Příloha
Příloha č. 1: Dotazník rozesílaný farářům a farářkám na sbory
První část - obecná
Obecná část se týká základních údajů o farářích, farářkách a jejich práci s mládeží.
Vyplňte, prosím, tuto část i v případě, že se u Vás ve sboru mládež neschází, a dotazník
odešlete (pokyn k odeslání najdete až na samém konci druhé části dotazníku). Pokud
s mládeží pracujete, pokračujte ve vyplňování.
1. Jaké je Vaše pohlaví?
o žena
o muž
2. Jaký je Váš věk?
o do 31 let
o od 31 do 40 let
o od 41 do 50 let
o od 51 do 60 let
o od 61 do 70 let
o od 71 let a více
3. Jak dlouho působíte jako farář/farářka ČCE?
o méně než 5 let
o 5 až 10 let
o 11 až 15 let
o 16 až 20 let
o 21 až 25 let
o 26 let a více
4. Jak dlouho působíte jako farář/farářka tohoto sboru?
o méně než 5 let
o 5 až 10 let
o 11 až 15 let
o 16 až 20 let
o 21 až 25 let
o 26 let a více
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5. Kolik je ve sboru mladých lidí ve věku 15 - 30 let?
o žádný
o 1 až 5
o 6 až 10
o 11 až 15
o 16 až 20
o 21 až 25
o 26 a více
6. Schází se u Vás ve sboru mládež? Jak často?
o ano, schází se častěji než 1x týdně
o ano, schází se pravidelně 1x týdně
o ano, schází se pravidelně 1x za dva týdny
o ano, schází se méně často nebo nepravidelně
o schází se jen zřídka, při nějaké významnější příležitosti
o vůbec ne
o Jiné:
Druhá část - práce s mládeží
Část s názvem práce s mládeží je určena farářům a farářkám, kteří pracují na sborech,
v nichž se mládež schází. Obsahuje mj. otázky, které se ptají na Vaše názory
a zkušenosti.
7. Kolik mladých lidí (nezávisle na příslušnosti k Vašemu sboru) se asi tak schází?
o 1 až 5
o 6 až 10
o 11 až 15
o 16 až 20
o 21 až 25
o 26 a více
8. Jaký je průměrný věk scházejících se mládežníků? (odhadněte, prosím)
o do 17 let
o 18 - 21 let
2

o 22 - 25 let
o 26 - 30 let
o více než 30 let
9. Vedete osobně schůzky mládeže ve Vašem sboru?
o ano
o ne
10. Pokud vedete schůzky mládeže Vy osobně, z jakého je to důvodu?
11. Pokud nevedete schůzky mládeže, kdo je vede (neuvádějte jméno, ale jeho roli ve
sboru) a jaký je k tomu důvod?
12. Máte Vy osobně vizi pro práci s mládeží ve smyslu cíle, kterého chcete dosáhnout,
co chcete předat? (popište, prosím, tuto vizi)
13. Popište, prosím podrobně, jak zpravidla probíhá schůzka mládeže?
14. Co mládež ve Vašem sboru nejvíce zajímá a co ji těší?
15. Po čem mládež ve Vašem sboru touží, co ji nejvíce chybí?
16. Které metody práce během schůzek mládeže používáte nejčastěji? (Zatrhněte ty,
které zařazujete nejčastěji, můžete zatrhnout více možností.)
o Čtení z Bible
o Modlitba
o Výklad písma farářem
o Rozhovor, diskuze na biblické téma
o Rozhovor, diskuze na nebiblické téma (škola, zájmy, politika, atd.)
o Společný zpěv, poslech hudby
o Hry
o Tzv. „druhý program“ vedený někým z mládežníků
o Promítání filmů
o Úvaha někoho z mládežníků
o Zvaní hostů
17. Zde prosím uveďte důvod, proč zrovna tyto metody zařazujete nejčastěji?
18. Používáte pro přípravu schůzek mládeže nějaké publikace, příručky, materiály?
o ano
o ne
19. Pokud používáte, napište jaké.
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20. Jsou ve Vašem sboru jiné aktivity pro mládež? (mimo schůzek mládeže)
o ano
o ne
21. Pokud jsou, tak jaké?
22. Když se zamyslíte nad seniorátními akcemi pro mládež, vnímáte je jako?
o 1 přínosné
o 2 spíše přínosné
o 3 spíše nepřínosné
o 4 nepřínosné
23. Napište, prosím, v čem jsou a v čem nejsou tyto akce přínosné.
24. Když se zamyslíte nad celocírkevními akcemi pro mládež, vnímáte je jako?
o 1 přínosné
o 2 spíše přínosné
o 3 spíše nepřínosné
o 4 nepřínosné
25. Napište, prosím, v čem jsou a v čem nejsou tyto akce přínosné.
26. Účastní se mládež z Vašeho sboru seniorátních akcí pro mládež?
o ano, všichni
o jen někteří
o obvykle nikdo
27. Účastní se mládež z Vašeho sboru celocírkevních akcí pro mládež?
o ano, všichni
o jen někteří
o obvykle nikdo
28. Přispívá Vaše mládež nějakým způsobem k životu celého sboru?
o ano, výrazně
o docela hodně
o dost málo
o vůbec
29. Pokud přispívá, tak jak? (prosím o stručný popis)
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30. Zapojuje se mládež Vašeho sboru do nějakých dobrovolnických či dobročinných
aktivit?
o ano
o ne
31. Pokud se zapojuje tak kde a jakým způsobem? (prosím o stručný popis)
32. Co by se v práci s mládeží v ČCE mělo změnit? Jak by se ve vztahu k práci s
mládeží měla změnit role farářů?
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