Dotazník
Tento dotazník bol vytvorený ako súčasť projektu Erazmus+ „Podpora aktívneho starnutia prostredníctvom
dobrovoľníctva –WEActiveVol“, ktorý je implementovaný partnermi z Poľska, Francúzska, Litvy, Maďarska, Rumunska
a Slovenska. Všeobecným cieľom projektu je posilniť dobrovoľníctvo medzi ľuďmi nad 50 rokov. Cieľom prieskumu je
identifikovať bariéry a potreby vzdelávania ľudí starších ako 50 rokov vo vzťahu k dobrovoľníctvu. Výsledky projektu
budú zdieľané medzi partnermi projektu. Prieskum je anonymný.

1. Vykonávali ste v posledných 12 mesiacoch dobrovoľnícke aktivity (akékoľvek neplatené aktivity
vykonávané slobodne v prospech iných ľudí mimo členov Vašej rodiny alebo domácnosti)
v rámci alebo prostredníctvo nejakej organizácie?
a) Áno
b) Nie, prosím pokračujte otázkou 8
c) Neviem, prosím pokračujte otázkou 8
2. Vykonávali ste dobrovoľnícke aktivity aj dlhšie ako posledných 12 mesiacov?
a) 1 až 2 roky
b) 2 až 3 roky
c) 3 až 5 rokov
d) Viac ako 5 rokov
e) Len v posledných 12 mesiacoch
3. Ako často ste vykonávali dobrovoľnícke aktivity v posledných 12 mesiacoch?
a) Denne
b) Raz za týždeň
c) Raz za mesiac
d) Raz za tri mesiace
e) Raz alebo dvakrát ročne
4. Prosím vyberte typ organizácie, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícke aktivity. V prípade, že
ste vykonávali dobrovoľnícke aktivity pre viac ako jednu organizáciu, vyberte tú, pre ktorú ste
pracovali najviac.
a) Mimovládna nezisková organizácia
b) verejná organizácia/inštitúcia
c) Iné, prosím špecifikujte:
5. Prosím vyberte oblasť pôsobenia organizácie, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícke aktivity.
Pokúste sa vybrať jednu oblasť, ktorá je podľa Vás pre organizáciu najviac typická.
a) Umenie a kultúra
b) Šport
c) Rekreácia a realizácia záujmov
d) Vzdelávanie a výskum
e) Zdravie
f) Sociálne služby pre deti, mládež , rodinu, ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a ďalšie skupiny
g) Detské a mládežnícke organizácie
h) Prevencia a pomoc v prípade humanitárnych katastrof
i) Životné prostredie
j) Rozvoj komunity a bývania
k) Obhajoba záujmov
l) Politika
m) Podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva
n) Medzinárodné organizácie
o) Náboženstvo a cirkevné aktivity
p) Profesijné organizácie, komory, zväzy, odbory
q) Iné, špecifikujte..............

