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1 QUESTIONNAIRES INCLUDING STATISTICAL 

FREQUENCY - ALL THREE ORGANISATIONS 
 

Table 1-1: Questionnaire for children aged 8-12 incl. relative frequency – all three 

organizations 

 

Instructions for questionnaire children aged 8-12 

 

1. Please, hand over one questionnaire, one yellow sheet and one envelope to each child. Ask 

the children to wait until every child has his/her papers.  

2. Please ask the children to turn the page (front page). They now all have the first answer-

sheet in front of them. Everybody now has the first answer-sheet in green in front of 

him/her. Tell the children that they will now receive green answer-stickers. The sentences 

should be completed with these green stickers. 

Read the sentence in green out loud: „Because I attend (name of the organization)….” 

Hand over the green answer stickers to the children. Every child should stick the answer 

stickers which they think are applicable on the green page. If the question cannot be 

answered, the sticker should be put onto the yellow page. Please give all children enough 

time to finish the task. Move on to the next page only when all children are finished. The 

answer-sheet in orange appears. 

3. Read the sentence in orange out loud: „I like attending (name of the organization)…”. Hand 

over the orange answer stickers to the children. Every child should put the answer stickers 

they think are applicable on the orange page. If the question cannot be answered, the 

sticker should be put onto the yellow page. Please give all children enough time to finish. 

Move on to the next page only when all children are finished. The answer-sheet in blue 

appears.  

 

4. Read the sentence in blue out loud: „I have learnt at (name of the organization)….”. Hand 

over the blue answer stickers to the children. Every child should put the answer stickers 

they think are applicable on the blue page. If the answer is not applicable, the sticker 

should be put onto the yellow page. Please give all children enough time to finish. Move on 

to the next page only when all children are finished. The answer-page in ocher appears.  

 

5. Tell the children, that the answer-sheet in ocher has to be answered by using yes/no-

stickers. The correct answer should be put in the box next to the statement. The other 

stickers should be put on the yellow page.  

6. Hand over the yes/no-sticker to every child. Tell the children they can turn the page 

individually and continue on the next ocher page as soon as they are finished. Wait untill all 

children finished the ocher yes/no-questions. Please give all children enough time to finish. 

When all children are finished, please move on to the next page. The answer-sheet in red 

appears.  

7. For the answer page in red, the children will need a pen.  

Explain the children, that the first four questions should be answered by ticking the 

appropriate box. The two last questions should be answered by filling in the correct 

numbers. 

 

8. When all children are finished, ask them to put the questionnaire into the envelope and seal 

it. Please collect all the sealed envelopes.   
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Hi! 

Thank you for taking part in our research! 

Your teacher/caretaker/supervisor will explain how this works. 

In the end, please put the pages into an evelope and seal it. 

Enjoy answering the questions! 
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Because I attend (name of the organization)…. 

1. I get along with others better.      78,2% (n=101) 

2. I have found new friends.     87,1% (n=101) 

3. I almost always go to school.      77,2% (n=101) 

4. I almost always do my homework.     68,3% (n=101) 

5. I have seen new places when we made trips.   80,2% (n=101) 

 

I like attending (name of the organization)…. 

6. because I am well there.      95,0% (n=101) 

7. because I learn new things there.     91,1% (n=101) 

8. because my parents want me to go there.    69,3% (n=101) 

9. because I get something to eat there.     59,4% (n=101) 

10. because I get help with handicraft, music,  

painting, sports,…      88,1% (n=101) 

11. because I get help with my homework and studies.   75,2% (n=101) 

12. because I get better know-how on how to use the computer  

and the internet.        54,5% (n=101) 

13. because my friends go there.      87,1% (n=101) 

 

I have learnt at (name of the organization)…. 

14. how to behave at school.      85,1% (n=101) 

15. to be polite and friendly to others.     87,1% (n=101) 

16. to share my belongings.       83,2% (n=101) 

17. to be on time.        83,2% (n=101) 
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62,0% 

18. I am ashamed of attending (name of the organization).   (n=100) 

o Yes  2,0% 

o No  98,0% 

19. I am proud what I achieve at (name of the organization).   (n=100) 

o Yes  94,0% 

o No 6,0% 

20. I would rather spend my leisure time somewhere else e.g. at home. (n=101) 

o Yes 15,8% 

o No 84,2% 

21. My mum works.        (n=101) 

o Yes 34,7% 

o No 65,3% 

22. My dad works.        (n=100) 

o Yes 74,0% 

o No 26,0% 

23. We have electricity at home.      (n=100) 

o Yes 62,0% 

o No 38,0% 

24. We have running water at home.     (n=100) 

o Yes 75,0% 

o No 25,0% 

25. I am a girl.         (n=100) 

o Yes 48,0% 

o No 52,0% 

26. I am a boy.        (n=100) 

o Yes 52,0% 

o No  48,0% 
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62,0% 

27. How often did you get homework last week but did not do it?  (n=100) 

o I alwas did my homework    45,0% 

o I did not do it once    30,0% 

o I did not do it twice    12,0% 

o I did not do it three times   3,0% 

o I did not do it more than three times 10,0% 

28. How often did you attend school last week?     (n=100) 

o always      52,0% 

o I missed it once     15,0% 

o I missed it twice     12,0% 

o I missed it three times    6,0% 

o I missed it more than 3 times   15,0% 

 

29. How often did a child, which also attends (name of the organization), help you in the 

last week (e.g. with doing your homeworks, when you had questions,…)? (n=99) 

o never     23,2% 

o once     23,2% 

o twice     13,1% 

o three times    8,1% 

o more than three times  32,3% 

30. How often was a child, which also attends (name of the organization), nice to you (e.g. 

comforted you, painted a picture for you, gave you a present,…)  (n=99) 

o never     10,1% 

o once     17,2% 

o twice     12,1% 

o three times    10,1% 

o more than three times  50,5% 
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62,0% 

 

31. I have on average 3,6 (median = 3,0) siblings.  (n=97) 

 

32. I am on average 8,5 (median = 8,0) years old.  (n=101) 
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Table 1-2: Questionnaire for children aged 12+ incl. relative frequency – all three 

organizations 

 

 

 

Feedbackquestionnare - participating teenager 
 

Hello! 

You have been attending (name of the organzation) for a while now. We are researchers at a 

university in Austria and are interested in what is happening at (name of the organization). 

Please answer the following questions and statements for us. When finished, please put the 

questionaire in the envelope provided and seal it. Thank you very much! 

 

Please tick the correct smiley! For example:  

 

 
    

 

 

 

 

 Strongly 

agree 

 

Agree 

 

 

Disagree 

 

 

Strongly 

disagree 

 

1. I have made new friends at (name of the 

organization) (n= 113) 
67,3% 23,9% 7,1% 1,8% 

2. It is easier for me to concetrate on my homework 

at (name of the organization). (n= 106) 
38,7% 46,2% 12,3% 2,8% 

3. Because of (name of the organization) I make 

more effort to finish school. (n= 104) 
46,2% 39,4% 11,5% 2,9% 

4. I have seen new places when we made trips at 

(name of the organization). (n= 111) 
86,5% 9,9% 0,9% 2,7% 

5. Because I can do crafts, make music, paint, make 

sports… I attend (name of the organization) (n= 

113) 

75,2% 18,6% 2,7% 3,5% 
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Strongly 

agree 

 

Agree 

 

 

Disagree 

 

 

Strongly 

disagree 

 

6. Because I get help with crafting, making music, 

painting, sports... I attend (name of the 

organization) (n= 111) 

57,7% 31,5% 8,1% 2,7% 

7. Because I get help with my homework and studies, 

I attend (name of the organization). (n= 108) 
51,9% 32,4% 7,4% 8,3% 

8. Because I learn new things, I attend (name of the 

organization). (n= 109) 
54,1% 32,1% 7,3% 6,4% 

9. Because we make interesting activities, I attend 

(name of the organization). (n= 112) 
67,0% 25,0% 2,7% 5,4% 

10. Because I get something to eat, I attend (name of 

the organization). (n= 111) 
18,0% 17,1% 27,9% 36,9% 

11. Because I get better know-how on how to use the 

computer and the internet, I attend (name of the 

organization). (n= 112) 

36,6% 27,7% 25,9% 9,8% 

12. I attend (name of the organization) because my 

friends also attend. (n= 110) 
47,1% 47,1% 5,9% 0,0% 

13. I have learnt to be polite and/or friendly to others 

at (name of the organization) (n= 112) 
34,8% 42,9% 13,4% 8,9% 

14. I have learnt to share my belongings at (name of 

the organization). (n= 109) 
36,7% 37,6% 13,8% 11,9% 

15. I have learnt how to behave at school at (name of 

the organization) (n= 110) 
41,8% 32,7% 19,1% 6,4% 

16. I have learnt to be on time at (name of the 

organization) (n= 110) 
37,3% 40,9% 14,5% 7,3% 

17. I enjoy attending (name of the organization). (n= 

112) 
85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 
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Strongly 

agree 

O 

Agree 

 

O 

Disagree 

 

O 

Strongly 

disagree 

O 

18. Since there are no other possibilities, I attend 

(name of the organization). (n= 112) 
22,3% 25,9% 25,9% 25,9% 

19. Because my parents want me to, I attend (name of 

the organization). (n= 110) 
19,1% 24,5% 23,6% 32,7% 

20. Because my friends defame (name of the 

organization), I do not like attending it very much. 

(n= 112) 

4,5% 3,6% 18,8% 73,2% 

21. Because I do not get along with other children and 

young adults, I do not like attending (name oft he 

organization) very much. (n= 109) 

0,9% 2,8% 21,1% 75,2% 

22. Because I do not get along with some employees, I 

do not like attending (name of the organization) 

very much. (n= 109) 

2,8% 2,8% 21,1% 73,4% 

23. Instead of attending the organization, I would 

rather spend my leisure time somewhere else. (n= 

110) 

1,8% 10,9% 22,7% 64,5% 

 

 

 
yes  no  

24. Does your mother work? (n= 111) 36,0% 64,0% 

25. Does your father work? (n= 110) 74,5% 25,5% 

26. Do you have ruuning water at your parent’s home? (n= 

112) 
86,6% 13,4% 

27. Do you have electricity at your parent’s home? (n= 112) 92,0% 8,0% 
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28. How often did you get homework last week but did not do it? (n= 99) 

I alwas did my 

homework 

I did not do it 

once 

I did not do it 

twice 

I did not do it 

three times 

I did not do it 

more than 

three times 

58,6% 20,2% 10,1% 6,1% 5,1% 

 

 

29. How often did you attend school last week? (n= 100) 

always 
I missed it 

once 

I missed it 

twice 

I missed it 

three times 

I missed it 

more than 

three times 

70,0% 17,0% 2,0% 4,0% 7,0% 

 

 

30. In which years did you attend (name of the organization)? You can tick several boxes if 

applicable. (n= 108) 

2007/2008 

27,8% 

2008/2009 

32,4% 

2009/2010 

38,0% 

2010/2011 

43,5% 

2011/2012 

54,6% 

2012/2013 

67,6% 

2013/2014 

80,6% 

2014/2015 

89,8% 

2015/2016 

94,4% 
 

 

 

31. I am on average 14,6 (median = 13,0) years old. (n=113) 

 

 

32. I am (n= 112) 

 

 

 

 

33. I have on average 4,0 (median = 3,0) siblings. (n=107) 

  

male 

60,7% 

female 

39,3% 
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Strongly 

agree 

 

Agree 

 

 

Disagree 

 

 

Strongly 

disagree 

 

34. I help my younger siblings and/or other children 

with their homework and other problems. (n= 

105) 

40,0% 40,0% 11,4% 8,6% 

 

 

Is there anything else you would like to add? Please use the box below for further comments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jippie!  

