Nuomonių tyrimo klausimynas
Šis klausimynas buvo parengtas organizacijų iš Lenkijos, Prancūzijos, Lietuvos Vengrijos,
Rumunijos ir Slovakijos, kaip ERASMUS+ partnerystės projekto “Ways to enhance active
aging through volunteering - WEActiveVol” (liet. “Senjorų savanorystė: nauji aktyvaus
amžėjimo skatinimo būdai“) dalis. Pagrindinis projekto tikslas – savanorystės skatinimas tarp
žmonių vyresnių nei 50 m. Šiuo klausimynu siekiama identifikuoti vyresnių nei 50 m. žmonių
švietimo spragas ir kliūtis, susijusias su savanoryste vyresniame amžiuje. Tyrimo rezultatai
bus naudojami projekte dalyvaujančių organizacijų. Tyrimas yra anonimiškas.
1. Ar per pastaruosius 12 mėnesių dalyvavote savanoriškose veiklose
(neapmokamose veiklose, vykdomose laisva valia, skirtoms pagelbėti kitiems
žmonėms, išskyrus šeimos narius bei artimuosius)?
a) Taip
b) Ne (prašome toliau tęsti nuo klausimo nr. 8)
c) Nežinau (prašome toliau tęsti nuo klausimo nr. 8)
2. Ar savanoriškose veiklose dalyvavote anksčiau nei apima pastarųjų 12 mėn.
laikotarpis?
a)
b)
c)
d)
e)

Taip, nuo 1 iki 2 metų
Taip, nuo 2 iki 3 metų
Taip, nuo 3 iki 5 metų
Taip, ilgiau nei 5 metus
Ne, neatlygintina veikla užsiėmiau tik pastaruosius 12 mėn. ar trumpiau.

3. Kaip dažnai užsiiminėjote neatlyginama veikla per pastaruosius 12 mėn.?
a)
b)
c)
d)
e)

Kiekvieną dieną
Kartą per savaitę
Kartą per mėnesį
Kartą per 3 mėnesį
Kartą ar du per metus

4. Prašome pasirinkti organizacijos, kurioje teko vykdyti savanorišką veiklą, tipą. Tuo
atveju, jei savanorišką veiklą vykdėte keliose organizacijose, prašome susieti savo
pasirinkimą tik su ta organizacija, kurioje savanorišką veiklą vykdėte daugiausiai
laiko.
1.
2.
3.
4.

Nevyriausybinė organizacija
Viešoji įstaiga
Privati organizacija
Kita (prašome nurodyti): ………………………………………………………..

5. Prašome pasirinkti veiklos sritį, kurioje specializuojasi jūsų savanorišką veiklą
organizavusi įstaiga. Pasirinkite tik vieną veiklos sritį (tą, kuri, jūsų nuomone,
organizacijos (įmonės, įstaigos) veiklą atspindi geriausiai):
a)
b)
c)
d)

Menas ir kultūra
Sportas
Laisvalaikis ir hobiai
Mokslas ir moksliniai tyrimai

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

Sveikatos priežiūra
Socialinės paslaugos vaikams, jaunimui ir šeimai
Vaikų ir jaunimo organizacija
Socialinės paslaugos žmonėms su negalia ir(arba) senyvo amžiaus asmenims
Socialinės paslaugos kitoms tikslinėms grupėms
Ekstremalių situacijų prevencija, pagalba ištikus humanitarinei krizei, stichinėms
nelaimėms
Aplinkos apsauga
Bendruomeninės apgyvendinimo paslaugos
Advokatūra, interesų atstovavimas
Politika
Labdara, filantropija, savanorystė
Tarptautinis bendradarbiavimas
Su bažnyčia ar religija susijusios veiklos
Profesinės organizacijos, amatų rūmai, asociacijos, prekybos, ekspertų
organizacijos

6. Iš kokių šaltinių sužinojote apie savanoriškos veiklos
organizacijoje? (galite rinktis daugiau nei 1 atsakymų variantą)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

galimybes

šioje

Iš savanorių centro (jame lankiausi)
Iš draugų, giminaičių
Iš kitų savanorių
Iš organizacijos darbuotojų
Internetinės svetainės apie savanorišką veiklą
Iš socialinių tinklų (Facebook)
Organizacijos, kurioje savanoriavau, interneto svetainės pagalba
Iš savo darbdavio
Iš valstybės/savivaldybės įstaigos
Iš spaudos
Iš televizijos
Iš radijo
Iš lankstinukų, brošiūrų, plakatų ar kitų sklaidos leidinių
Iš viešų diskusijų, kūrybinių dirbtuvių, prezentacijų
Kita (prašome nurodyti): …………………………………………….

