
I 

 

Přílohy 

Dotazník 

První část – obecné informace 

1) Jaké je tvé pohlaví?  

˗ muž 

˗ žena 

 

2) Kolik ti je let?  

  

3) V jaké situaci se nacházíš? 

˗ student 

˗ pracující 

˗ jiné (prosím, konkrétně uveď):  

 

4) Jak dlouho znáš Komunitu Chemin Neuf? 

 

5) Jakých akcí/aktivit s Komunitou Chemin Neuf ses účastnil/se účastníš?  

˗ víkendovka 

˗ Jericho 

˗ Velikonoce 

˗ Mezinárodní festival pro mladé 

˗ Komunitní stáž 

˗ Škola jazyků 

˗ jiné (uveď):  

 

6) Chodíš/chodil jsi na komunitní modlitební setkání v Praze? Pokud ano, jak 

často? 



II 

 

- pravidelně, jezdím na všechny víkendovky v roce 

- účastním se zhruba poloviny víkendovek v roce 

- jezdím na jednu víkendovku v roce 

- na víkendovky nejezdím 

 

7) Účastníš se/účastnil ses víkendovek či dalších vícedenních komunitních akcí 

pro mládež pravidelně?  

˗ Ano, alespoň 4x do roka. 

˗ Ano, alespoň 2x do roka. 

˗ Účastním se/účastnil jsem se přibližně jedné vícedenní akcí za rok. 

˗ Ne, neúčastnil jsem se ani se neúčastním vícedenních akcí komunity 

pravidelně. 

Druhá část – naplnění obecných cílů pastorace mládeže v CCN 

 

8) Poskytuje ti komunita prostor pro společenství? Pokud ano, jak konkrétně? 

 

9) Učí tě komunita žít ve společenství? Pokud ano, jak konkrétně? 

 

10) Učí tě komunita prožívat spoluzodpovědnost za společnost? Pokud ano, jak 

konkrétně? 

 

11) Máš v komunitě možnost budovat osobní vztahy? Pokud ano, jak 

konkrétně? 

 

12) Pomohla komunita budovat tvou identitu a odolnost vůči společenskému 

tlaku? Pokud ano, jak konkrétně? 

 



III 

 

13) Máš možnost podílet se a podílíš se na vytváření programů různých 

komunitních akcí a aktivit? Pokud ano, jak konkrétně? 

 

14) Pomáhá/pomohla ti komunita stát se (v jakémkoli rozměru) více dospělým? 

Pokud ano, jak konkrétně? 

 

15) Setkal ses/setkáváš se díky komunitě s živým Kristem? Pokud ano, v 

jakých konkrétních situacích? 

 

16) Pomohla/pomáhá ti komunita více se otevřít i jiným křesťanským 

společenstvím? Můžeš uvést konkrétní příklad? 

 

17) Můžeš konkrétně napsat, jakým způsobem tě Komunita 

obohacuje/obohacovala oproti jiným společenstvím (pokud ses s nějakými 

setkal)? 

 

18) Můžeš napsat, v čem vidíš klady/výhody komunity v pastoraci mládeže? 

 

19) Je něco, co tobě konkrétně v oblasti práce s mládeží v komunitě chybí 

(aktivity, přístup, pravidelnost akcí, atd.)? 

 

20) Můžeš napsat, jaké vidíš v komunitě možnosti změn a posunů v oblasti 

práce s mládeží? 

 


