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DOTAZNÍK - DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY MLÁDEŽE 
 
 
Vážení priatelia, 
 
prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Jeho cieľom je zistiť stav a možnosti rozvoja 
dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí vo Vašom meste/obci.  Ďakujeme! 
 
Poznámka: pre zjednodušenie textu používame termín „dobrovoľník“, ktorým popisujeme aj 
dobrovoľníčky – dievčatá, ženy.  
 

 
1. Ktoré z nižšie uvedených vlastností, podľa Vášho názoru, musí mať aktivita / činnosť, aby sme 
ju mohli označiť za dobrovoľnícku? (Môžete označiť aj viacero odpovedí.) 
 
1)  aktivita je vykonávaná vo voľnom času a bez nároku na odmenu 
2)  zmyslom aktivity je pomoc alebo služba v prospech inej osoby, organizácie, skupiny        

ľudí 
3)  obsah práce určí organizácie alebo skupina, ktorej je pomoc, služba určená 
4)  organizácia, ktorá umožňuje dobrovoľníkovi aktivitu pripravuje dobrovoľníkom      
      podmienky na výkon činnosti (materiál, priestory a i.)  
 
2. Pôsobili ste ako dobrovoľník na príprave, organizácii alebo realizácii niektorých voľnočasových 
aktivít?  
 
1) áno (ak ste zodpovedali áno, pokračujte otázkou č. 4) 
2) nie  (ak ste zodpovedali nie, pokračujte otázkou č. 3) 

 
3. Ak nepôsobíte ako dobrovoľník, tak z akého dôvodu? (Vyberte maximálne 2 možnosti, ktoré 
sú hlavnými dôvodmi, že nepôsobíte ako dobrovoľník.)  
 
1)  nemám dostatok voľného času 
2)  nemám o takúto prácu záujem, nevidím v tom žiaden význam 
3)  potrebujem financie, preto si hľadám platenú prácu 
4)  nemám dostatok informácií o tom, kde a čo by som mohol 
5)  v mojom okolí nie sú možnosti pôsobiť ako dobrovoľník 
9)  iné (uveďte) _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aké oblasti sú pre Vás najviac zaujímavé pre dobrovoľnícke aktivity? (Vyberte maximálne 2 
oblasti.) 
 
1)  práca s deťmi a mládežou 
2)  ochrana životného prostredia 
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3)  práca so zvieratami 
4)  pomoc starším  
5)  pomoc chorým 
6)  práca s mentálne postihnutými 
7)  práca s telesne postihnutými 
8)  práca pre bezdomovcov 
9)  iné (uveďte) _________________________ 

 
5. Čo je pre Vás najdôležitejšie pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít? (Vyberte maximálne 2 
možnosti.) 
 
1)  aby som sa niečo nové naučil 
2)  aby som o tom mal potvrdenie do školy alebo na prijímačky  
3)  aby som strávil čas s kamarátmi 
4)  aby som bol užitočný pre organizáciu  
5)  aby som to, čo odo mňa očakávajú aj vedel urobiť  
6)  nech je pri tom zábava 
9)  iné (uveďte) _________________________ 
 
6. Označte všetky organizácie/inštitúcie, kde pôsobíte ako dobrovoľník.  
 
1)  škola, školský klub  
2)  osvetové stredisko, kultúrny dom 
3)  centrum voľného času  
4)  nemocnica alebo hospic 
5)  domov detí 
6)  domov dôchodcov  
7)  charitatívna organizácia 
8)  fara, cirkevná organizácia, spoločenstvo  
9)  iné (uveďte) _________________________ 
 
7. Aký typ činnosti prevažuje vo Vašich aktivitách?   
 
1)  pomáham ako dobrovoľník podľa potreby vedenia/nadriadených 
2)  samostatne organizujem rôzne aktivity  
 
8. Uveďte pozíciu, v ktorej pôsobíte ako dobrovoľník (napr. administrátor web stránky a i.). 
_________________________ 
 
 
 
 
9. Akú pomoc najviac očakávate od ľudí, v organizácii, kde pôsobíte ako dobrovoľník? (Vyberte 
si maximálne 2 možnosti): 
 
1)  zoznámiť ma s ďalšími dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, uviesť ma do organizácie,    
      predstaviť ma 
2)  ponúknuť mi možnosť vybrať si z rôznych aktivít 
3)  ponúknuť mi tréning, školenie, ktoré mi umožní získať potrebné vedomosti a zručnosti  
      pre aktivity, ktoré budem vykonávať  
4)  poskytnúť mi potrebné informácie pre činnosť, ktorú budem vykonávať 
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9)  iné (uveďte) _________________________ 
 
 
A na záver Vás prosím o niekoľko údajov, na základe ktorých Vaše odpovede zaradíme do 
vybraných štatistických skupín: 
 
10. Pohlavie: 
 
1)  muž  
2)  žena  

 
11. Vek: ........ 
 
12. V ktorom kraji žijete: 
 
1) košický 
2) prešovský 
3) banskobystrický 
4) žilinský 
5) trnavský 
6) trenčiansky 
7) nitriansky 
8) bratislavský    
 
13. Aká je veľkosť sídla v ktorom žijete?  
 
1) do 500 obyvateľov 
2) 501 – 2000 obyvateľov 
3) 2001 – 5000 obyvateľov 
4) 5001 – 20000 obyvateľov 
5) 20001 – 50000 obyvateľov 
6) 50001 – 100000 obyvateľov 
7) viac ako 100000 obyvateľov 
 
 
 
 
 
14. Aký je Váš rodinný stav? 
 
1) ženatý/vydatá 
2) slobodný/á 
3) rozvedený/á 
4) iné........................ 
 
15. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 
 
1) žiadne 
2) základné 
3) stredná škola bez maturity 
4) stredná škola s maturitou 
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5) vysokoškolské vzdelanie a vyššie 
 
16. Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie, ste: 
 
1) študent  
2) zamestnaný na plný úväzok 
3) zamestnaný na čiastočný úväzok 
4) nezamestnaný 
5) iné ............................................... 
 
 
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za čas, ktorý ste nám venovali! 
 


