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.
Základné informácie:
1. Počet ľudí (platení zamestnanci) aktuálne pracujúcich v organizácii:
2. Počet dobrovoľníkov a dobrovoľníčok aktuálne pracujúcich v organizácii:
3. Ako dlho Vaša organizácia pracuje s dobrovoľníkmi nad 50 rokov? (v rokoch)
4. Typ organizácie:
a) Mimovládna nezisková organizácia
b) Verejná
c) Súkromná
d) Iné, prosím špecifikujte: ………………………………………………………..
5. Oblasť pôsobenia:
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. Prosím opíšte stručne Vaše skúsenosti so zapájaním ľudí nad 50 rokov do
dobrovoľníctva.
7. Aké sú podľa Vášho názoru silné a slabé stránky ľudí nad 50 rokov veku vo vzťahu
k ich zapájaniu dobrovoľníckych aktivít?
8. Aké sú podľa Vášho názoru základné podmienky, ktoré by mala organizácia
spĺňať, ak chce spolupracovať s ľuďmi nad 50 rokov veku?

9. Aké zdroje sú podľa Vášho názoru najefektívnejšie vo vzťahu k informovanie ľudí
nad 50 rokov o dobrovoľníctve a dobrovoľníckych príležitostiach? (môžete vybrať
aj viac možností)
a) Dobrovoľnícke centrum
b) Priatelia, príbuzní
c) Aktívni dobrovoľníci a dobrovoľníčky
d) Zamestnanci organizácie, ktorá hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
e) Webové stránky o dobrovoľníctve
f) Facebook
g) Webové stránky organizácií, ktoré hľadajú dobrovoľníkov a dobrovoľníčky
h) Zamestnávatelia
i) Úrad (napríklad mestský, obecný úrad)
j) Noviny, časopisy
k) Televízia
l) Rádiu
m) Letáky, propagačné materiály
n) Verejné diskusie, workshopy, prezentácie
o) iné, prosím špecifikujte: …………………………………………….
10. Čo by mala podľa Vás organizácia robiť, ak chce udržať dobrovoľníkov
a dobrovoľníčky starších ako 50 rokov v organizácii čo najdlhšie?
11. Podľa Vášho názoru a na základe Vaše skúsenosti čo sú hlavné dôvody prečo sa
ľudia nad 50 rokov zapájajú do dobrovoľníctva? (môžete vybrať aj viac možností)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Chcú zlepšiť veci, pomôcť ľuďom
Dôležitá je pre nich, do ktorej sa zapoja
Majú voľný čas
Chcú spoznať nových ľudí, priateľov
Chcú niečo vrátiť
Chcú byť spojení so svojimi záujmami, koníčkami
Už boli zapojení od činnosti a aktivít organizácie predtým
Chcú získať kvalifikáciu
Sami boli príjemcami dobrovoľníckej pomoci
Pomôže im to v ich kariére
Nie je nikto iný, kto by to mohol urobiť
Je to súčasť ich vierovyznania
Chcú získať nové zručnosti
Ich rodina/priatelia sa tiež zapájajú
Je to súčasť filozofie ich života
Chcú využiť svoje zručnosti
V komunite cítia potrebu
Je to spojené so záujmami ich rodiny/priateľov
Chcú sa cítiť užitoční
Iné, prosím špecifikujte: …………………………………………………….

12. Podľa Vášho názoru a na základe Vaše skúsenosti čo sú hlavné dôvody prečo sa
ľudia nad 50 rokov nezapájajú do dobrovoľníctva alebo mu nevenujú viac času?
(môžete vybrať aj viac možností)
a) Nikto ich nepožiadal o pomoc.
b) Nevedia ako by sa mohli do vykonávania neplatených aktivít zapojiť.
c) Nemajú dostatok času.
d) Majú zdravotné problémy/ťažkosti.
e) Nie sú schopní prijať dlhodobý záväzok
f) Majú pocit, že o to nikto nestojí

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Nemajú záujem
Majú náročnú situáciu v práci
Majú náročnú situáciu v rodine
Preferujú skôr dať peniaze ako svoj čas.
Majú problém s dochádzaním
Sú nespokojní s predchádzajúcou dobrovoľníckou skúsenosťou
Nemajú potrebné skúsenosti
Odradzujú ich finančné náklady spojené s vykonávaním neplatených aktivít
Majú obavy, že si nesadnú s ľuďmi v organizácii
Majú pocit, že sú na to starí
Ich rodina/partner/partnerka s tým nesúhlasia
Iné, prosím špecifikujte: …………………………………………………….

Ďakujeme za Váš čas.
V prípade, že Vás zaujímajú výsledky tohto prieskumu, prosím nechajte nám kontakt (emailovú adresu): .................................................

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.

