АНКЕТА
Шановні респонденти! Просимо Вас взяти участь у Всеукраїнському
соціологічному дослідженні «Ставлення молоді до участі у волонтерській
діяльності», яке проводить Державна бібліотека України для юнацтва.
1. На Вашу думку, що таке волонтерство?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Як Ви ставитеся до волонтерства?
позитивно
нейтрально
негативно
неоднозначно
3. Чи знайомі Ви з волонтерським рухом в Україні?
так, беру у ньому участь (пропустіть питання №6,7)
брав участь раніше (пропустіть питання № 6)
так, чув про це (пропустіть питання №4,5)
ні, перший раз чую (пропустіть питання №4,5)
4. Як часто Ви берете/брали участь у волонтерських проектах, акціях?
декілька разів на тиждень
декілька разів на місяць
декілька разів на рік
по-різному
5. Що слугувало причиною здійснення Вами волонтерської допомоги?
(можна обрати декілька варіантів)
бажання допомогти нужденним
самовираження
почуття соціальної значимості
придбання корисних соціальних і практичних навичок
організація дозвілля
Ваш варіант_______________________________________________
6. Чи хотіли би Ви займатися волонтерською діяльністю?
так
ні (пропустіть питання №7,8)
важко відповісти (пропустіть питання №7,8)
7. Чому Ви зараз не займаєтесь волонтерством?
немає часу
хотілося б, але не знаю, як це здійснити/куди звертатися

відсутність винагороди
гадаю, волонтерів і без мене достатньо
морально, психологічно не готовий до участі
Ваш варіант___________________________________________________
8. Якими видами волонтерської діяльності Ви займаєтесь/хотіли би
займатися
соціальні проекти
екологічні проекти
реставраційні проекти
фандрейзинг (залучення фінансових коштів, предметів першої
необхідності для допомоги нужденним)
спортивні проекти
культурні проекти
інше_________________________________________________________
9. Чи потрібне, на Вашу думку, волонтерство в бібліотеках?
так
ні (пропустіть питання №10)
10. Для чого потрібні волонтери в бібліотеках?
планування і реалізація бібліотечних заходів;
участь в оформленні бібліотечних приміщень
створення бібліотечних продуктів для юнацтва та молоді
допомога у виконанні домашніх завдань, вивченні мови, засвоєнні
комп’ютерної грамотності, Інтернет-технологій тощо
участь у рекламній діяльності
доставка книг
інше_________________________________________________________
__________________________________________________________
11.Чи часто Ви чуєте інформацію про волонтерські проекти та запрошення
до участі у них?
так, досить часто
рідко зустрічаю подібну інформацію
не чув жодного разу
12. Чи можете Ви вказати назви волонтерських організацій?
так___________________________________________________________
_____________________________________________________________
ні
13. Вкажіть Ваш вік
10-14
15-19

20-24
25-35
14. Вкажіть Вашу стать
чоловік
жінка
15. Чим Ви займаєтесь?
навчаюсь
працюю
поєдную навчання з роботою
тимчасово не працюю