7. Kokiomis aplinkybėmis pradėjote savanoriauti? (galite rinktis daugiau nei 1
atsakymų variantą)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Norėjau pagerinti padėtį tam tikroje srityje, padėti žmonėms
Veiklos priežastys man buvo reikšmingos
Turėjau laisvo laiko
Norėjau susitikti su žmonėmis, užmegzti pažinčių, susibičiuliauti
Norėjau pasitarnauti bendruomenės labui
Norėjau užsiimti veikla, susijusia su savo hobiais ir interesų sritimis
Ir ankščiau buvau susijęs(-usi) su šia organizacija
Norėjau įgyti kvalifikaciją
Anksčiau man taip pat buvo suteikta savanoriška pagalba
Savanoriavimas padėjo man siekti karjeros tikslų
Nebuvo nieko daugiau, kas būtų galėjęs atlikti konkretų darbą/darbus
Tai buvo vienas iš mano religinių įsitikinimų
Norėjau įgyti naujų įgūdžių
Mano draugai/šeima taip pat tuo užsiima
Tai buvo mano gyvenimo filosofijos dalis
Norėjau pritaikyti savo esamus įgūdžius/kompetencijas

q)
r)
s)
t)

Siekiau patenkinti bendruomenės poreikius
Savanoriška veikla buvo susijusi su mano šeimos ar draugų interesais
Norėjau jaustis naudingas(-a)
Kita (prašome nurodyti): …………………………………………………….

8. Kaip manote ar norint dalyvauti savanoriškoje veikloje jums reikalingi papildomi
mokymai, kursai ar pan.?
a) Taip
b) Ne – prašome toliau tęsti anketos pildymą nuo klausimo nr. 10
c) Nežinau – prašome toliau tęsti anketos pildymą nuo klausimo nr. 10
9. Jei į klausimą nr. 8 atsakėte „taip“, prašome nurodyti, kokių mokymų jums reikėtų,
kad galėtumėte vykdyti savanorišką veiklą.
……………………………………………………………………………………………………
10. Egzistuoja nemažai priežasčių dėl kurių nesavanoriaujama arba savanorystei
skiriama mažiau laiko. Prašome pasirinkti priežastis dėl kurių per pastaruosius 12
mėn. atsisakėte savanoriauti ar apribojote savanoriškai veiklai skiriamą laiką (galite
rinktis daugiau nei 1 atsakymų variantą):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Niekas nesikreipė į mane pagalbos
Nežinojau nuo ko pradėti
Neturėjau pakankamai laisvo laiko
Turėjau sveikatos problemų
Negalėjau (neturėjau galimybės) atlikti ilgalaikių įsipareigojimų
Nujaučiau, jog mano pagalba yra nereikalinga
Man nebuvo įdomu (veikla nekėlė susidomėjimo)
Darbe išgyvenau sudėtingą situaciją
Šeimoje (artimoje aplinkoje) išgyvenau sudėtingą situaciją
Aš buvau labiau linkęs(-usi) prisidėti finansiškai
Buvo sudėtinga susisiekimo (transporto, logistiniu) požiūriu
Ankstesnė savanoriavimo patirtis man paliko blogą įspūdį
Turėjau nepakankamai daug patirties ar įgūdžių
Nerimavau, jog savanorystė pareikalaus papildomų išlaidų
Nerimavau, jog nepritapsiu (prie kitų savanorių, kolektyvo ar pan.)
Nujaučiau, jog aš tam per senas(-a)
Mano šeimos narys/sutuoktinis/partneris nenorėjo, kad užsiimčiau savanoriška veikla
Kita (prašome nurodyti): …………………………………………………….

11. Jūsų lytis:
a) moteris
b) vyrius
12. Jūsų amžius:
……………………………
13. Jūsų išsilavinimas (prašome pasirinkti tik aukščiausią turimą lygį):
a) pagrindinis
b) vidurinis
c) aukštasis
d) kitas (prašome nurodyti)………………………………………………
14. Jūsų šeimyninė padėtis:
a) vienišas
b) vedęs/ištekėjusi

c) išsiskyręs(-usi)
d) našlys/našlė
15. Jūsų socioekonominė padėtis:
a) darbuotojas(-a)
b) dirbantis(-i) savarankiškai
c) nedirbantis(-i)
d) pensijoje
e) kita, (prašome nurodyti)…………………..
16. Jūsų gyvenamoji vieta:
a) kaimiška vietovė
b) miestelis, miestas, didmiestis
Dėkojame, kad užpildėte klausimyną!
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys
atspindi jo rengėjų, bet ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, todėl
Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už šios medžiagos turinį ir
galimą panaudojimą.