6. Ako ste sa dozvedeli o možnosti vykonávať dobrovoľnícke aktivity v danej organizácii? (môžete
vybrať aj viac možností)
a) Navštívil som dobrovoľnícke centrum, napísal som do dobrovoľníckeho centra
b) Priatelia, známi, príbuzní mi o tom povedali
c) Aktívni dobrovoľníci mi o tom povedali
d) Pracovník/pracovníčka organizácie, pre ktorú vykonávam/vykonával/a som neplatené aktivity mi o tom
povedal, napísal
e) Internetová stránka o dobrovoľníctve
f) Facebook
g) Internetová stránka organizácie, pre ktorú vykonávam neplatené aktivity
h) Informoval ma o tejto možnosti môj zamestnávateľ
i) Dostal som o tejto možnosti informácie na úrade (Mestský úrad, Úrad samosprávneho kraja, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa)
j) Noviny, časopis
k) Televízia
l) Rádio
m) Plagát, leták, propagačný materiál
n) Diskusia, verejné stretnutie, seminár o organizácii
o) Iné, špecifikujte...................................................
7. Prečo ste začali vykonávať dobrovoľnícke aktivity? (môžete vybrať aj viac možností)
a) Chcel/chcela som zlepšiť veci, pomôcť ľuďom
b) Dôležitá bola pre myšlienka, do ktorej som sa zapojil/zapojila
c) Mal/mala som voľný čas
d) Chcel/chcela som spoznať nových ľudí, priateľov
e) Chcel/chcela som niečo vrátiť
f) Chcel/chcela som byť spojená so svojimi záujmami, koníčkami
g) Už som bol/bola zapojená od činnosti a aktivít organizácie predtým
h) Chcel/chcela som získať kvalifikáciu
i) Sám som bol/bola príjemcom dobrovoľníckej pomoci
j) Pomohlo mi to v mojej kariére
k) Nebol nikto iný, kto by to mohol urobiť
l) Bola to súčasť môjho vierovyznania
m) Chcel/chcela som získať nové zručnosti
n) Moja rodina/priatelia sa tiež zapájali
o) Bola to súčasť filozofie môjho života
p) Chcel/chcela som využiť moje zručnosti
q) V komunite bola potreba
r) Bolo to spojené so záujmami mojej rodiny/priateľov
s) Chcel/chcela som sa cítiť užitočný/užitočná
t) Iné, prosím špecifikujte: …………………………………………………….
8. Podľa Vášho názoru, potrebujete nejaké tréning preto, aby ste mohli vykonávať dobrovoľnícke
aktivity?
a) Áno
b) Nie, prosím pokračujte otázkou 10
c) Nevie, prosím pokračujte otázkou 10
9. Ak áno, prosím napíšte aký druh tréningu cítite, že potrebujete pre vykonávanie dobrovoľníckych
aktivít.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10. Na rozhodnutie byť dobrovoľníkom v organizácii alebo pokračovať v dobrovoľníctve vplýva veľa
faktorov. Je niektorý z nasledujúcich výrokov dôvodom, pre ktorý ste sa posledných 12 mesiacoch
nezapojili do vykonávania neplatených aktivít v prospech alebo prostredníctvom nejakej
organizácie alebo pre ktorý ste dobrovoľníctvu nevenovali viac času? (môžete vybrať aj viac
možností)
a) Nikto ma nepožiadal o pomoc.
b) Nevedel/nevedela som, ako by som sa mohol/mohla do vykonávania neplatených aktivít zapoj
c) Nemal/a som dostatok času.
d) Mal/mala som zdravotné problémy/ťažkosti.
e) Nebol/nebola som schopný/schopná prijať dlhodobý záväzok
f) Mal /mala som pocit, že o to nikto nestojí
g) Nemal/nemala som záujem
h) Mal /mala som náročnú situáciu v práci
i) Mal/mala som náročnú situáciu v rodine
j) Preferoval/preferovala som skôr dať peniaze ako svoj čas.
k) Mal/mala som problém s dochádzaním
l) Bol som nespokojný/bola som nespokojná s predchádzajúcou dobrovoľníckou skúsenosťou
m) Nemal som potrebné skúsenosti
n) Odradili ma finančné náklady spojené s vykonávaním neplatených aktivít
o) Mal/mala som obavy, že si nesadnem s ľuďmi v organizácii
p) Mal/mala som pocit, že som na to starý/stará
q) Moja rodina/partner/partnerka s tým nesúhlasili
r) Iné, prosím špecifikujte: …………………………………………………….
11. Váš rod:
a) žena
b) muž
12. Váš vek:
……………………………
13. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
a) základné
b) stredoškolské
c) vysokoškolské
d) iné (prosím, špecifikujte)………………………………………………
14. Váš rodinný status:
a) slobodný/slobodná
b) vydatý/vydatá
c) rozvedený/rozvedená
d) vdovec/vdova
15. Vaša socioekonomická pozícia:
a) zamestnanec
b) SZČO
c) nezamestnaný
d) na dôchodku
e) iné, prosím špecifikujte …………………..
16. Miesto bydliska:
a) vidiek
b) mesto
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka
Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento výstup reflektuje len pohľady autora a Komisia nenesie
žiadnu zodpovednosť za použitie informácií zahrnutých v tomto dokumente.

Bližšie informácie o projekte a o možnostiach dobrovoľníctva v BB:
www.centrumdobrovolnictva.sk; cd@centrumdobrovolnictva.sk
alebo 0907 130 817.

