ANKETA „AŠ IR SAVANORYSTĖ“
Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius įgyvendina Švietimo mainų
paramos fondo finansuojamą Mokymosi visą gyvenimą programos veiklos Comenius Regio partnerysčių
projektą „Būk savanoris – keisk pasaulį“ 2013-2015 metams.
Projekte numatyta atlikti anketinę apklausą „Aš ir savanorystė“ su 13-15 metų mokiniais.
Šios anketos tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie savanorystę. Nuoširdūs Jūsų atsakymai padės
mums tinkamai nustatyti Jūsų žinias, geriau planuoti ir organizuoti projekto veiklas, gerinti jų kokybę.
Dėkojame, kad mokomės kartu!
1. Kaip supranti žodį “savanorystė”?
o darbas savo noru
o darbas be atlygio
o darbas, kurio atlygis matuojamas ne pinigais
o armija, tarnavimas savanoriu
o nesuprantu
2. Kaip manai, kam reikalinga savanorystė?
o skleidžia naujas idėjas
o savanoriai – pilietiškumą skatinanti jėga
o formuoja požiūrį į darbą
o ugdo toleranciją, gebėjimą padėti silpnesniam
o kita ____________________________
3. Kaip manai, ar populiaru savanoriauti Lietuvoje?
o taip
o ne
o neturiu nuomonės
4. Ar dalyvauji savanoriškoje veikloje?
o taip, dažnai
o kartais
o nedalyvauju
5. Ar priklausai savanoriškai organizacijai? Jeigu taip, tai kokiai?
o taip ____________________________
o ne, bet norėčiau priklausyti
o ne, nes man tai neįdomu
6. Ar tavo mokykloje veikia kokia nors savanoriška organizacija? Jeigu taip, tai kokia?
o taip ______________________
o ne
o nežinau
7. Kokias savanoriškas organizacijas žinai Lietuvoje?
o Jaunimo linija
o Maisto bankas
o Dienos centrai
o Paramos vaikams centras
o Drąsinkime ateitį
o 5 pėdutės
o Vaikų ir paauglių socialinis centras

8.

9.

10.

11.

12.

13.

o Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
o Caritas
o Maltos ordinas
o kita ____________________________
Iš kur sužinojai apie šias organizacijas?
o spaudoje
o internete
o iš draugų
o mokykloje
o renginiuose
o kita _______________________
Ar tau pakanka informacijos apie savanorystę ir jos galimybes?
o taip
o ne
o nesidomiu
Kur, tavo nuomone, turėtų būti skleidžiama informacija apie savanorystę?
o internete
o mokymo įstaigose
o televizijoje, spaudoje, radijo laidose
o socialiniuose tinkluose (pvz., facebook)
o kitur ___________________________
Jei nors kartą dalyvavai savanoriškoje veikloje, kas paskatino tai daryti?
o žmogiškumas, sąmoningumas, vidinis noras
o noras padėti silpnesniems
o noras gyventi švariau, geriau
o smalsumas, noras pabandyti, noras kažką veikti
o draugai, bendraamžiai, šeima
o užuojauta, gailestis
o socialinis pedagogas mokykloje
o mokyklos mokytojai
o kitų organizacijų žmonių prašymas
Ar norėtum dalyvauti kokiame nors projekte savanorystės tema?
o taip
o ne
o gal būt
o nežinau
Kokios savanoriavimo sritys tau yra žinomos?
o neįgaliųjų lankymas
o darbas su senyvo amžiaus žmonėmis
o darbas su vaikais ir jaunimu
o

pagalba vaikų namams

o

aplinkos tvarkymas

o

renginių organizavimas

o

pagalba įvairių renginių ir akcijų metu

o

gyvūnų globa

o

kita _______________________________________

14. Dėl kokių priežasčių dalyvautum savanoriškoje veikloje?
o nemokamas dalyvavimas renginiuose

o suteikiamos galimybės saviraiškai
o naujos pažintys
o prasmingas laisvalaikio praleidimas
o patirtis
o noras padėti
15. Kaip manai, ką duoda savanoriavimas žmogui?
o ugdo bendruosius gebėjimus
o suteikia žinių
o lavina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius
o skatina pilietiškumą
o užimtumas laisvalaikio metu
o galimybė save realizuoti, atsiskleisti
o nieko neduoda
o kita ___________________________
16. Kokias veiklas, be atlygio norėtum ir galėtum atlikti Salantų regioniniame parke?
o surinkti šiukšles upių pakrantėse
o vykdyti augalų, paukščių ar gyvūnų tyrimus
o skaičiuoti parko lankytojus
o šienauti, pjauti aukštą žolę arba karpyti atžalas
o pasakoti, supažindinti ir vesti ekskursijas apie parką lankytojų centre
o gaminti įvairius suvenyrus su parko simbolika
o fotografuoti įvairius objektus, reiškinius ar įvykius parke
o rašyti straipsnius ar naujienas apie parko vertybes, objektus, renginius ir pan.
o kita (įrašyk) ...........................................................................................................................
17. Tavo amžius? .......................
18. Tavo lytis: □ vyr. □ mot. (pažymėk kryželiu x)
___________________________________