You did it!  

Thank you!  
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Table 1-3: Questionnaire for alumni incl. relative frequency– all three organizations 

 

 

Feedbackquestionnare - alumni 
 

 

Dear participant! 

You attended (name of the organization) and spent part of your childhood and/or adolescence 

there. We are researchers at a university in Vienna and are interested in your experiences and 

impressions at (name of the organization). Please answer the following questions and 

statements for us. When finished, please put the questionnaire in the enclosed envelope and 

seal it. Thank you very! 

 

 

Please tick the correct number! For example:  

 

 

      

 

 

 

When you think about your time at (name of the organization), how strong do you agree with 

the following statements? 

By attending (name oft he organization)….  

 Strongly 

agree 

 

Agree 

 

 

Disagree 

 

 

Strongly 

disagree 

 

1. … I found new friends. (n= 53) 56,6% 41,5% 1,9% 0,0% 

2. … I could concentrate on my homework more easily. 

(n= 53) 
34,0% 50,9% 15,1% 0,0% 

3. ... I almost always did my homework. (n= 53) 26,4% 47,2% 24,5% 1,9% 

4. … I hardly ever missed school (n= 53) 35,8% 43,4% 17,0% 3,8% 

5. … I learnt how to get along with others better. (n= 

52) 
53,8% 40,4% 3,8% 1,9% 
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6. … it was easier for me to obey rules (such as 

punctuality, not interrupting others,…). (n= 52) 
50,0% 38,5% 9,6% 1,9% 

7. … I increased my effort to finish school. (n= 53) 49,1% 35,8% 11,3% 3,8% 

8. … I have seen new places when we made trips. (n= 

53) 
81,1% 17,0% 1,9% 0,0% 

 

 

I have good memories on my time at (name of the organization)… 

 Strongly 

agree 

 

Agree 

 

 

Disagree 

 

 

Strongly 

disagree 

 

9. ... because we did crafts, make music, paint, etc. (n= 

53) 

 

69,8% 18,9% 11,3% 0,0% 

10. … because I got help with crafting, making music, 

painting, etc. (n= 53) 

 

56,6% 28,3% 15,1% 0,0% 

11. … because I got help with my homework and studies. 

(n= 53) 

 

54,7% 37,7% 3,8% 3,8% 

12. … because I learnt new things. (n= 53) 67,9% 30,2% 1,9% 0,0% 

13. … because we did interesting activities. (n= 53) 

 
77,4% 18,9% 3,8% 0,0% 

14. … because I got something to eat. (n= 53) 32,1% 26,4% 24,5% 17,0% 

15. … because I have learnt things, which are still useful 

for me nowadays. (n= 53) 

 

54,7% 37,7% 7,5% 0,0% 
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16. … because I improved my know-how on how to use 

the computer and the internet. (n= 52) 
61,5% 25,0% 7,7% 5,8% 

17. … because I did more sports there. (n= 53) 52,8% 18,9% 17,0% 11,3% 

18. … because I was better prepared for school. (n= 53) 45,3% 34,0% 17,0% 3,8% 

19. … because it was fun. (n= 53) 79,2% 20,8% 0,0% 0,0% 

20. … because my friends also attended. (n= 53) 77,4% 17,0% 5,7% 0,0% 

21. … because my parents wanted me to attend. (n= 53) 43,4% 32,1% 13,2% 11,3% 

 

 

At (name of the organization) I have learnt... 

 Strongly 

agree 

 

Agree 

 

 

Disagree 

 

 

Strongly 

disagree 

 

22. … to be polite and/or friendly to others. (n= 50) 52,0% 42,0% 4,0% 2,0% 

23. … to share my belongings. (n= 50) 52,0% 40,0% 6,0% 2,0% 

24. … to be on time. (n= 51) 45,1% 27,5% 23,5% 3,9% 

25. … the importance of rules. (n= 52) 61,5% 30,8% 5,8% 1,9% 
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26. … how to behave at school. (n= 52) 46,2% 32,7% 19,2% 1,9% 

27. … how to behave at work. (n= 52) 42,3% 26,9% 21,2% 9,6% 

28. … to handle my money economically. (n= 51) 37,3% 25,5% 23,5% 13,7% 

29. … how to adopt a healthy diet. (n= 52) 34,6% 25,0% 34,6% 5,8% 

30. … how to treat other children (e.g. when playing). 

(n= 52) 

 

55,8% 36,5% 3,8% 3,8% 

 

 

Please mark how strongly you (dis)agree to the following statments: 

 Strongly 

agree 

 

Agree 

 

 

Disagree 

 

 

Strongly 

disagree 

 

31. I liked attending (name of the organzation). (n= 

53) 
83,0% 17,0% 0,0% 0,0% 

32. At (name of the organzation) we had a lot of fun. 

(n= 53) 
77,4% 22,6% 0,0% 0,0% 

33. I have good memories of (name of the 

organzation). (n= 53) 
79,2% 18,9% 1,9% 0,0% 

34. I am proud of what I achieved at (name of the 

organzation). (n= 53) 
52,8% 37,7% 5,7% 3,8% 

35. The attendance of (name of the organization) 

helped my further formal educaiton. (n= 53) 
47,2% 18,9% 28,3% 5,7% 

36. The attendance of (name of the organization) 

helped my application processes. (n= 52) 
30,8% 26,9% 28,8% 13,5% 
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37. The attendance of (name of the organization) 

contributed to finding a job. (n= 52) 
25,0% 25,0% 26,9% 23,1% 

38. Since there were no other possibilities, I attended 

(name of the organization). (n= 52) 
21,2% 26,9% 32,7% 19,2% 

39. Instead of attending the organization, I would have 

rather spent my leisure time somewhere else. (n= 

52) 

9,6% 3,8% 40,4% 46,2% 

40. Because others defamed (name of the 

organization), I did not like attending it very much. 

(n= 52) 

1,9% 5,8% 11,5% 80,8% 

41. Because I did not get along with other children and 

young adults, I did not like attending (name of the 

organization) very much. (n= 53) 

1,9% 1,9% 24,5% 71,7% 

42. Because I did not get along with some employees, 

I did not like attending (name oft he organization) 

very much. (n= 53) 

7,5% 18,9% 73,6% 0,0% 

 

 

Please mark the box applicable: 

    yes    no 

43. Do you help your siblings or other children with their homework, 

when they have problems or experience difficulties? (n= 53) 
75,5% 24,5% 

44. Do you still have friends from your time at (name of the 

organization) with whom you meet up on a regular basis?  

(n= 51) 

94,1% 5,9% 

45. Do you have post-compulsory education (n= 53)? 86,8% 13,2% 

46. Do you currently have a job? (n= 53) 52,8% 47,2% 

47. Do you have running water at home? (n= 52) 92,3% 7,7% 
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48. Do you have electricity at home? (n= 53) 96,2% 3,8% 

 

 

49. In which years did you attend (name of the organization)? You can tick several boxes if  

necessary. (n= 53) 

2007/2008 

90,6% 

2008/2009 

52,8% 

2009/2010 

41,5% 

2010/2011 

37,7% 

2011/2012 

28,3% 

2012/2013 

28,3% 

2013/2014 

22,6% 

2014/2015 

18,9% 

2015/2016 

9,4% 
 

 

 

50. I am on average 23,9 (median = 24,0) years old. (n=52) 

 

 

51. I am (n= 52) 

  male  

38,5% 

  female 

61,5% 

 

 

52. I have on average 3,7 (median = 3,0) siblings. (n=52) 

 

 

 Strongly 

agree 

 

Agree  

 

 

Disagree  

 

 

Strongly 

disagree 

 

53. I help my younger siblings, own children and/or 

other children with their homework and other 

problems. (n= 48) 

50,0% 33,3% 14,6% 2,1% 
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Is there anything else you would like to add? Please use the box below for further comments: 

 

 

 

Thank you for your help! 
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2 QUESTIONNAIRES INCLUDING STATISTICAL 

FREQUENCY - CARITAS JIHLAVA 
 

Table 2-1: Questionnaire for children aged 8-12 incl. relative frequency – Caritas 

Jihlava 

 

 

Instrukce k dotazníku pro děti 8-12 let 

 

1. Rozdejte každému dítěti jeden dotazník, jeden žlutý lístek a obálku. Poproste děti, 

aby počkali na další instrukce, dokud nebudou mít všechny děti svoje podklady.  

 

2. Poproste děti, aby nalistovaly první stránku dotazníku. Měli by být na prvním 

odpovědníku v ZELENÉ barvě. Vysvětlete dětem, že teď rozdáte odpovědní lístky 

v ZELENÉ barvě, ve kterých má být doplněná výše uvedená věta. Přečtěte nahlas 

ZELENÚ větu: „Protože navštěvuji Oblastní charitu Jihlava …“ Rozdejte ZELENÝ 

odpovědní lístek. Každá odpověď, která je pro dítě relevantní, má být odlepená z fólie a 

přilepená na ZELENÝ odpovědník. Odpovědi, které jsou irelevantní, budou nalepené na 

žlutý lístek. Následně počkejte, až budou hotové všechny děti a všechny odpovědi 

budou mít nalepené. Dejte dětem dostatek času. Až jsou  všechny děti hotové, všichni 

společně přelistujte na další stránku. Následuje ORANŽOVÝ odpovědník. 

 

3. Přečtěte nahlas ORANŽOVOU větu: „Chodím rád/a do Oblastní charity Jihlava …“.  

Rozdejte ORANŽOVÝ odpovědní lístek. Každá odpověď, která je pro dítě relevantní, má 

být odlepená z fólie a přilepená na ORANŽOVÝ odpovědník. Odpovědi, které jsou 

irelevantní, budou nalepené na žlutý lístek.   

Následně počkejte, až budou hotové všechny děti a všechny odpovědi budou mít 

nalepené. Dejte dětem dostatek času.  

Až jsou  všechny děti hotové, všichni společně přelistujte na další stránku. Následuje 

MODRÝ odpovědník. 

 

4. Přečtěte nahlas MODRÚ větu: „V Oblastní charitě Jihlava jsem se naučil/a …“.  

Rozdejte MODRÝ odpovědní lístek. Každá odpověď, která je pro dítě relevantní, má být 

odlepená z fólie a přilepená na MODRÝ odpovědník. Odpovědi, které jsou irelevantní, budou 

nalepené na žlutý lístek.   

Následně počkejte, až budou hotové všechny děti a všechny odpovědi budou mít 

nalepené. Dejte dětem dostatek času.  

Až jsou  všechny děti hotové, všichni společně přelistujte na další stránku. Následuje 

ŽLUTÝ odpovědník. 

 

5. Vysvětlete dětem, že ŽLUTÝ odpovědník má byt zodpovězený nálepkami ANO/NE.  

Relevantní odpověď má být nalepená do políčka vedle příslušného výroku. Irelevantní 

odpověď bude opět nalepená na žlutý lístek (zadní strana žlutého lístku muže být 

samozřejmě taky použita). 

 

6. Rozdejte ANO/NE nálepky. Řekněte dětem, ať samostatně nalistují další stranu a 

pokračují v polepování, až kým nebudou hotoví se ŽLUTÝM odpovědníkem. Následně 

počkejte, až budou hotové všechny děti a všechny ŽLUTÉ odpovědi budou mít nalepené. 

Dejte dětem dostatek času. Až jsou všechny děti hotové, všichni společně přelistujte na 
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další stránku. Následuje ČERVENÝ odpovědník.  

