Ερωτηματολόγιο που ανιχνεύει τις στάσεις και τις απόψεις των
φοιτητών απέναντι στον εθελοντισμό
(Όλες οι απαντήσεις που θα συμπληρωθούν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά εμπιστευτικές)

Δημογραφικά στοιχεία
Φύλο:
Ηλικία:
Τμήμα:
Έτος σπουδών:

1. Πότε ασχολήθηκες για πρώτη φορά με τον εθελοντισμό;
Στο Γυμνάσιο/Λύκειο
Ως φοιτητής
Στο δημοτικό
Δεν έχω ασχοληθεί
Άλλο
Προσδιορίστε:

2. Πού πρόσφερες εθελοντική εργασία;
Στο Σχολείο/Πανεπιστήμιο
Σε σύλλογο
Στην τοπική κοινότητα
Με φίλους, συγγενείς ή μόνος
Σε αναγνωρισμένες εθελοντικές οργανώσεις
Σε εκκλησία/θρησκευτικό ίδρυμα
Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης
Δεν έχω προσφέρει εθελοντική εργασία
Άλλο
Προσδιορίστε:

3. Ποιος ο αποδέκτης του εθελοντικού σου έργου;
Η τοπική κοινότητα
Πανελλήνια
Σε χώρα/χώρες του εξωτερικού
Δεν έχω εργαστεί ως εθελοντής

4. Από πού ενημερώθηκες για τις εθελοντικές δράσεις στις οποίες συμμετείχες;
Από πανεπιστήμιό μου
Από φίλους ή συγγενείς
Επικοινώνησα προσωπικά με κάποια φιλανθρωπική οργάνωση
Μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο
Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

Μέσω εκκλησίας/θρησκευτικού ιδρύματος
Μέσω της φοιτητικής ένωσης
Άλλο
Προσδιορίστε:

5. Σε ποιες από τις παρακάτω εθελοντικές δραστηριότητες έχεις συμμετάσχει;
Οργάνωση ή συμμετοχή στον σχεδιασμό δράσης (ημερίδα, συνέδριο, κλπ.)
Συγκέντρωση χρημάτων ή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενη εκδήλωση
Διδασκαλία, καθοδήγηση/εποπτεία
Οργανωτική θέση σε ομάδα ή μέλος επιτροπής
Συναναστροφή ή καθοδήγηση ατόμων
Συνοδεία ατόμων ΑΜΕΑ
Άλλο είδος πρακτικής βοήθειας/συνεισφοράς
Κατ' οίκον επισκέψεις ή παροχή φροντίδας και στήριξης
Προπονητική δράση ή διαιτήτευση αθλημάτων
Εκπροσώπηση
Παροχή πληροφοριών, καθοδήγηση
Συμμετοχή σε δράσεις με συγκεκριμένους σκοπούς
Γραμματειακή υποστήριξη διοικητική δραστηριότητα
Διεξαγωγή έρευνας
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
Άλλο
Προσδιορίστε:

6. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους συμμετέχεις σε εθελοντικές δράσεις;
Για να βοηθήσω να βελτιωθεί κάτι/για να βοηθήσω κάποιους συνανθρώπους μου
Για να αποκτήσω εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο/για να βελτιώσω το βιογραφικό μου.
Για να αναπτύξω δεξιότητες
Οι προσωπικές μου αξίες
Η δυνατότητα να αποκτήσω κάποιον έπαινο ή βεβαίωση
Για να κάνω νέες γνωριμίες και φίλους
Επειδή μου το ζήτησαν
Για να κάνω κάτι στον ελεύθερο μου χρόνο
Λόγω των θρησκευτικών μου πεποιθήσεων
Επειδή ήδη συμμετέχουν φίλοι/συγγενείς μου
Επειδή πιστεύω ότι δεν θα το έκανε κάποιος άλλος
Άλλο
Προσδιορίστε:

7. Ποιοι από τους παρακάτω λόγους θα σε αποθάρρυναν να ασχοληθείς με τον
εθελοντισμό;
Έλλειψη χρόνου λόγω σπουδών
Έλλειψη χρόνου λόγω συμμετοχής μου σε άλλες δραστηριότητες
Έλλειψη χρόνου λόγω εργασίας
Έλλειψη χρόνου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων
Πιστεύω ότι έχω ασχοληθεί ήδη αρκετά με το εθελοντισμό
Δεν γνωρίζω πώς να εμπλακώ περισσότερο με τον εθελοντισμό
Είχα κάποιες αρνητικές εμπειρίες στο παρελθόν
Έχω ήδη πάρει τη βεβαίωση συμμετοχής που ήθελα
Έχω χάσει το ενδιαφέρον μου
Δεν αισθάνομαι ως μέλος της τοπικής κοινότητας
Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να προσφέρω
Δεν έχω φίλους/συγγενείς που να ασχολούνται με τον εθελοντισμό
Δεν είμαι σίγουρος/η αν θα μου άρεσε ή αν θα το έβρισκα διασκεδαστικό.
Δεν θέλω να συμμετέχω άλλο
Άλλο
Προσδιορίστε:

8. Ποιοι από τους παρακάτω λόγους θα σε ενθάρρυναν να ασχοληθείς με το
εθελοντισμό;
Αν γνώριζα τα οφέλη
Αν υπήρχε σχέση με τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα
Αν μπορούσα να συμμετέχω μαζί με φίλους/συγγενείς
Αν μπορούσα να το κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο
Αν ήταν κοντά στο μέρος που μένω
Αν μπορούσα να βοηθήσω για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό
Αν μπορούσα πρώτα να δοκιμάσω για να δω αν θα μου άρεσε
Αν γινόταν στη διάρκεια των μαθημάτων και είχα βοήθεια από τους καθηγητές
Αν το ωράριο ήταν σταθερό κάθε εβδομάδα
Αν συμμετείχε και κάποιος που θαυμάζω
Αν υπήρχε και κάποιος ενήλικος για να με βοηθάει
Η χορήγηση βεβαίωση εθελοντή
Το να γνωρίσω νέα άτομα
Η εκπαίδευσή μου στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω του εθελοντισμού
Άλλο
Προσδιορίστε:

9. Θα ήθελες να προσφέρεις εθελοντική εργασία στο πλαίσιο του Δ.Π.Θ.;
Ναι
Όχι

Αν απάντησες ναι:
10. Πόσο συχνά είσαι διαθέσιμος να προσφέρεις εθελοντική εργασία;
Καθημερινά
Μια φορά την εβδομάδα
Μια φορά τον μήνα
Μια φορά το εξάμηνο
Ποτέ

11. Πού θα ήθελες να ασχοληθείς:
Διοργάνωση συνεδρίων
Διοργάνωση Τελετών (π.χ. Τελετή Υποδοχής πρωτοετών, υποδοχή σχολείων, κτλ.)
Philologus
Κοινωνικό Φροντιστήριο
ΔΟ.ΣΥ.Π.
Europe Direct
Στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης
Σε κάποιο εργαστήριο του Δ.Π.Θ.
Άλλο
Προσδιορίστε:

!! Σε περίπτωση που ενδιαφέρεσαι να προσφέρεις εθελοντική εργασία επικοινώνησε με τον
υπεύθυνο για δράσεις εθελοντισμού του Τμήματός σου (https://modip.duth.gr/?p=210131)
ή με τη ΔΟΣΥΠ του ΔΠΘ (https://dosyp.duth.gr/home) !!

