
 

Dotazník pro organizace poskytující pomoc a podporu ohroženým dětem a jejich rodinám 

Prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Jsme zařízení, které poskytuje krizovou pomoc dětem, mládeži 
a dospělým, zároveň se věnujeme aktivitám primární prevence na základních a středních školách. V současné době se 
zaměřujeme na zjišťování potřeb dětí při zvládání a řešení krizových životních situací, ve kterých se můžou ocitnout. 
Obracíme se proto na Vás s dotazem na Vaše zkušenosti s touto problematikou.  
Děkujeme za spolupráci! 

              Tým pracovníků krizového centra Archa 
                   Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
________________________________________________________________________________________________ 

Část A – Poskytované služby 
 

1. Jméno zařízení: ……………………………………………………………      2.  Lokalita (kraj): …………………………………………………… 

 

3. Jaké máte registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.?  …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Jste zařízením s pověřením k sociálně-právní ochraně dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.?     ano    ne 
 

5. Poskytuje Vaše zařízení služby nezletilým klientům?   

     ano, poskytuje   

     ne, naše služby jsou určeny pouze zletilým klientům  

     nezletilým poskytujeme služby pouze v rámci práce s rodinou 
 

6. Odhadněte, prosím, v kolika případech vyhledalo (v období posledních 2 let) Vaše služby bez doprovodu rodičů 

 dítě nebo mladistvý ve věku:  

 6-10 let  …………………     11-15 let ……………………  15-18 let ……………………….  
        

7. Jaké formy poskytování pomoci nezletilým klientům nabízíte? (lze uvést více možností) 

   ambulantní:   v prostorách našeho zařízení  jinde, kde? ………………………………………… 
   

   terénní: v ulicích města  ve školním prostředí 

     v domácím prostředí  jinde, kde? ………………………………………….  

   telefonickou  
   

   internetové poradenství     
       

8. Jakou formu Vámi nabízených služeb nezletilí využívají nejčastěji? (lze uvést více možností)  

   ambulantní:   v prostorách našeho zařízení  jinde, kde? ………………………………………… 
   

   terénní: v ulicích města  ve školním prostředí 

     v domácím prostředí  jinde, kde? …………………………………………. 

   telefonickou  
   

   internetové poradenství     
       

9. Jaké nástroje/činnosti využíváte při oslovování cílové skupiny nezletilých klientů s nabídkou poskytovaných 

 služeb? Označte je podle účinnosti od 1 do 8 (1 znamená nejúčinnější). 

 tiskoviny (letáčky, informační brožurky, vizitky)  média (rozhlas, televize) 

 prezentace na webových stránkách   osobní kontakty s veřejností v ulicích města 

 prezentace na Youtube    aktivity primární prevence ve školských zařízeních

 sociální sítě (facebook, twitter)    jiné, jaké? ………………………………………………………… 

          ………………………………………………………… 

 cílovou skupinu nezletilých klientů přímo neoslovujeme  ………………………………………………………… 

 



Část B – Aktivity primární prevence       

  

10. Věnujete se v rámci své činnosti také realizaci aktivit primární prevence pro děti a mládež?    ano    ne 

 Pokud ano:   (Pokud Vaše odpověď zní ne, přejděte prosím přímo k otázce 16.) 

a) poskytujete tyto aktivity bezplatně?   ano  ne 

b) na jakou skupinu dětí a mládeže se zaměřujete? (lze uvést více možností) 

 MŠ       2. stupeň ZŠ  

 1. stupeň ZŠ      SŠ, učiliště 

 neorganizovanou mládež    jinou, jakou?  ……………………………………………………………. 

c) na jakou oblast prevence ohrožení se zaměřujete? (lze uvést více možností)  

 drogy a návykové látky    partnerské vztahy 

 šikana      zvládání krizových situací obecně 

 násilí obecně      kyberšikana 

 mezilidské vztahy     obchodování s lidmi 

 jinou, jakou …………………………………………………………………………….     

              

11. Je program primární prevence ve Vašem zařízení certifikován?   ano    ne 

 Je Váš program součástí nějaké koncepce primární prevence ohrožení dětí na místní, krajské či národní úrovní? 

   ano, jaké? ……………………………………………………………………………………    ne 

 

12. Jaké metody a formy práce používáte při realizaci aktivit primární prevence? (lze uvést více možností) 

 přednášky      práce s jednotlivcem 

 besedy/semináře     práce s malou skupinou 

 workshopy/zážitkové aktivity    práce s celou třídou 

 práce s filmem (videosekvencemi)   jiné, jaké?..................................................... 

 jednorázové akce (sportovní, soutěžní – zaměřené na určité téma) 

 jiné, jaké?............................................................. 

 

13. Vámi realizované aktivity jsou:  jednorázové  dlouhodobé (lze uvést více možností) 

 

14. Zkušenost se školským zařízením:  

 Spolupracuje s Vámi škola při plánování preventivních aktivit ve škole aktivně?   ano  spíše ne     

 Zapojujete pedagogické pracovníky do aktivit primární prevence?   ano  spíše ne   ne 

 Soustřeďujete se v rámci preventivních aktivit také na vyhledávání ohrožených 

  dětí?          ano  spíše ne   ne 

 Zve Vás škola ke spolupráci při řešení potíží ohroženého dítěte?     ano  spíše ne   ne 

 Máte zkušenost s poskytováním krizové pomoci nezletilému přímo v prostorách  

 školy?           ano  spíše ne   ne

 Spolupracujete s pedagogickými pracovníky na případu ohroženého dítěte  

 a jeho rodiny?          ano  spíše ne   ne 

  

15. Vaše působení na půdě školy je ošetřeno: 

   spolupráce školy s naším zařízením je deklarována v programu primární prevence školy 

   ve školním řádu školy 

   písemným souhlasem zákonných zástupců 

   jinak, jak? ………………………………………………………………………………… 

  není ošetřeno 

 

16. Napadá Vás nějaké další zařízení, které by nám mohlo pomoci v našem průzkumu? Jaké?  

 (Prosím napište jeho název, příp. webové stránky) 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme za Váš čas! 