 

7. Pro ČERVENÝ odpovědník budou děti potřebovat propisku.  

Vysvětlete dětem, ať první čtyři otázky zodpoví vyznačení křížku v jednom z pěti 

políček a do posledních dvou otázek ať doplní čísla.  

Dejte dětem dostatek času na zodpovězení otázek. 

 

8. Když budou děti hotové, požádejte je, ať vloží do obálky vyplněný dotazník spolu se 

žlutým lístkem a obálku zalepí.  

 

9. Teď prosím posbírejte zalepené obálky.  

 

 

 

 

 

 

Ahoj! 

Moc děkuji, že nám pomáháš s  výzkumem! 

Tvoje vědoucí / Tvůj vědoucí Ti za malou chvilku vysvětlí, jak dotazník 

funguje. 

Na konci vlož prosím vyplněný dotazník do obálky. 

Přeju Ti příjemnou zábavu při zodpovědění otázek! 
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100,0%93,3% 

 

Protože navštěvuji Oblastní charitu Jihlava…. 

1. vycházím snáz s ostatními dětmi.     86,7% (n= 30) 

2. mám nové přátele.       86,7% (n= 30) 

3. chodím téměř každý den do školy.     90,0% (n= 30) 

4. mám téměř vždy udělané úkoly.     56,7% (n= 30) 

5. byl/a jsem na výletech na nových místech.   96,7% (n= 30) 

 

Chodím rád/a do Oblastní charity Jihlava…. 

6. protože se tam mám dobře.     100% (n= 30) 

7. protože se učím nové věci.      93,3% (n= 30) 

8. protože moji rodiče chtějí, abych tam chodil/a.   93,3% (n= 30) 

9. protože dostanu něco k snědku.     60,0% (n= 30) 

10. protože mi pomáhají, když něco vyrábím,  

tancuji, zpívám, maluji, sportuji,…     93,3% (n= 30) 

11. protože mi pomáhají s domácími úkoly a učením.   76,7% (n= 30) 

12. protože se díky tomu víc rozumím počítači a internetu.  83,3% (n= 30) 

13. protože tam chodí moji přátelé.     100,0% (n= 30) 

 

V Oblastní charitě Jihlava jsem se naučil/a…. 

14. jak se chovat ve škole.      93,3% (n= 30) 

15. být k ostatním zdvořilá/ý a milá/ý.     90,0% (n= 30) 

16. dělit se o věci.       96,7% (n= 30) 

17. chodit včas.        90,0% (n= 30) 
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3,3%56,7% 

18. Je mi příjemné chodit do Oblastní charity Jihalava.1 (n= 30) 

o Ano  96,7% 

o Ne  3,3% 

19. Jsem hrdá/ý na to, co dělám v Oblastní charitě Jihlava. (n= 30) 

o Ano  93,3% 

o Ne  6,7% 

20. Ve svém volním čase bych byl/a raději někde jinde než tady, např. doma. (n= 30) 

o Ano  10,0% 

o Ne  90,0% 

21. Moje máma chodí do práce. (n= 30) 

o Ano  23,3% 

o Ne  76,7% 

22. Můj táta chodí do práce. (n= 30) 

o Ano  93,3% 

o Ne  6,7% 

23. Máme doma elektřinu. (n= 30) 

o Ano  100,0% 

o Ne  0,0% 

24. Máme doma tekoucí vodu. (n= 30) 

o Ano  100,0% 

o Ne  0,0% 

25. Jsem holka. (n= 30) 

o Ano  50,0% 

o Ne  50,0% 

26. Jsem kluk. (n= 30) 

o Ano  50,0% 

o Ne  50,0% 

                                                
 
1 Due to translation, this item got formulated positively and thus recoded for analysis. 
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3,3%65,5% 

27. Jak často se Ti během minulého týdne přihodilo, že jsi dostal úkoly, ale neudělal/a 

je? (n= 30) 

o udělal/a jsem si všechny úkoly  56,7% 

o 1x jsem si úkol neudělal/a   26,7% 

o 2x jsem si úkol neudělal/a   6,7% 

o 3x jsem si úkol neudělal/a   3,3% 

o častěji než 3x jsem si úkol neudělal/a  6,7% 

 

28. Kolikrát jsi byl/a minulý týden ve škole? (n= 30) 

o každý den     73,3% 

o 1x jsem chyběl/a    0,0% 

o 2x jsem chyběl/a    3,3% 

o 3x jsem chyběl/a    3,3% 

o víc než 3x jsem chyběl/a   20,0% 

29.  Kolikrát Ti minulý týden pomohlo nějaké dítě, které s Tebou chodí do Oblastní 

charity Jihlava? (např. při otázkách, úkolech,…) (n= 29) 

o Ani jednou      10,3% 

o 1x       6,9% 

o 2x       3,4% 

o 3x       13,8% 

o Víc než 3x      65,5% 

 

30. Jak často bylo minulý týden milé nějaké dítě, které s Tebou chodí do Oblastní 

charity Jihlava? (utěšilo Tě, namalovalo Ti obrázek, vyrobilo pro Tebe dárek, …) (n= 

30) 

o Ani jednou      3,3% 

o 1x       0,0% 

o 2x       0,0% 

o 3x       6,7% 

o Víc než 3x      90,0% 
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3,3%65,5% 

 

31. Mám on average 4,9 (median = 4,0) sourozenců. (n=30) 

 

32. Je mi on average 8,8 (median = 9,0) let. (n=30) 
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Table 2-2: Questionnaire for children aged 12+ incl. relative frequency – Caritas 

Jihlava 

 

DOTAZNÍK NA ZPĚTNOU VAZBU - aktívni mladiství 
 

Ahoj! 

Už nějaký čas navštěvuješ Oblastní charitu Jihlava. Jsme výzkumníci z rakouské univerzity a 

zajímá nás, co se dělá u Vás v Oblastní charitě Jihlava. Prosím zodpověz pro nás pár otázek. Až 

to uděláš, vlož pak vyplněný dotazník do obálky a zalep ho. Děkujeme!    

 

Prosím označ pokaždé jenom příslušného smajlíka! Například:  

 

 

    

 

 

 

 
Úplně 

souhlasím 

 

Spíš 

souhlasím 

 

Spíš 

nesouhlasím 

 

Vůbec 

nesouhlasím 

 

1. V Oblastní charitě Jihlava jsem 

našel/našla nové přátele. (n= 73) 65,8% 23,3% 9,6% 1,4% 

2. V Oblastní charitě Jihlava je pro mě 

jednoduší soustředit se na moje 

úkoly. (n= 67) 
31,3% 55,2% 9,0% 4,5% 

3. Díky Oblastní charitě Jihlava se víc 

snažím úspěšně ukončit studium. 

(n= 64) 
46,9% 35,9% 14,1% 3,1% 

4. S Oblastní charitou Jihlava jsem 

byl/a na výletech na různých 

místech. (n= 73) 
89,0% 8,2% 0,0% 2,7% 

5. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože tam můžu vyrábět, 

sportovat, zpívat, a/nebo tancovat. 

(n= 73) 

87,7% 11,0% 0,0% 1,4% 

6. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože mi pomáhají při vyrábění, 

sportování, zpívaní, anebo 

tancování. (n= 71) 

63,4% 26,8% 7,0% 2,8% 
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7. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože dostávám pomoc při dělání 

úkolů a při učení. (n= 69) 
46,4% 34,8% 7,2% 11,6% 

8. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože se tam učím nové věci. 

(n= 69) 
50,7% 29,0% 11,6% 8,7% 

9. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože tam podnikám zajímavé 

věci. (n= 72) 
68,1% 23,6% 4,2% 4,2% 

 

 

 

Úplně 

souhlasím 

 

Spíš 

souhlasím 

 

Spíš 

nesouhlasím 

 

Vůbec 

nesouhlasím 

 

10. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože tam dostanu něco 

k snědku. (n= 72) 
19,4% 12,5% 33,3% 34,7% 

11. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože se díky tomu lépe vyznám 

v počítačích a internetu. (n= 72) 
23,6% 34,7% 29,2% 12,5% 

12. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože tam chodí moji přátelé.  

(n= 71) 
74,6% 22,5% 2,8% 0,0% 

13. V Oblastní charitě Jihlava jsem se 

naučil/a být zdvořilý/á a milý/á k 

druhým. (n= 72) 
33,3% 45,8% 9,7% 11,1% 

14. V Oblastní charitě Jihlava jsem se 

naučil/a dělit se o věci. (n= 71) 36,6% 39,4% 12,7% 11,3% 

15. V Oblastní charitě Jihlava jsem se 

naučil/a, jak se chovat ve škole. 

(n= 72) 
40,3% 34,7% 18,1% 6,9% 

16. V Oblastní charitě Jihlava jsem se 

naučil/a chodit včas. (n= 70) 42,9% 35,7% 14,3% 7,1% 

17. Do Oblastní charity Jihlava chodím 

rád/a. (n= 72) 84,7% 15,3% 0,0% 0,0% 
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 Úplně 

souhlasím 

O 

Spíš 

souhlasím 

O 

Spíš 

nesouhlasím 

O 

Vůbec 

nesouhlasím 

O 

18. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože nemám jinou možnost, jak 

trávit volný čas. (n= 72) 
25,0% 26,4% 30,6% 18,1% 

19. Chodím do Oblastní charity Jihlava, 

protože moji rodiče chtějí, abych 

tam chodil. (n= 71) 
22,5% 29,6% 18,3% 29,6% 

20. Do Oblastní charity Jihlava 

nechodím rád/a, protože moji 

známí o ní nemluví hezky. (n= 72) 
2,8% 2,8% 8,3% 86,1% 

21. Do Oblastní charity Jihlava 

nechodím rád/a, protože tam 

nevycházím dobře s ostatními 

dětmi a mladistvými. (n= 70) 

1,4% 1,4% 11,4% 85,7% 

22. Do Oblastní charity Jihlava 

nechodím rád/a, protože si tam 

nerozumím s některými 

vychovateli. (n= 71) 

2,8% 1,4% 14,1% 81,7% 

23. Místo trávení času v Charitě bych 

byl/a rád/a někde jinde. (n= 72) 1,4% 2,8% 22,2% 73,6% 

 

 

 
ano  ne  

24. Chodí teď Tvoje máma do práce? (n= 73) 35,6% 64,4% 

25. Chodí teď Tvůj táta do práce? (n= 71) 80,3% 19,7% 

26. Máte doma u Tvých rodičů tekoucí vodu? (n= 72) 100,0% 0,0% 

27. Máte doma u Tvých rodičů elektřinu? (n= 72) 100,0% 0,0% 
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28. Jak často jsi minulý týden dostal úkoly a neudělal/a je? (n= 59) 

Všechny úkoly 

jsem udělal/a 

1x jsem úkoly 

neudělal/a 

2x jsem úkoly 

neudělal/a 

3x jsem úkoly 

neudělal/a 

Víc než 3x jsem 

úkoly neudělal/a 

72,9% 18,6% 5,1% 3,4% 0,0% 

 

 

29. Jak často jsi byl minulý týden ve škole? (n= 60) 

Každý den 1x jsem chyběl/a  2x jsem chyběl/a 3x jsem chyběl/a 
Víc než 3x jsem 

chyběl/a 

73,3% 16,7% 1,7% 3,3% 5,0% 

 

 

30. Ve kterém školním roce jsi navštěvoval Oblastní charitu Jihlava. Můžeš vyznačit více 

odpovědí. (n= 69) 

2007/2008 

36,2% 

2008/2009 

42,0% 

2009/2010 

49,3% 

2010/2011 

56,6% 

2011/2012 

65,2% 

2012/2013 

78,3% 

2013/2014 

88,4% 

2014/2015 

94,2% 

2015/2016 

98,6% 
 

 

 

31. Je mi on average 15,2 (median = 14,0) let. (n=73) 

 

 

32. Jsem (n= 73) 

 

 

 

33. Mám on average 4,3 (median = 4,0) (počet) sourozenců. (n= 70) 

 

Úplně 

souhlasím

 

Spíš 

souhlasím 

 

Spíš 

nesouhlasím 

 

Vůbec 

nesouhlasím 

 

34. Pomáhám svým mladším 

sourozencům a ostatním 

dětem při domácích 

úkolech a jiných 

problémech. 

