Příloha
Dotazník

Jsem studentkou 3. ročníku na Pedagogické fakultě. Vyplněním tohoto dotazníku mi
pomůžete k vypracování mé bakalářské práce, která se týká nízkoprahového klubu
Kotelna. Dotazník je anonymní. Odpovědi zakroužkujte nebo dopište své poznatky,
názory. Prosím o pravdivé odpovědi.

1. Jsi
a) dívka
b) chlapec

2. Kolik ti je let?
a) 13 - 15
b) 16 - 26
3. Navštěvuješ
a) základní školu
b) základní školu praktickou
c) SOU, OU
d) SŠ s maturitou
e) VOŠ
f) VŠ
g) jsi zaměstnaný
h) jsi nezaměstnaný
4. Co tě vedlo k návštěvě nízkoprahového klubu?
a) zábava
b) kamarádi
c) počítač s internetovým připojením
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d) stolní tenis
e) fotbálek
f) horolezecká stěna
g) hudební zkušebna
h) vyřešení mého problému
5. Jak často klub navštěvuješ?
a) pravidelně (každý týden)
b) nepravidelně
6. Jak dlouho klub navštěvuješ?
a) měsíc
b) 1 rok
c) více než 1 rok

7. Vyhovuje ti vybavenost klubu?
a) ano
b) ne
c) postrádám …………………………
8. Máš osobní zkušenost s některými z těchto jevů?
a) kouření
b) drogy
c) šikana, kyberšikana
d) alkohol
e) záškoláctví
f) rasismus
g) vandalismus
h) krádeže
i) problémy ve vlastní rodině
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9. Pokud jsi u otázky č. 10. zaškrtl bod i), odpověz, čeho se rodinné problémy konkrétně
týkají:
a) násilí v rodině mezi rodiči
b) sexuální obtěžování, zneužívání
c) narušené rodinné vztahy mezi rodiči
d) nepřiměřené (fyzické) tresty
e) jiné……………………………………………………
10. Pomohli ti pracovníci klubu tvůj konkrétní problém vyřešit?
a) ano, pomohli mi získat náhled na moje chování a s jejich pomocí jsem vše vyřešil
sám
b) ano, pomohli mi vyřešit problém ve spolupráci se školou, rodiči a návaznou službou
c) ne, neřekl jsem jim o něm
d) ne, nebylo to v jejich možnostech
11. Jaké sociální služby využíváš v klubu nejvíce?
a) kontaktní práce
b) volnočasové aktivity
c) besedy
d) pomoc v krizi
e) podpora tvých vlastních aktivit
f) poradenství
12. Jakých akcí pořádaných Kotelnou se účastníš?
a) přednášky
b) koncerty
c) víkendové akce

13. Co ti v nízkoprahovém klubu nejvíce vyhovuje?
a) přístup pracovníků
b) dobrovolnost
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c) anonymita
d) bezpečné prostředí
14. Je současná nabídka sociálních služeb v nízkoprahovém klubu dostatečná?
a) ano – jsem spokojený(á)
b) ne
c) dalo by se něco zlepšit………………
15. Tvůj názor – Přispívá nízkoprahový klub k prevenci společensky nežádoucích jevů?
a) ano
b) ne
c) nevím
Děkuji Vám všem za vyplnění tohoto dotazníku.
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