więcej niż jedną
odpowiedź)
a) Chciałem/am naprawić świat, pomóc ludziom
b) Kwestia ta była dla mnie istotna
c) Dysponowałem/am wolnym czasem
d) Chciałem/am poznać ludzi, nawiązać przyjaźnie
e) Chciałem/am dać coś od siebie
f) Chciałem/am robić coś związanego z moimi zainteresowaniami/hobby
g) Angażowałem/am się już w działalność organizacji
h) W celu uzyskania potwierdzonych kwalifikacji
i) Sam otrzymałem/am pomoc w ramach wolontariatu
j) Pomogło mi to w rozwinięciu mojej kariery
k) Nie było nikogo, kto mógłby to zrobić
l) To stanowiło część moich przekonań religijnych
m) Chciałem/am nabyć nowe umiejętności
n) Moi przyjaciele/rodzina też świadczyli wolontariat
o) Stanowiło to część mojej filozofii życiowej
p) Chciałem/am wykorzystać posiadane umiejętności
q) Było na to zapotrzebowanie w społeczeństwie
r) Było to związane z zainteresowaniami rodziny/przyjaciół
s) Chciałem/am czuć się potrzebny/a
t) Inne (proszę sprecyzować) …………………………………………………….

8. Według Pana/i opinii, czy potrzebuje Pan/i jakichkolwiek szkoleń, aby świadczyć
wolontariat?
a) Tak
b) Nie – proszę przejść do pytania 10
c) Nie wiem – proszę przejść do pytania 10
9. Jeśli tak, to w Pana/i opinii jakich szkoleń Pan/i potrzebuje, aby świadczyć
wolontariat?
……………………………………………………………………………………………………
10. Istnieje wiele powodów braku zaangażowania w wolontariat lub nie poświęcanie
wolontariatowi więcej czasu. Proszę wybrać z listy powody braku zaangażowania
w wolontariat w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub braku większego zaangażowania
w wolontariat (można wybrać więcej opcji)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Nikt mnie nie pytał o pomoc
Nie wiedziałem/am jak zostać wolontariuszem
Nie miałem/am wolnego czasu
Miałem/am problemy zdrowotne
Nie mogłem/am podjąć długookresowego zobowiązania
Miałem/am poczucie, że moja pomoc nie jest potrzebna
Nie byłem/am zainteresowany/a
Miałem/am trudną sytuację w pracy
Miałem/am trudną sytuację rodzinną
Preferowałem/am udzielać wsparcia finansowego
Miałem/am problemy z transportem
Byłem/am niezadowolony/a z moich wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie
wolontariatu
Nie miałem/am odpowiednich umiejętności/doświadczenia
Obawiałem/am się, że będę musiał/a ponieść dodatkowe koszty
Obawiałem/am się, że nie dopasuję się innych osób angażujących się w wolontariat
Miałem/am poczucie, że jestem za stary/a
Moja rodzina/partner nie chciała/ł abym pracował/a w charakterze wolontariusza
Inne (proszę sprecyzować) …………………………………………………….

11. Płeć:
a) kobieta
b) mężczyzna
12. Pana/i wiek:
……………………………
13. Pana/i najwyższy poziom wykształcenia:
a) podstawowe
b) średnie
c) wyższe
d) inne (proszę określić) ………………………………………………
14. Pana/i status rodzinny:
a) wolny/a
b) żonaty/zamężna
c) rozwiedziony/a
d) wdowiec/a

15. Pana/i status socjoekonomiczny:
a) pracownik
b) samozatrudniony
c) bezrobotny
d) emeryt
e) inny, proszę sprecyzować…………………..
16. Pana/i miejsce zamieszkania:
a) wieś
b) miasto
Dziękujemy za wypełnienienie niniejszej ankiety!

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