34,3% 40,3% 11,9% 13,4% 

 

 

  

Kluk 

56,2% 

Dívka 

43,8% 
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Chtěl/a bys nám ještě něco sdělit? Tady máš prostor: 

 

 

 

 

 

 

 

HURÁ!  

 

ZVLÁDLI JSME TO!  

 

DĚKUJEME! 
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Table 2-3: Questionnaire for alumni incl. relative frequency – Caritas Jihlava 

 

 

Dotazník na zpětnou vazbu   - Absolventi 
 

Dobrý den! 

Navštěvoval/a jste Oblastní charitu Jihlava a strávil/a v ní část svého dětství. Jsme výzkumníci 

z rakouské univerzity ve Vídni a zajímá nás, co se dělá u Vás v Oblastní charitě Jihlava. Prosím 

zodpovězte pro nás pár následujících otázek. Vyplněný dotazník vložte do obálky a zalepte ji. 

Děkujeme!    

 

Prosím vyznačte vždy zodpovídající možnost! Příklad:  

 

 

      

 

 

 

Když vzpomínáte na čas strávený v Oblastní charitě Jihlava, v jaké míře souhlasíte 

s následujícími výroky? Díky tomu, že jsem chodil/a do Obecní charity Jihlava … 

 

 Úplně 

souhlasím 

 

Spíš 

souhlasím 

 

Spíš 

nesouhlasím 

 

Vůbec 

nesouhlasím 

 

1. … jsem našel/našla nové přátele. 

(n= 33) 
45,5% 54,5% 0,0% 0,0% 

2. … bylo pro mě jednodušší, 

koncentrovat se na úkoly. (n= 33) 
18,2% 57,6% 24,2% 0,0% 

3. ... jsem měl/a úkoly udělané téměř 

pořád. (n= 33) 
18,2% 51,5% 27,3% 3,0% 

4. … jsem ve škole téměř vůbec 

nechyběl/a. (n= 33) 
33,3% 48,5% 18,2% 0,0% 

5. … vycházím dnes snáz s ostatníma. 

(n= 33) 
48,5% 45,5% 6,1% 0,0% 

6. … bylo pro mě jednodušší 

dodržovat pravidla (např. přesnost, 

nechat lidi dopovědět,…). (n= 32) 

37,5% 46,9% 12,5% 3,1% 
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7. … jsem se snažil/a ukončit školu. 

(n= 33) 
36,4% 39,4% 18,2% 6,1% 

8. … jsem díky výletům poznal/a nová 

místa. (n= 33) 
81,8% 15,2% 3,0% 0,0% 

 

 

I dnes rád/a vzpomínám na čas strávený v Oblastní charitě Jihlava … 

 Úplně 

souhlasím 

 

Spíš 

souhlasím 

 

Spíš 

nesouhlasím 

 

Vůbec 

nesouhlasím 

 

9. ... protože jsme tam vyráběli, 

malovali, tancovali, atd. (n= 33) 
69,7% 15,2% 15,2% 0,0% 

10. … protože mi pomáhali 

s vyráběním, malováním, 

tancováním, atd. (n= 33) 

51,5% 27,3% 21,2% 0,0% 

11. … protože mi pomáhali s úkoly a 

při učení. (n= 33) 
45,5% 42,4% 6,1% 6,1% 

12. … protože jsem se naučil/a něco 

nové. (n= 33) 
66,7% 30,3% 3,0% 0,0% 

13. … protože jsme dělali zajímavé 

věci. (n= 33) 
72,7% 21,2% 6,1% 0,0% 

14. … protože jsem dostal/a něco 

k snědku. (n= 33) 
18,2% 33,3% 33,3% 15,2% 

15. … protože jsem se tam naučil/a 

věci, které jsou mi dodnes 

užitečné. (n= 33) 

42,4% 48,5% 9,1% 0,0% 

16. … protože jsem se naučil/a lépe 

pracovat s počítačem a internetem. 

(n= 33) 

54,5% 36,4% 3,0% 6,1% 

17. … protože jsem tam mohl/a 

sportovat. (n= 33) 
60,6% 15,2% 15,2% 9,1% 

18. … protože jsem se mohl/a lépe 

připravovat do školy. (n= 33) 
30,3% 42,4% 21,2% 6,1% 
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19. … protože tam byla zábava. (n= 

33) 
78,8% 21,2% 0,0% 0,0% 

20. … protože tam chodili mý přátelé. 

(n= 33) 
72,7% 24,2% 3,0% 0,0% 

21. … protože moji rodiče chtěli, abych 

tam chodil/a. (n= 33) 
42,4% 36,4% 15,2% 6,1% 

 

 

V Oblastní charitě Jihlava jsem se naučil/a... 

 Úplně 

souhlasím 

 

Spíš 

souhlasím 

 

Spíš 

nesouhlasím 

 

Vůbec 

nesouhlasím 

 

22. … byt zdvořilý/á k ostatním. (n= 

32) 
40,6% 50,0% 6,3% 0,0% 

23. … dělit se o věci. (n= 32) 43,8% 46,9% 6,3% 3,1% 

24. … chodit včas. (n= 31) 35,5% 32,3% 29,0% 3,2% 

25. … že pravidla jsou důležitá. (n= 

32) 
46,9% 40,6% 9,4% 3,1% 

26. … jak se mám chovat ve škole. (n= 

32) 
28,1% 40,6% 28,1% 3,1% 

27. … jak se mám chovat v práci. (n= 

32) 
25,0% 25,0% 34,4% 15,6% 

28. … jak rozumně zacházet s penězi. 

(n= 31) 
19,4% 32,3% 29,0% 19,4% 

29. … jak se zdravě stravovat. (n= 32) 15,6% 31,3% 46,9% 6,3% 

30. … jak zacházet s jinými dětmi 

(např. při hraní). (n= 32) 
46,9% 43,8% 6,3% 3,1% 

 

Prosím vyznačte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky:  
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Úplně 

souhlasím 

 

Spíš 

souhlasím 

 

Spíš 

nesouhlasím 

 

Vůbec 

nesouhlasím 

 

31. Do Oblastní charity Jihlava jsem 

chodil/a rád. (n= 33) 
75,8% 24,2% 0,0% 0,0% 

32. V Oblastní charitě Jihlava byla 

zábava. (n= 33) 
75,8% 24,2% 0,0% 0,0% 

33. Rád/a vzpomínám na čas strávený 

v Oblastní charitě Jihlava. (n= 33) 
69,7% 27,3% 0,0% 0,0% 

34. Jsem hrdý/á na to, co jsem dělal/a 

v Oblastní charitě Jihlava. (n= 33) 
36,4% 54,5% 9,1% 0,0% 

35. Návštěva Oblastní charity Jihlava 

mi pomohla s dalším vzděláním. 

(n= 33) 

24,2% 24,2% 45,5% 6,1% 

36. Návštěva Oblastní charity Jihlava 

mi pomohla ve snaze o získání 

zaměstnání. (n= 33) 

6,1% 30,3% 42,4% 21,2% 

37. Návštěva Oblastní charity Jihlava 

přispěla k tomu, že mám teď práci. 

(n= 33) 

6,1% 24,2% 36,4% 33,3% 

38. Chodil/a jsem do Oblastní charity 

Jihlava, protože jsem neměl/a 

jinou možnost, jak trávit volný čas. 

(n= 32) 

9,4% 28,1% 43,8% 18,8% 

39. Raději bych býval/a trávil čas mimo 

Oblastní charitu Jihlava. (n= 32) 
0,0% 3,1% 37,5% 59,4% 

40. Nechodil/a jsem rád/a do Oblastní 

charity Jihlava, protože někteří lidé 

o ní nemluví hezky. (n= 32) 

0,0% 3,1% 15,6% 81,3% 
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41. Nechodil/a jsem rád/a do Oblastní 

charity Jihlava, protože jsem 

nevycházel/a dobře s jinými dětmi 

a mladistvými. (n= 33) 

0,0% 0,0% 27,3% 72,7% 

42. Nechodil/a jsem rád/a do Oblastní 

charity Jihlava, protože jsem si 

nerozuměl/a dobře s některými 

vychovateli. (n= 33) 

6,1% 24,2% 69,7% 0,0% 

 

 

Prosím vyznačte relevantní odpověď: 

    ano    ne 

43. Pomáháš mladším sourozencům nebo jiným dětem při 

domácích úkolech, problémech nebo těžkostech? (n= 

33) 

81,8% 18,2% 

44. Máš ještě nějaké přátelé z dob, když jsi navštěvoval 

Oblastní charitu Jihlava, se kterými se pravidelně 

stýkáš? (n= 32) 

93,8% 6,3% 

45. Ukončil jsi základní nebo střední školu? (n= 33) 100,0% 0,0% 

46. Máš v současnosti práci? (n= 33) 36,4% 63,6% 

47. Máte doma tekoucí vodu? (n= 33) 100,0% 0,0% 

48. Máte doma elektřinu? (n= 33) 100,0% 0,0% 
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49. Ve kterém školním roce jste navštěvoval/a Oblastní charitu Jihlava. Můžete vyznačit více 

odpovědí. (n= 33) 

2007/2008 

100,0% 

2008/2009 

39,4% 

2009/2010 

18,2% 

2010/2011 

12,1% 

2011/2012 

9,1% 

2012/2013 

9,1% 

2013/2014 

9,1% 

2014/2015 

6,1% 

2015/2016 

3,0% 
 

 

 

50. Je mi on average 24,8 (median = 25,0) let. (n= 33) 

 

 

51. Pohlaví: (n= 33) 

  mužské 

30,3% 

  ženské 

69,7% 

 

 

52. Mám on average 3,8 (median = 4,0) (počet) sourozenců. (n= 33) 

 

 

 Úplně 

souhlasím 

 

Spíš 

souhlasím 

 

Spíš 

nesouhlasím 

 

Vůbec 

nesouhlasím 

 

53. Pomáhám mladším 

sourozencům, jiným dětem 

a/nebo vlastním dětem při 

domácích úkolech a 

problémech.  

38,7% 51,6% 9,7% 0,0% 

 

54. Chtěl/a byste nám ještě něco sdělit? Tady máte prostor: (n= 31) 

 

 

Děkujeme za Vaši podporu!  
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3 QUESTIONNAIRES INCLUDING STATISTICAL 

FREQUENCY - A MI HÁZUNK 
 

Table 3-1: Questionnaire for children aged 8-12 incl. relative frequency – A Mi Házunk 

 

INSTRUKCIÓK A 8-12 ÉVES GYEREKEKNEK SZÁNT KÉRDŐÍVHEZ 

 

1. Osszunk ki minden gyereknek egy kérdőívet, egy sárga papírcetlit és egy 

borítékot. Kérjük meg a gyerekeket, hogy várjanak a további utasításokra, amíg 

minden gyerek megkapja a dokumentumokat. 

