ВЪПРОСНИК НА ДОБРОВОЛЕЦА

Моля пополънете този въпросник на доброволеца създаден от ученици от
партньорските училища по проекта „Доброволци в училище“ за да разберете
колко знаете за доброволчеството, вашето мнение и опит. Вашите отговори ще
бъдат анонимни и ще се използват за изследване на доброволчеството в училища
от страни на ЕС.
Ще ви отнеме 15 мин.време. Благодарим за вашето съдействие.
Възраст
Пол



мъж

 жена

Националност ________________________


ученик



учител



друго ___________________

1. Чували ли сте за доброволческата дейност във вашата държава?


Да



Не

2. Коя е първата дума, която Ви идва на ум, когато чуете думата
„доброволчество”?


Любов



Помощ



Сътрудничество



Друго

3. Кои доброволчески организации познавате?


Банка за храна



Каритас



Червен Кръст



Амнести Интернешънъл



Друга/и (моля назовете я/ги) ________________________

4. Колко завършени смятате, че са знанията Ви за доброволчеството?


Добре информиран съм



Знам доста, но мога да науча и още



Нищо незнам
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5. Кои групи хора най-много се нуждаят от доброволческа помощ?


Бедните



Хора със специални нужди



Възрастните хора



Неизлечимо болни



Консуматори на дрога

6. Мислите ли, че да участвате в тези дейности е важно?


Да



Не

7. Каква е най-добрата възраст за доброволчеството?


11-14



15-19



21 и над 21



Всяка възраст

8. Как може да се помогне за развитието на доброволчеството?


Чрез работа



Финансова помощ



Чрез участване в проекти



Като се комуникира с медиите

9. Съгласни ли сте със следното изказване: някои доброволци участват в
доброволческите дейности само, за да запълнят времето си ?


Да



Не



Понякога



Не знам

10.

Трябва ли да се обърне повече внимание на доброволчеството?



Да



Не



Може би

11. Някой от Вашите роднини, приятели бил ли е доброволец преди?


Да



Не



Незнам
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12.

Колко често давате книги, дрехи или др. за благотворителност?



Повече от два пъти в годината



Един или два пъти в годината



Рядко, по-малко от два пъти в годината



Никога

13.

Някога участвали ли сте в доброволческа работа?



Да



Не

14.

Имате ли време за доброволчеството?



Да



Не

15.

Колко често участвате в доброволчески дейности?



Всеки ден



Веднъж седмично



Веднъж месечно



Веднъж годишно



От време на време



Никога

16.

Кой Ви вдъхнови да станете доброволец?



Не съм доброволец



Приятели



Роднини



Учители



Сам реших

17.

Какъв е смисъла на доброволчеството?



Да се подобри учебната програма



Да си подобрим самочувствието



Да направим света по – добро място



Не знам

18.

С каква доброволческа дейност бихте искали да се занимавате?



Свързана с околната среда



Социална (да се грижа за старите, инвалиди и др.)



Друга ____________________



Никаква
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19.

Мислите ли, че трябва да пътувате навън, за да сте доброволец?



Да



Не

20.

Имате ли достатъчно информация за доброволчеството? Отбележете

само едно


Да, в училище



Да, в къщи



Да, от медиите



Не

21.

Трябва ли доброволчеството да е задължение в училище?



Да



Не



Незнам

22.

Според вас колко важно e за един ученик да извършва доброволческа

работа?


Много важно



Не чак толкова



Не знам

23.

Доброволчеството ще направи ли света по-добро място?



Да



Не



Не знам

24.

Мислите ли, че повече хора трябва да участват в доброволчески

дейности?


Да



Не



Незнам

25.

Доброволчеството увеличава ли процента на безработица?



Да



Не



Зависи от дейността

