Příloha 1. Otázky pro pracovníky a vedoucí
Otázky pro pracovníky
1.

Jak dlouho už zde pracujete a jakou zde vykonáváte funkci?

2.

Proč jste se rozhodl pracovat právě zde, jaká byla Vaše motivace?

3.

Co je nejdůležitější pro výkon této profese, jaké charakterové vlastnosti a
schopnosti by měl mít pracovník, nízkoprahového centra?

4.

V čem spatřujete cíle práce NZDM a co ve své práci považujete za úspěch?

5.

Jak se klienti dozvídají o vašem klubu a jak navazujete kontakt s klientem?

6.

Popište mi prosím, jak vypadá běžný den v klubu.

7.

Požadují po vás klienti nějaké informace, případně jaké?

8.

Řeší s vámi klienti své problémy, jaké?

9.

Je součástí vaší práce doprovázení a v jaké formě?

10.

Jak probíhá individuální práce s klientem?

11.

Pracujete s klienty i skupinově?

12.

Je působnost Vaší práce i mimo klub?

13.

Kolik chodí průměrně klientů denně do klubu?

14.

Které aktivity můžete klientům nabídnout?

15.

Jaké aktivity patří mezi nejoblíbenější?

16.

Jsou někteří klienti, kteří chodí do klubu jen z důvodu volnočasových aktivit?

17.

Konají se u Vás speciální programy a jaké to jsou?

18.

Nabízíte klientům doučování, o jaký předmět je největší zájem?

19.

Je něco, co byste chtěl/a změnit ve vaší práci?

20.

Vidíte u klientů, kteří k vám chodí dlouhodobě nějaké zlepšení a pokud ano v
čem?

Otázky pro vedoucí
1.

V čem spatřujete cíle práce NZDM a co ve své práci považujete za úspěch?

2.

Vidíte u klientů, kteří k vám chodí dlouhodobě nějaké zlepšení a pokud ano v
čem?

3.

Je něco, co byste chtěl/a na činnosti NZDM změnit?
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Příloha 2. Informovaný souhlas s využitím výzkumného rozhovoru

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO
ROZHOVORU
zaznamenaného pro účely výzkumného projektu diplomové práce

Hodnocení vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež
Výzkum probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na Filozofické fakultě Karlovy
Univerzity v Praze. Diplomová práce je psaná studentkou Bc. Annou Markovou z oboru
Sociální politika a práce.

Pro účely analýzy nejsou důležité osobní údaje informátorů (jako je například jméno, bydliště
či organizace). Rozhovor, který s Vámi bude zaznamenán, bude ihned po jeho pořízení
anonymizován. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu přepisu a bude k dispozici
pouze Bc. Anně Markové. Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou
citovány anonymně a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu či organizaci, ve které
pracujete.

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Anně Markové do výzkumného projektu.

V .......................................
Dne ...................................
Podpis:

Podpis výzkumníka:
Anna Marková
733 603 222
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