 

2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a borítólap felfedésével lapozzanak az első oldalra, 

amely egyben az első válaszlap és ZÖLD színű. Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy 

a továbbiakban a válaszlapoknak megfelelő színű, így először ZÖLD, válaszmatricákat 

osztunk ki nekik, amelyekkel az oldal tetején található hiányos mondatokat egészíthetik 

ki. 

Olvassuk fel hangosan a ZÖLD mondatot: „Mivel én a Caritashoz járok...” 

Osszuk ki a zöld válaszmatricákat. A gyerekek, a számukra megfelelő válaszokat 

ragasszák a ragasztófelületről a ZÖLD válaszlapra. A fel nem használt, megmaradt 

válaszok kerüljenek a sárga papírcetlire.  

Ezután várjuk meg, míg minden gyerek végzett, és a matricák a megfelelő helyre 

kerültek. Adjunk a gyerekeknek elegendő időt. 

Amint minden gyerek végzett, lapozzunk együtt a következő oldalra, amely 

NARANCSSÁRGA színű. 

 

3. Olvassuk fel hangosan a NARANCSSÁRGA mondatot: „Én szívesen járok a 

Caritashoz...” 

Osszuk ki a NARANCSSÁRGA válaszmatricákat.  

A gyerekek, a számukra megfelelő válaszokat ragasszák a ragasztófelületről a 

NARANCSSÁRGA válaszlapra. A fel nem használt, megmaradt válaszok kerüljenek a 

sárga papírcetlire. 

Ezután várjuk meg, míg minden gyerek végzett, és a matricák a megfelelő helyre 

kerültek. Adjunk a gyerekeknek elegendő időt. 

Amint minden gyerek végzett, lapozunk együtt a következő oldalra, amely KÉK színű. 

 

4. Olvassuk fel hangosan a KÉK mondatot: „Én a Caritasnál megtanultam...” 

Osszuk ki a KÉK válaszmatricákat. 

A gyerekek, a számukra megfelelő válaszokat ragasszák a ragasztófelületről a KÉK 

válaszlapra. A fel nem használt, megmaradt válaszok kerüljenek a sárga papírcetlire. 

Ezután várjuk meg, míg minden gyerek végzett és a matricák a megfelelő helyre 

kerültek. Adjunk a gyerekeknek elegendő időt. 

Amint minden gyerek végzett, lapozzunk együtt a következő oldalra, amely SÁRGA 

színű. 
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5. Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a SÁRGA válaszlapot IGEN/NEM 

matricákkal kell megválaszolni. A megfelelő választ a kijelentés melletti négyzetbe 

kell ragasztani. A megmaradt válaszmatricákat ismét a sárga papírcetlire kell 

ragasztaniuk. (Természetesen a sárga papírcetli mindkét oldala felhasználható.) 

 

6. Osszuk ki az IGEN/NEM matricákat. Tudassuk a gyerekekkel, hogy amint az első 

SÁRGA válaszlappal végeztek, önállóan lapozhatnak, és tovább ragasztgathatják a 

SÁRGA matricákat. 

Ezután várjuk meg, míg minden gyerek végzett, és a matricák a megfelelő helyre 

kerültek. Adjunk a gyerekeknek elegendő időt. 

Amint minden gyerek végzett, lapozzunk együtt a következő oldalra, amely PIROS 

színű. 

 

 

 

7. A PIROS válaszlaphoz szükségünk lesz írószerre. 

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy az első négy kérdésnél az öt négyzet 

közül a szerintük megfelelőt kell „x”-szel jelölniük, az utolsó két kérdésnél 

pedig számokkal kell válaszolniuk. 

Adjunk a gyerekeknek elegendő időt a kérdések megválaszolásához. 

 

8. Amint minden gyerek végzett, kérjük meg őket, hogy a kitöltött kérdőíveket és a 

sárga papírcetliket helyezzék az asztalon előkészített borítékba, és ragasszák 

le azokat. 

 

9. Gyűjtsük össze a leragasztott borítékokat. 

 

 

 

 

Szia! 

Köszönjük szépen, hogy segítesz a felmérésünkben! 

Mindjárt elmagyarázzák neked, hogy mit kell csinálni. 

Ha készen vagy, akkor légyszíves rakd a kérdőívet a 

borítékba! 

Jó szórakozást kívánunk! 
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Mivel „a mi házunk“-ba járok, ... 

1. könnyebben kijövök másokkkal.     66,7% (n= 24) 

2. vannak új barátaim.       83,3% (n= 24) 

3. majdnem mindig járok iskolába.     66,7% (n= 24) 

4. majdnem mindig megcsinálom a házi feladatot.   79,2% (n= 24) 

5. sokat kirándultam, és új helyeken jártam.    66,7% (n= 24) 

 

 

Szeretek „ a mi házunk“-ba járni... 

6. mert ott jól érzem magam.      91,7% (n= 24) 

7. mert sok új dolgot tanulok.      87,5% (n= 24) 

8. mert a szüleim akarják, hogy ide járjak.   50,0% (n= 24) 

9. mert itt kapok ennivalót.      37,5% (n= 24) 

10. mert segítenek, ha barkácsolok, zenélek,  

rajzolok sportolok…       83,3% (n= 24) 

11. mert segítenek a házi feladat elkészítésében 

 és a tanulásban.       70,8% (n= 24) 

12. mert most már tudok számítógépezni és internetezni.  58,3% (n= 24) 

13. mert a barátaim ide járnak.      62,5% (n= 24) 

 

 

„A mi házunk“-ban megtanultam... 

14. az iskolában jól viselkedni.      83,3% (n= 24) 

15. kedvesnek és udvariasnak lenni.     87,5% (n= 24) 

16. osztozni.        100,0% (n= 24) 

17. pontosnak lenni.       66,7% (n= 24) 
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18. Nem szeretek "a mi házunk"-ba járni. (n= 24) 

o Igen  0,0% 

o Nem  100,0% 

19. Büszke vagyok arra, amit "a mi házunk"-ban csinálok. (n= 24) 

o Igen  91,7% 

o Nem  8,3% 

20. A szabadidőmet inkább máshol töltöm, mint "a mi házunk"-ban: például otthon. 

(n= 24) 

o Igen  25,0% 

o Nem  75,0% 

21. Az anyukám dolgozik. (n= 24) 

o Igen  41,7% 

o Nem  58,3% 

22. Az apukám dolgozik. (n= 24) 

o Igen  83,3% 

o Nem  16,7% 

23. Otthon van áram. (n= 23) 

o Igen  100,0% 

o Nem  0,0% 

24. Otthon van folyóviz. (n= 23) 

o Igen  100,0% 

o Nem  0,0% 

25. Én kislány vagyok. (n= 23) 

o Igen  52,2% 

o Nem  47,8% 

26. Én kisfiú vagyok. (n= 23) 

o Igen  47,8% 

o Nem  52,2% 
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27. Hányszor csináltad meg múlt héten a házi feladatot? (n= 23) 

o mindig megcsináltam  47,8% 

o 1-szer nem   47,8% 

o 2-szer nem    4,3% 

o 3-szor nem    0,0% 

o többször mint 3-szor nem  0,0% 

 

28. Hányszor voltál múlt héten iskolában? (n= 24) 

o Mindig    54,2% 

o 1-szer nem    20,8% 

o 2-szer nem    12,5% 

o 3-szor nem    12,5% 

o többször mint 3-szor nem  0,0% 

 

29. Hányszor segített neked a múlt héten valamelyik gyerek "a mi házunk"-ból? 

(például házi feledat megoldásában, kérdésekben... ) (n= 24) 

o Soha    33,3% 

o 1-szer    25,0% 

o 2-szer    8,3% 

o 3-szor    4,2% 

o többször mint 3-szor  29,2% 
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30. Hányszor volt a múlt héten kedves hozzád valamelyik gyerek "a mi házunk"-ból? 

(pl. rajzolt neked egy képet, megvigasztalt, ajándékozott neked valamit...) (n= 22) 

o Soha    9,1% 

o 1-szer    13,6% 

o 2-szer    13,6% 

o 3-szor    18,2% 

o többször mint 3-szor  45,5% 

 

31. Nekem on average 2,9 (median = 3,0) testvérem van. (n=23) 

 

32.  Én on average 8,9 (median = 9,0) éves vagyok. (n=24) 
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Table 3-2: Questionnaire for children aged 12+ incl. relative frequency – A Mi Házunk 

 

 

Kérdőív – aktív fiatalok 
 

 

 

Szia! 

 

Egy ideje jársz „a mi házunk“-ba. Egy osztrák egyetem kutatói vagyunk Bécsből, és érdeklődni 

szeretnénk, hogy te mi mindent csináltál „a mi házunk“-ban. Kérjük, válaszolj a következő 

kérdésekre! Ha végeztél, légy szíves tedd a kész kérdőívet a borítékba, és ragaszd le! Nagyon 

szépen köszönjük! 

 

 

Kérjük, jelöld meg a helyes választ! Például: 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább 

nem értek 

egyet 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

1. „A mi házunk“-ban új barátokra 

találtam. (n= 17) 64,7% 23,5% 5,9% 5,9% 

2. „A mi házunk“-ban könnyebb volt 

megcsinálni a házi feladatot. (n= 16) 56,3% 43,8% 0,0% 0,0% 

3. „A mi házunk“-nak köszönhetően jobban 

igyekszem elvégezni az iskolát. (n= 17) 29,4% 58,8% 11,8% 0,0% 

4. „A mi házunk“-kal sok új helyen jártam, 

és sokat kirándultam. (n= 17) 88,2% 11,8% 0,0% 0,0% 

5. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert 

barkácsolhatok, sportolhatok, 

zenélhetek, táncolhatok. (n= 17) 
23,5% 52,9% 17,6% 5,9% 
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6. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert 

segítenek a barkácsolásban, 

sportolásban zenélésben, táncolásban. 

(n= 17) 

23,5% 58,8% 11,8% 5,9% 

7. Azért járok „a mi házunk“-ba mert 

segítenek a tanulásban és a házi feladat 

megoldásában. (n= 17) 
70,6% 29,4% 0,0% 0,0% 

8. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert ott 

sok új dolgot tanulok. (n= 17) 41,2% 58,8% 0,0% 0,0% 

9. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert 

érdekes dolgokat csinálunk. (n= 17) 29,4% 58,8% 0,0% 11,8% 

10. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert ott 

kapok ennivalót. (n= 17) 17,6% 23,5% 17,6% 41,2% 

11. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert ott 

megtanulok számítógépezni és 

internetezni. (n= 17) 
41,2% 11,8% 35,3% 11,8% 

12. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert 

odajárnak a barátaim is. (n= 17) 47,1% 47,1% 5,9% 0,0% 

13. „A mi házunk“-ban megtanultam 

kedvesen és illedelmesen viselkedni. 

