
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. 
 
 
Informacija apie organizaciją:  
 
1. Įdarbintų specialistų skaičius organizacijoje: _______ 

 
 

2. Aktyvių savanorių skaičius organizacijoje: _______ 
 
 

3. Kiek laiko jūsų organizacija įtraukia vyresnius nei 50 m. žmones į savanoriškas 
veiklas? (nurodyti metus) _______ 
 
 

4. Organizacijos tipas:  
a) Nevyriausybinė  
b) Viešoji įstaiga 
c) Privati organizacija 
d) Kita (prašome nurodyti): ……………………………………………………….. 
 

5. Organizacijos veiklos sritis:  
a) Menas ir kultūra 
b) Sportas  
c) Laisvalaikis ir hobiai 
d) Mokslas ir moksliniai tyrimai  
e) Sveikatos priežiūra 
f) Socialinės paslaugos vaikams, jaunimui ir šeimai  
g) Vaikų ir jaunimo organizacija  
h) Socialinės paslaugos žmonėms su negalia ir(arba) senyvo amžiaus asmenims 
i) Socialinės paslaugos kitoms tikslinėms grupėms  
j) Ekstremalių situacijų prevencija, pagalba ištikus humanitarinei krizei, stichinėms 

nelaimėms  
k) Aplinkos apsauga 
l) Bendruomeninės apgyvendinimo paslaugos  
m) Advokatūra, interesų atstovavimas  
n) Politika  
o) Labdara, filantropija, savanorystė  
p) Tarptautinis bendradarbiavimas 
q) Su bažnyčia ar religija susijusios veiklos  
r) Profesinės organizacijos, amatų rūmai, asociacijos, prekybos, ekspertų 

organizacijos 
 
 
 



6. Prašome labai trumpai apibūdinti vyresnių nei 50 m. žmonių įtraukimo į 
savanoriškas veiklas patirtį:  

 
 

 
 

 
 

 
 
7. Kaip manote, kokiomis stipriosiomis ir silpnosiomis savybėmis pasižymi 

savanoriškoje veikloje dalyvaujantys vyresni nei 50 m. žmonės?  
 
 

 
 

 
 

 
 

8. Kokių pirminių sąlygų tenkinimas būtinas organizacijoje, kuri ketina pradėti 
bendradarbiavimą su vyresniais nei 50 m. savanoriais?  

 
 

 
 

 
 

 
 
9. Kaip manote, kurie šaltiniai yra efektyviausi, siekiant informuoti žmones apie 

organizuojamas savanoriškas veiklas? (galite rinktis daugiau nei 1 variantą) 
a) Savanorių centrai 
b) Draugai, giminaičiai 
c) Kiti savanoriai 
d) Organizacijų darbuotojai 
e) Internetinės svetainės apie savanorišką veiklą 
f) Socialiniai tinklai (Facebook) 
g) Savanorišką veiklą organizuojančių įstaigų interneto svetainės 
h) Darbdaviai 
i) Valstybės/savivaldybės įstaigos 
j) Spauda 
k) Televizija 
l) Radijas 
m) Lankstinukai, brošiūros, plakatai ir kt. sklaidos leidiniai  
n) Viešosios diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, prezentacijos 
o) Kita (prašome nurodyti): ……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 



10. Ko turi imtis organizacija, norinti išlaikyti ilgalaikį vyresnių nei 50 m. savanorių 
palaikymą?  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
11. Jūsų nuomone ir atsižvelgiant į jūsų patirtį, dėl kurių pagrindinių priežasčių 

vyresni nei 50m. žmonės imasi savanoriškos veiklos? (galite rinktis daugiau nei 1 
variantą) 
 
a) Norėdami pagerinti padėtį tam tikroje srityje, padėti žmonėms 
b) Veiklos priežastys jiems yra reikšmingos 
c) Turi laisvo laiko 
d) Norėdami susitikti su žmonėmis, užmegzti pažinčių, susibičiuliauti 
e) Norėdami pasitarnauti bendruomenės labui 
f) Norėdami užsiimti veikla, susijusia su savo hobiais ir interesų sritimis 
g) Dėl ankstesnių sąsajų su savanorišką veiklą vykdančia organizacija 
h) Norėdami įgyti kvalifikaciją  
i) Dėl to, jog anksčiau patys yra sulaukę pagalbos iš savanorių 
j) Savanoriavimas padeda jiems siekti karjeros tikslų 
k) Dėl to, kad niekas kitas be jų negalėtų atlikti konkrečių darbų 
l) Dėl religinių įsitikinimų  
m) Norėdami įgyti naujų įgūdžių  
n) Dėl to, jog draugai/šeima taip pat tuo užsiima  
o) Tai yra jų gyvenimo filosofijos dalis  
p) Norėdami pritaikyti savo esamus įgūdžius/kompetencijas  
q) Siekdami patenkinti bendruomenės poreikius  
r) Savanoriška veikla susijusi su šeimos ar draugų interesais 
s) Norėdami jaustis naudingais(-a) 
t) Kita (prašome nurodyti): ……………………………………………………. 

 
 
 
 
12. Jūsų nuomone ir atsižvelgiant į jūsų patirtį, prašome nurodyti priežastis dėl kurių 

vyresni nei 50m. žmonės atsisako savanoriauti arba apriboja savanoriškai veiklai 
skiriamą laiką? (galite rinktis daugiau nei 1 variantą) 
 
a) Niekas į juos nesikreipia pagalbos  

b) Nežino nuo ko pradėti  

c) Neturi pakankamai laisvo laiko  

d) Turi sveikatos problemų  

e) Negali (neturi galimybės) atlikti ilgalaikių įsipareigojimų 

f) Nujaučia, jog jų pagalba yra nereikalinga  

g) Jiems neįdomu (veikla nekelia susidomėjimo) 

h) Dėl darbe išgyvenamų sudėtingų situacijų 

i) Dėl šeimoje (artimoje aplinkoje) išgyvenamų sudėtingų situacijų 

j) Yra labiau linkę prisidėti finansiškai  



k) Dėl sudėtingo susisiekimo (transporto) 

l) Ankstesnė savanoriavimo patirtis yra palikusi blogą įspūdį  

m) Turi nepakankamai daug patirties ar įgūdžių  

n) Nerimauja, jog savanorystė pareikalaus papildomų išlaidų  

o) Nerimauja, jog nepritaps (prie kitų savanorių, kolektyvo ar pan.) 

p) Jaučiasi tam per seni 

q) Šeimos narys/sutuoktinis/partneris prieštarauja dėl sprendimo užsiimti savanoriška 

veikla 

r) Kita (prašome nurodyti): ……………………………………………………. 

 
 
 
Dėkojame, kad užpildėte klausimyną! 
Tuo atveju, jeigu jus domina šios apklausos rezultatai, prašome nurodyti savo elektroninio 
pašto adresą: ................................................. 
 
 
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. 
 
 
 