(n= 17) 
17,6% 52,9% 23,5% 5,9% 

14. „A mi házunk“-ban megtanultam 

osztozni. (n= 15) 26,7% 33,3% 20,0% 20,0% 

15. „A mi házunk“-ban megtanultam az 

iskolában jól viselkedni. (n= 15) 26,7% 53,3% 13,3% 6,7% 

16. „A mi házunk“-ban megtanultam 

pontosnak lenni. (n= 17) 17,6% 58,8% 11,8% 11,8% 

17. Szeretek „a mi házunk“-ba járni. (n= 

17) 88,2% 11,8% 0,0% 0,0% 
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 Teljesen 

egyetértek 

 

O 

Inkább 

egyetértek 

 

O 

Inkább 

nem értek 

egyet 

O 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

O 

18. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert nincs 

más lehetőség. (n= 17) 17,6% 23,5% 29,4% 29,4% 

19. Azért járok „a mi házunk“-ba, mert a 

szüleim akarják. (n= 17) 11,8% 23,5% 41,2% 23,5% 

20. Azért nem szeretek „a mi házunk“-ba 

járni, mert a barátaim nem jó 

véleménnyel vannak róla. (n= 17) 
0,0% 0,0% 47,1% 52,9% 

21. Azért nem szeretek „a mi házunk“-ba 

járni, mert nem vagyok jóban más 

gyerekekkel és fiatalokkal. (n= 17) 
0,0% 5,9% 41,2% 52,9% 

22. Azért nem szeretek „a mi házunk“-ba 

járni, mert nem vagyok jóban néhány 

gondozóval. (n= 17) 
0,0% 5,9% 52,9% 41,2% 

23. Inkább máshol tölteném az időmet, mint 

„a mi házunk“-ban. (n= 17) 0,0% 29,4% 35,3% 35,3% 

 

 

 

 

 

igen  nem  

24. Dolgozik az anyukád? (n= 17) 41,2% 58,8% 

25. Dolgozik az apukád? (n= 17) 82,4% 17,6% 

26. Van a szüleidnél folyóvíz? (n= 17) 100,0% 0,0% 

27. Van a szüleidnél áram? (n= 17) 100,0% 0,0% 
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28. Hányszor kaptál múlt héten házi feladatot, és hányszot nem csináltad meg? (n= 17) 

 

a házi feladatot 

mindig 

megcsináltam 

a házi feladatot 1-

szer nem 

csináltam meg 

a házi feladatot 2-

szer nem 

csináltam meg 

a házi feladatot 3-

szor nem 

csináltam meg 

a házi feladatot 

több mint 3-szor 

nem csináltam 

meg 

41,2% 35,3% 23,5% 0,0% 0,0% 

 

 

29. Hányszor voltál a múlt héten iskolában? (n= 17) 

 

mindig 1-szer nem 2-szer nem 3-szor nem 
több mint 3-szor 

nem 

76,5% 11,8% 0,0% 0,0% 11,8% 

 

 

30. Mikor jártál „a mi házunk“-ba? (n= 17) 

 

2007/2008 

29,4% 

2008/2009 

35,3% 

2009/2010 

41,2% 

2010/2011 

41,2% 

2011/2012 

52,9% 

2012/2013 

52,9% 

2013/2014 

70,6% 

2014/2015 

82,4% 

2015/2016 

76,5% 
 

 

 

 

 

31. Én on average 14,2 (median = 13,0) éves vagyok. (n=17) 

 

 

 

32. Nemem 

 

 

 

 

  

Férfi 

50,0% 

Nő 

50,0% 
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33. Nekem on average 3,7 (median = 3,0) testvérem van. (n=15) 

 

Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább 

nem értek 

egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

34. Segítek a fiatalabb testvéreimnek és 

más gyerekeknek a házi feladat és 

egyéb problémák megoldásában. (n= 

17) 

56,3% 43,8% 0,0% 0,0% 

 

 

Szeretnél még valamit mondani? Itt van hely: 

 

 

 

 

 

 

 

JUHUUU! 

 

SIKERÜLT! 

 

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! 
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Table 3-3: Questionnaire for alumni incl. relative frequency – A Mi Házunk 

 

 

Kérdőív - végzősök/volt résztvevők 
 

 

Szia! 

Te gyerekkorod nagyrészét „a mi házunk“-ban töltötted. Egy osztrák egyetem kutatói vagyunk 

Bécsből, és érdeklődni szeretnénk, hogy mi mindent csináltál „a mi házunk“-ban. Kérjük, 

válaszolj a következő kérdésekre! Ha végeztél, légy szíves tedd a kész kérdőívet a borítékba, és 

ragazd le! Nagyon szépen köszönjük! 

 

Kérlek, jelöld be a helyes választ! Például: 

 

      

 

 

 

 

Ha visszagondolsz „ a mi házunk“-ra, akkor mennyire értesz egyet a következő állításokkal? „A 

mi házunk“-nak köszönhetően … 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább nem 

értek egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

1. … új barátokat találtam. (n= 10) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. … könnyebben koncentráltam a házi 

feladatokra. (n= 10) 
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

3. … majdnem mindig megcsináltam a 

házi feladataimat. (n= 10) 
60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

4. … szinte soha nem hiányoztam az 

iskolából. (n= 10) 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
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5. … könnyebben kijövök másokkal. (n= 

10) 
70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 

6. … könnyebben tartottam be a 

szabályokat (pl. pontosnak lenni, 

embereket meghallgatni és nem 

félbeszakítani...). (n= 10) 

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

7. … igyekeztem az iskolát befejezni. (n= 

10) 
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

8. … sok új helyre kirándultam. (n= 10) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

Még ma is szívesen gondolok vissza „a mi házunk“-ban eltöltött időre … 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább nem 

értek egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

9. … mert ott barkácsoltunk, rajzoltunk, 

táncoltunk stb. (n= 10) 
90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

10. … mert ott segítettek rajzolni, 

barkácsolni, zenélni stb. (n= 10) 
90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

11. … mert ott segítettek a házi feladat 

elkészítésében, a tanulásban. (n= 10) 
90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

12. … mert ott sok új dolgot tanultam. (n= 

10) 
90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

13. … mert sok érdekes dolgot csináltunk. 

(n= 10) 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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14. … mert ott kaptam enni. (n= 10) 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

15. … mert ott olyan dolgokat tanultam, 

amelyek még ma is hasznomra válnak. 

(n= 10) 

90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

16. … mert ott megtanultam jobban 

használni a számítógépet és az 

internetet. (n= 10) 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

17. … mert ott többet sportoltam. (n= 10) 70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 

18. … mert ott jobban felkészültem az 

iskolára. (n= 10) 
90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

19. … mert ott derűs volt a hangulat. (n= 

10) 
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

20. … mert a barátaim is oda jártak. (n= 

10) 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

21. … mert az szüleim azt akarták, hogy 

oda járjak. (n= 10) 
60,0% 20,0% 10,0% 10,0% 
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A mi házunk“-ban megtanultam … 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább nem 

értek egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

22. … udvariasan és kedvesen viselkedni 

másokkal. (n= 8) 
75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

23. … osztozni másokkal. (n= 8) 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

24. … pontosnak lenni. (n= 10) 70,0% 20,0% 10,0% 0,0% 

25. … a szabályokat betartani. (n= 10) 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

26. … az iskolában jól viselkedni. (n= 10) 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

27. … a munkahelyemen jól viselkedni. 

(n= 10) 
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

28. … spórolni. (n= 10) 70,0% 20,0% 10,0% 0,0% 

29. … egészségesen étkezni. (n= 10) 80,0% 10,0% 10,0% 0,0% 

30. … más gyerekekkel jól viselkedni (pl. 

játék közben). (n= 10) 
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 
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Kérlek, jelöld be a következő válaszok közül a megfelelőt: 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább nem 

értek egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

31. Szerettem „a mi házunk“-ba járni. (n= 

10) 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

32. „A mi házunk“-ban jókat szórakoztam. 

(n= 10) 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

33. Szívesen gondolok vissza „a mi 

házunk“-ra. (n= 10) 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

34. Büszke vagyok arra, amit „a mi 

házunk“-ban elértem. (n= 10) 
90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

35. Mivel „a mi házunk“-ba jártam, 

könnyebb volt továbbtanulni. (n= 10) 
90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

36. Mivel „a mi házunk“-ba jártam, 

könnyebb volt munkahelyet találni. 

(n= 10) 

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

37. Mivel „a mi házunk“-ba jártam, 

találtam munkahelyet. (n= 10) 
70,0% 20,0% 10,0% 0,0% 

38. Azért jártam „a mi házunk“-ba, mert 

nem volt más lehetőségem. (n= 10) 
50,0% 20,0% 30,0% 0,0% 

39. A szabadidőmet szívesebben töltöttem 

volna „a mi házunk“-on kívül. (n= 10) 
20,0% 10,0% 40,0% 30,0% 

40. Azért nem szerettem „a mi házunk“-ba 

járni, mert rosszakat hallottam róla. 

(n= 10) 

0,0% 0,0% 10,0% 90,0% 
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41. Nem szerettem „a mi házunk“-ba járni, 

mert nem voltam jóban más 

gyerekekkel és fiatalokkal. (n= 10) 

0,0% 0,0% 30,0% 70,0% 

42. Nem szerettem „a mi házunk“-ba járni, 

mert nem voltam jóban egyes 

gondozókkal. (n= 10) 

0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 

 

 

Kérlek jelöld meg a helyes választ: 

    igen    nem 

43. Segítesz a testvéreidnek és más gyerekeknek a házi 

feladat megoldásában? (n= 10) 
80,0% 20,0% 

44. Vannak még barátaid „a mi házunk“-ban eltöltött időből, 

akikkel rendszeresen találkozol? (n= 9) 
100,0% 0,0% 

45. Továbbtanultál? (n= 10) 70,0% 30,0% 

46. Van most munkahelyed? (n= 10) 100,0% 0,0% 

47. Van nálad otthon folyóvíz? (n= 10) 100,0% 0,0% 

48. Van nálad otthon áram? (n= 10) 100,0% 0,0% 

 

 

49. Mikor jártál „a mi házunk“-ba? (több válasz is lehetséges) (n= 10) 

2007/2008 

90,0% 

2008/2009 

90,0% 

2009/2010 

90,0% 

2010/2011 

90,0% 

2011/2012 

90,0% 

2012/2013 

80,0% 

2013/2014 

60,0% 

2014/2015 

40,0% 

2015/2016 

40,0% 
 

 

 

50. Én on average 23,3 (median = 22,5) éves vagyok. (n=10) 
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51. Nemem: (n= 10) 

 

 

 

 

52. Nekem on average 4,2 (median = 3) testvérem van. (n=10) 

 

 
Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább 

nem értek 

egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

53. Segítek fiatalabb testvéreimnek, saját 

gyermekeimnek és/vagy más 

gyerekeknek házi feladatuk és 

problémáik megoldásában. (n= 10) 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

Szeretnél még valamit mondani? Ide beírhatod: 

 

 

 

 

Nagyon szépen köszönjük segítségedet! 

 

 

  

  férfi 

60,0% 

  nő 

40,0% 
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4 QUESTIONNAIRES INCLUDING STATISTICAL 

FREQUENCY - CARITAS ALBA IULIA 
 

Table 4-1: Questionnaire for children aged 8-12 incl. relative frequency – Caritas Alba 

Iulia 

 

Instrukciók a 8-12 éves gyerekeknek szánt kérdőívhez 

 

1. Osszunk ki minden gyereknek egy kérdőívet, egy sárga papírcetlit és egy 

borítékot. Kérjük meg a gyerekeket, hogy várjanak a további utasításokra, amíg 

minden gyerek megkapja a dokumentumokat. 

 

2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a borítólap felfedésével lapozzanak az első oldalra, 

amely egyben az első válaszlap és ZÖLD színű. Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy 

a továbbiakban a válaszlapoknak megfelelő színű, így először ZÖLD, válaszmatricákat 

osztunk ki nekik, amelyekkel az oldal tetején található hiányos mondatokat egészíthetik 

ki. 

Olvassuk fel hangosan a ZÖLD mondatot: „Mivel én a Caritashoz járok...” 

Osszuk ki a zöld válaszmatricákat. A gyerekek, a számukra megfelelő válaszokat 

ragasszák a ragasztófelületről a ZÖLD válaszlapra. A fel nem használt, megmaradt 

válaszok kerüljenek a sárga papírcetlire.  

Ezután várjuk meg, míg minden gyerek végzett, és a matricák a megfelelő helyre 

kerültek. Adjunk a gyerekeknek elegendő időt. 

Amint minden gyerek végzett, lapozzunk együtt a következő oldalra, amely 

NARANCSSÁRGA színű. 

 

3. Olvassuk fel hangosan a NARANCSSÁRGA mondatot: „Én szívesen járok a 

Caritashoz...” 

Osszuk ki a NARANCSSÁRGA válaszmatricákat.  

A gyerekek, a számukra megfelelő válaszokat ragasszák a ragasztófelületről a 

NARANCSSÁRGA válaszlapra. A fel nem használt, megmaradt válaszok kerüljenek a 

sárga papírcetlire. 

Ezután várjuk meg, míg minden gyerek végzett, és a matricák a megfelelő helyre 

kerültek. Adjunk a gyerekeknek elegendő időt. 

Amint minden gyerek végzett, lapozunk együtt a következő oldalra, amely KÉK színű. 

 

4. Olvassuk fel hangosan a KÉK mondatot: „Én a Caritasnál megtanultam...” 

Osszuk ki a KÉK válaszmatricákat. 

A gyerekek, a számukra megfelelő válaszokat ragasszák a ragasztófelületről a KÉK 

válaszlapra. A fel nem használt, megmaradt válaszok kerüljenek a sárga papírcetlire. 

Ezután várjuk meg, míg minden gyerek végzett és a matricák a megfelelő helyre 

kerültek. Adjunk a gyerekeknek elegendő időt. 

Amint minden gyerek végzett, lapozzunk együtt a következő oldalra, amely SÁRGA 

színű. 

 

5. Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a SÁRGA válaszlapot IGEN/NEM 

matricákkal kell megválaszolni. A megfelelő választ a kijelentés melletti négyzetbe 

kell ragasztani. A megmaradt válaszmatricákat ismét a sárga papírcetlire kell 

ragasztaniuk. (Természetesen a sárga papírcetli mindkét oldala felhasználható.) 
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6. Osszuk ki az IGEN/NEM matricákat. Tudassuk a gyerekekkel, hogy amint az első 

SÁRGA válaszlappal végeztek, önállóan lapozhatnak, és tovább ragasztgathatják a 

SÁRGA matricákat. 

Ezután várjuk meg, míg minden gyerek végzett, és a matricák a megfelelő helyre 

kerültek. Adjunk a gyerekeknek elegendő időt. 

Amint minden gyerek végzett, lapozzunk együtt a következő oldalra, amely PIROS 

színű. 

 

7. A PIROS válaszlaphoz szükségünk lesz írószerre. 

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy az első négy kérdésnél az öt négyzet 

közül a szerintük megfelelőt kell „x”-szel jelölniük, az utolsó két kérdésnél 

pedig számokkal kell válaszolniuk. 

Adjunk a gyerekeknek elegendő időt a kérdések megválaszolásához. 

 

8. Amint minden gyerek végzett, kérjük meg őket, hogy a kitöltött kérdőíveket és a 

sárga papírcetliket helyezzék az asztalon előkészített borítékba, és ragasszák 

le azokat. 

 

9. Gyűjtsük össze a leragasztott borítékokat. 

 

 

 

 

Szia! 

Köszönjük, hogy támogatsz bennünket a kutatásunkkal! 

A felügyelőd nemsokára elmagyarázza, hogyan is kell a kérdőívet 

kitöltened. 

Kérünk téged, hogy a végén helyezd a kitöltött kérdőívet a borítékba. 

Jó szórakozást a kérdések megválaszolásához! 
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Mivel a Caritas-hoz járok…. 

1. könnyebben egyezek másokkal.     78,7% (n= 47) 

2. új barátokat találtam.      89,4% (n= 47) 

3. szinte mindig járok iskolában.     74,5% (n= 47) 

4. a házi feladatomat szinte mindig megcsinálom.   70,2% (n= 47) 

5. kirándultam új helyen.      76,6% (n= 47) 

 

 

Járok a Caritas-hoz…. 

6. mert jól érzem magam ott.      93,6% (n= 47) 

7. mert tanulok valami újat.      91,5% (n= 47) 

8. mert a szüleim akarják, hogy menjek el.    63,8% (n= 47) 

9. mert ott kapok ennivalót.      70,2% (n= 47) 

10. mert kapok segítséget, amikor barkácsolok,  

zenélek, festek, sportolok,..      87,2% (n= 47) 

11. mert segítséget kapok a házi feladatokkal és  

a tanulással.        76,6% (n= 47) 

12. mert így jobban megtanultam számítógépezni és az 

 internetet használni.      34,0% (n= 47) 

13. mert a barátaim oda járnak.     91,5% (n= 47) 

 

 

A Caritas-nál megtanultam…. 

14. hogyan kell viselkedni az iskolában.    80,9% (n= 47) 

15. udvarias és kedves lenni másokkal.    85,1% (n= 47) 

16. megosztani a dolgaimat.      66,0% (n= 47) 

17. «Land»pontosnak lenni.      87,2% (n= 47) 
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18. Kellemetlen számomra Caritas-hoz járni. (n= 46) 

o Igen  2,2% 

o Nem  97,8% 

19. Büszke vagyok arra, amit a Caritas-nál csinálok. (n= 46) 

o Igen  95,7% 

o Nem  4,3% 

20. A szabadidőmben inkább a szervezeten kívül lennék, például otthon. (n= 47) 

o Igen  14,9% 

o Nem  85,1% 

21. Édesanyám dolgozik. (n= 47) 

o Igen  38,3% 

o Nem  61,7% 

22. Édesapám dolgozik. (n= 46) 

o Igen  56,5% 

o Nem  43,5% 

23. Van otthon áramunk. (n= 47) 

o Igen  21,3% 

o Nem  78,7% 

24. Van otthon vizünk. (n= 47) 

o Igen  46,8% 

o Nem  53,2% 

25. Lány vagyok. (n= 47) 

o Igen  44,7% 

o Nem  55,3% 

26. Fiú vagyok. (n= 47) 

o Igen  55,3% 

o Nem  44,7% 
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27. Milyen gyakran nem csináltál meg az elmúlt héten egy házi feladatot? (n= 47) 

o Mindig megcsináltam  36,2% 

o egyszer nem    23,4% 

o kétszernem    19,1% 

o háromszor nem   4,3% 

o több mint háromszor nem  17,0% 

 

28. Milyen gyakran voltál a múlt héten iskolában? (n= 46) 

o minden nap    37,0% 

o egyszer nem    21,7% 

o kétszernem    17,4% 

o háromszor nem   4,3% 

o több mint háromszor nem  19,6% 

 

29. Milyen gyakran segített az elmúlt héten, egy gyerek aki szintén a Caritas-hoz jár? 

(például válaszokkal, házi feladattal,…) (n= 46) 

o egyszer sem    26,1% 

o egyszer    32,6% 

o kétszer    21,7% 

o háromszor    6,5% 

o több mint háromszor  13,0% 
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30. Milyen gyakran volt kedves hozzád az elmúlt héten, egy gyerek aki szintén a 

Caritas-hoz jár (megvígasztalt, festett neked egy képet, adott egy ajándékot, ...) 

(n= 47) 

o egyszer sem    14,9% 

o egyszer    29,8% 

o kétszer    19,1% 

o háromszor    8,5% 

o több mint háromszor  27,7% 

 

31. Van on average 3,2 (median = 3,0) testvérem. (n=44) 

 

32. On average 8,2 (median = 8,0) éves vagyok. (n=47) 
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Table 4-2: Questionnaire for children aged 12+ incl. relative frequency – Caritas Alba 

Iulia 

 

Visszajelzési kérdőív – aktív résztvevők 
 

Szia! 

Már egy ideje jársz a Caritashoz. Egy osztrák egyetem kutatói vagyunk, és érdekel az, hogy 

mivel foglalkoztok a Caritasnál, és hogy tetszik nektek. Ezért megkérünk arra, hogy válaszolj a 

kérdéseinkre. A végén a kitöltött kérdőívet a leragasztott borítékban kérjük szépen vissza. 

Köszönjük! 

  

Kérünk, jelöld be válaszodhoz a megfelelő kis arcot! Példa:  

 

 
    

 

 

 

 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább 

nem értek 

egyet 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

1. A Caritasnál találtam új barátokat. (n= 23) 73,9% 26,1% 0,0% 0,0% 

2. A Caritasnál könnyebben tudok figyelni a 

házi feladataimra. (n= 23) 
47,8% 21,7% 30,4% 0,0% 

3. A Caritasnak köszönhetően jobban 

igyekszem elvégezni az iskolát. (n= 23) 
56,5% 34,8% 4,3% 4,3% 

4. A Caritasszal kirándultam új helyekre. (n= 

21) 
76,2% 14,3% 4,8% 4,8% 
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5. Azért járok a Caritashoz, mert ott hatok, 

sportolhatok, zenélhetek. (n= 23) 
73,9% 17,4% 0,0% 8,7% 

6. Azért járok a Caritashoz, mert ott 

segítséget kapok a barkácsolással, a 

sportolással, a zenével vagy a tánccal 

kapcsolatban. (n= 23) 

65,2% 26,1% 8,7% 0,0% 

7. Azért járok a Caritashoz, mert ott 

segítséget kapok a házi feladattal vagy a 

tanulással kapcsolatban. (n= 22) 

54,5% 27,3% 13,6% 4,5% 

8. Azért járok a Caritashoz, mert ott új 

dolgokat tanulok. (n= 23) 
73,9% 21,7% 0,0% 4,3% 

9. Azért járok a Caritashoz, mivel ott mindig 

valami érdekeset csinálunk. (n= 23) 
91,3% 4,3% 0,0% 4,3% 

10. Azért járok a Caritashoz, mivel ott adnak 

enni. (n= 22) 
13,6% 27,3% 18,2% 40,9% 

11. Azért járok a Caritashoz, mivel ott 

megatnultam bánni a számítógéppel és az 

internettel. (n= 23) 

73,9% 17,4% 8,7% 0,0% 

12. Azért járok a Caritashoz, mivel a barátaim 

is oda járnak. (n= 22) 
54,5% 36,4% 9,1% 0,0% 

13. A Caritasnál megtanultam udvariasan és 

kedvesen viselkedni másokkal. (n= 23) 
52,2% 26,1% 17,4% 4,3% 

http://browse.dict.cc/ungarisch-deutsch/bark%C3%A1csol.html
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14. A Caritasnál megtanultam a dolgaimat 

megosztani. (n= 23) 
43,5% 34,8% 13,0% 8,7% 

15. A Caritasnál megtanultam, hogyan kell 

viselkedni az iskolában. (n= 23) 
56,5% 13,0% 26,1% 4,3% 

16. A Caritasnál megtanultam pontosnak lenni. 

(n= 23) 
34,8% 43,5% 17,4% 4,3% 

17. Szeretek a Caritashoz járni. (n= 23) 87,0% 13,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 Teljesen 

egyetértek 

 

O 

Inkább 

egyetértek 

 

O 

Inkább 

nem értek 

egyet 

O 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

O 

18. Azért járok a Caritashoz, mert különben 

nincs más lehetőségem. (n= 23) 
17,4% 26,1% 8,7% 47,8% 

19. Azért járok a Caritashoz, mert a szüleim így 

akarják. (n= 22) 
13,6% 9,1% 27,3% 50,0% 

20. Mivel a barátok nem mesélnek jó dolgokat a 

Caritasról, nem lelkesedem annyira azért, 

hogy odajárjak. (n= 23) 

13,0% 8,7% 30,4% 47,8% 

21. Mivel a többi gyermekkel és fiatallal, aki 

odajár, nem jövök ki annyira jól, nem 

szívesen járok a Caritashoz. (n= 22) 

0,0% 4,5% 36,4% 59,1% 

22. Mivel egyes felügyelőkkel nem jövök ki 

olyan jól, nem szívesen járok a Caritashoz. 

(n= 21) 

4,8% 4,8% 19,0% 71,4% 
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23. Ahelyett hogy a Caritasnál töltsem az 

időmet, szívesebben lennék máshol. (n= 

21) 

4,8% 23,8% 14,3% 57,1% 

 

 

 
igen nem 

24. Dolgozik jelenleg édesanyád? (n= 21) 33,3% 66,7% 

25. Dolgozik jelenleg édesapád? (n= 22) 50,0% 50,0% 

26. Van otthon a szüleidnél folyóvíz? (n= 23) 34,8% 65,2% 

27. Van otthon a szüleidnél áram? (n= 23) 60,9% 39,1% 

 

 

28. Milyen gyakran nem csináltál meg az elmúlt héten egy házi feladatot? (n= 23) 

mindig 

megcsináltam 
1-szer nem 2-szer nem 3-szor nem 

több mint 3-szor 

nem 

34,8% 13,0% 13,0% 17,4% 21,7% 

 

29. Milyen gyakran voltál a múlt héten iskolában? (n= 23) 

minden nap 1-szer nem 2-szer nem 3-szor nem 
több mint 3-szor 

nem 

56,5% 21,7% 4,3% 8,7% 8,7% 

 

 

30. Melyik év(ek)ben jártál a Caritashoz? Adhatsz több választ is. (n= 22) 

2007/2008 

0,0% 

2008/2009 

0,0% 

2009/2010 

0,0% 

2010/2011 

4,5% 

2011/2012 

22,7% 

2012/2013 

45,5% 

2013/2014 

63,6% 

2014/2015 

81,8% 

2015/2016 

95,5% 
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31. On average 13,0 (median = 13,0)  éves vagyok. (n=23) 

 

 

32. A nemem  (n= 23) 

 

 

 

 

33. Van on average 3,0 (median = 2,5) (szám) testvérem. (n=22) 

 

Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább 

nem értek 

egyet  

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

34. Segítek a fiatalabb testvéreimnek és 

más gyerekeknek a házi feladat és 

egyéb problémák megoldásában. (n= 

22) 

45,5% 36,4% 18,2% 0,0% 

 

 

Szeretnél még valamit mesélni nekünk? Itt van hely hozzá: 

 

 

 

JUHU!  

 

SIKERÜLT!  

 

KÖSZÖNJÜK! 

  

Férfi 

82,6% 

Nő 

17,4% 
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Table 4-3: Questionnaire for alumni incl. relative frequency – Caritas Alba Iulia 

 

 

Visszajelzési kérdőív – végzősök/volt résztvevők 
 

Szia! 

Korábban jártál a Caritashoz és ott töltötted a gyermekkorodnak, illetve ifjúságodnak egy 

részét. Egy osztrák egyetem kutatói vagyunk Bécsből, és érdekel minket, hogy te mivel 

foglalkoztál annak idején a szervezetben. Kérünk, válaszolj az alábbi kérdésekre. A végén a 

kérdőívet majd a leragasztott borítékban kérjük szépen vissza. Köszönjük! 

 

Kérünk, jelöld be válaszodhoz a megfelelő számot! Példa: 

 

      

 

 

 

Ha visszagondolsz arra az időre, amikor a Caritashoz jártál, mennyire értesz egyet az alábbi 

állításokkal? Amikor/mivel a Caritashoz jártam,... 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább 

nem értek 

egyet 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

1. … új barátokat találtam. (n= 10) 50,0% 40,0% 10,0% 0,0% 

2. … könnyebben tudtam figyelni a házi 

feladataimra. (n= 10) 
40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 

3. ... szinte mindig megcsináltam a házi 

feladataimat. (n= 10) 
20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 

4. … szinte soha nem hiányoztam iskolából. 

(n= 10) 
30,0% 20,0% 30,0% 20,0% 

5. … most már könnyebben kijövök 

másokkal. (n= 9) 
55,6% 33,3% 0,0% 11,1% 
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6. … könnyebb számomra a szabályokat 

betartani (mint például: pontosnak lenni, az 

embereket meghallgatni és nem 

félbeszakítani őket, ...). (n= 10) 

60,0% 30,0% 10,0% 0,0% 

7. … igyekeztem az iskolát elvégezni. (n= 

10) 
60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

8. … kirándulásokon új helyeket fedeztem 

fel. (n= 10) 
60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

 

 

Még mindig szívesen nézek vissza a Caritasnál töltött időszakra ... 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább nem 

értek egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

9. … mert ott barkácsoltunk, 

rajzoltunk/festettünk, táncoltunk stb. (n= 

10) 

50,0% 40,0% 10,0% 0,0% 

10. … mert ott segítséget kaptam a 

rajzolással/festéssel, barkácsolással, 

zenéléssel stb. kapcsolatban. (n= 10) 

40,0% 50,0% 10,0% 0,0% 

11. … mert ott segítséget kaptam a házi 

feladatokkal, illetve a tanulással 

kapcsolatban. (n= 10) 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

12. … mert ott új dolgokat tanultam. (n= 

10) 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

13. … mert érdekeset dolgokat csináltunk. 

(n= 10) 
70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 
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14. … mivel ott adtak enni. (n= 10) 30,0% 10,0% 20,0% 40,0% 

15. … mivel ott megtanultam dolgokat, 

amik még manapság is hasznosak. (n= 

10) 

60,0% 30,0% 10,0% 0,0% 

16. … mert ott megtanultam jobban 

használni a számítógépet és az internetet. 

(n= 9) 

 

44,4% 11,1% 33,3% 11,1% 

17. … mert ott többet sportoltam. (n= 10) 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 

18. … mert akkoriban jobban fel voltam 

készülve az iskolára. (n= 10) 
50,0% 30,0% 20,0% 0,0% 

19. … mert jól telt az idő. (n= 10) 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

20. … mert a barátaim is oda jártak. (n= 

10) 
70,0% 10,0% 20,0% 0,0% 

21. … mert a szüleim azt akarták, hogy 

járjak oda. (n= 10) 
30,0% 30,0% 10,0% 30,0% 
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A Caritasnál megtanultam ... 

1.  
Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább nem 

értek egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

22. … udvarias és kedves lenni 

másokkal. (n= 10) 
70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 

23. … megosztani a dolgaimat. (n= 

10) 
60,0% 30,0% 10,0% 0,0% 

24. … pontosnak lenni. (n= 10) 50,0% 20,0% 20,0% 10,0% 

25. … hogy a szabályok fontosak. 

(n= 10) 
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

26. … hogyan kell viselkedni az 

iskolában. (n= 10) 
70,0% 20,0% 10,0% 0,0% 

27. … hogyan kell viselkedni a 

munkahelyen. (n= 10) 
60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

28. … a pénzzel okosan 

gazdálkodni. (n= 10) 
60,0% 10,0% 20,0% 10,0% 

29. … egészségesen táplálkozni. 

(n= 10) 
50,0% 20,0% 20,0% 10,0% 

30. … hogyan kell viselkedni a többi 

gyerekkel (például játék közben). 

(n= 10) 

60,0% 30,0% 0,0% 10,0% 
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Kérünk, jelöld be azt, hogy mennyire értesz egyet a következő állításokkal: 

 Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább 

nem értek 

egyet 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

31. Szívesen jártam a Caritashoz. (n= 10) 90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

32. A Caritasnál sokat szórakoztunk. (n= 

10) 
60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

33. Szívesen tekintek vissza a Caritasnál 

töltött időszakomra. (n= 10) 
90,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

34. Büszke vagyok arra, amit csináltam és 

elértem a Caritasnál. (n= 10) 
70,0% 10,0% 0,0% 20,0% 

35. A Caritasnál töltött időszak segített a 

továbbtanulásban. (n= 10) 
80,0% 10,0% 0,0% 10,0% 

36. A Caritasnál töltött időszak segített a 

munkakeresésben. (n= 9) 
66,7% 22,2% 11,1% 0,0% 

37. A Caritasnál töltött időszak segített 

munkahelyet találni. (n= 9) 
44,4% 33,3% 11,1% 11,1% 

38. Azért jártam a Caritashoz, mert 

akkoriban nem volt más lehetőségem. 

(n= 10) 

30,0% 30,0% 0,0% 40,0% 

39. Szívesebben töltöttem volna a 

szabadidőmet a szervezeten kívül. (n= 

10) 

30,0% 0,0% 50,0% 20,0% 

40. Nem szerettem a Caritashoz járni, mert 

nem meséltek jó dolgokat a szervezetről 

akkoriban. (n= 10) 

10,0% 20,0% 0,0% 70,0% 
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41. Mivel a többi gyermekkel és fiatallal, aki 

odajárt, nem jöttem ki jól, nem szívesen 

jártam a Caritashoz. (n= 10) 

10,0% 10,0% 10,0% 70,0% 

42. Mivel bizonyos felügyelőkkel nem jöttem 

ki olyan jól, nem szívesen jártam a 

Caritashoz. (n= 10) 

20,0% 0,0% 80,0% 0,0% 

 

Kérünk, jelöld be a megfelelő választ: 

    igen    nem 

43. Segítesz fiatalabb testvéreidnek vagy más gyerekeknek a 

házi feladat vagy más probléma, illetve nehézség 

megoldásában? (n= 10) 

50,0% 50,0% 

44. Vannak jelenleg barátaid, akiket a Caritasnál töltött 

időszakban ismertél meg, és akikkel még rendszeresen 

találkozol? (n= 10) 

90,0% 10,0% 

45. Részt vettél továbbképzésen? (n= 10) 60,0% 40,0% 

46. Van jelenleg munkahelyed? (n= 10) 60,0% 40,0% 

47. Van nálad otthon folyóvíz? (n= 9) 55,6% 44,4% 

48. Van nálad otthon áram? (n= 10) 80,0% 20,0% 

 

 

49. Melyik év(ek)ben jártál a Caritashoz? Adhatsz több választ is. (n= 10) 

2007/2008 

60,0% 

2008/2009 

60,0% 

2009/2010 

70,0% 

2010/2011 

70,0% 

2011/2012 

30,0% 

2012/2013 

40,0% 

2013/2014 

30,0% 

2014/2015 

40,0% 

2015/2016 

0,0% 
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50. On average 21,4 (median = 23,0) éves vagyok. (n=9) 

 

 

51. A nemem: (n= 9) 

 

 

 

 

52. Van on average 2,4 (median = 2,0) (szám) testvérem. (n=9) 

 

 

Teljesen 

egyetértek 

 

 

Inkább 

egyetértek 

 

 

Inkább 

nem értek 

egyet 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

 

53. Segítek fiatalabb testvéreimnek, saját 

gyermekeimnek és/vagy más gyerekeknek 

házi feladatuk és problémáik 

megoldásában. 

44,4% 0,0% 44,4% 11,1% 

 

 

Szeretnél még valamit megosztani velünk? Itt van hely hozzá: 

 

 

 

 

Köszönjük a segítséget! 

 

 

 

 

  

férfi 

44,4% 

Nő 

55,6% 
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