Vážený pane,
jsem studentkou sociální práce a ráda bych Vás požádala o trochu času a vyplnění
tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce s názvem „Formy
penitenciární péče ve věznici Pardubice“. Cílem dotazníku je zjistit, jak osoby ve
výkonu trestu odnětí svobody hodnotí program zacházení ve věznici Pardubice.
Dotazník se skládá z třinácti otázek a je zcela anonymní. Dovoluji si Vás požádat o
co nejpřesnější a pravdivé odpovědi.
Správné odpovědi zaškrtněte, nebo vypište.
Předem Vám děkuji za spolupráci.

1) Jaký je Váš věk?

2) Jaké je Vaše vzdělání

o Nedokončené základní
o Základní
o Nedokončena střední škola bez
maturity

o Střední škola bez maturity

o Nedokončená střední škola s
maturitou

o Střední škola s maturitou
o Vyšší odborné vzdělání
o Vysokoškolské

3) Jaký je Váš rodinný stav? (Můžete zaškrtnout i kombinaci více odpovědí)

o Svobodný
o Ženatý
o Vdovec
o Partnerka
o Rozvedený
4) Máte děti?

o Ano
o Ne

5) Udržujete kontakt s rodinou během výkonu trestu odnětí svobody? Pokud je Vaše
odpověď ano, zaškrtněte s kým, možno i více odpovědí)

o Ano, udržuji kontakt s:
o
o
o
o
o
o
o
o

Manželka
Partnerka
Děti
Bratr
Sestra
Rodiče
Přátelé
Někdo jiný

o Ne, neudržuji s nikým kontakt
6) Byl jste již v minulosti ve výkonu trestu odnětí svobody?

o Ano
o Ne
7) Jste ve věznici pracovně zařazen?

o Ano, jsem s tím spokojen
o Ano, ale nejsem s tím spokojen
o Ne, ale rád bych byl
o Ne, ani o to nemám zájem
8) Účastnil jste se někdy v minulosti těchto programů zacházení? Pokud Ano,
zaškrtněte prosím, jestli Vás daný program ovlivnil

o Program 3Z
o
o

Ovlivnil mě pozitivně
Nijak mě neovlivnil

o Program GREEP
o
o

Ovlivnil mě pozitivně
Nijak mě neovlivnil

o Program pro pachatele násilných trestných činů
o
o

Ovlivnil mě pozitivně
Nijak mě neovlivnil

9) Jaké aktivity programu zacházení navštěvujete?

10) Jaká aktivita Vás nejvíce zaujala?

11) Jaké další aktivity byste ve věznici uvítal?

12) Jak hodnotíte programy zacházení?

o Přínosné
o Spíše přínosné
o Spíše nepřínosné
o Nepřínosné

Napište, v čem pro vás byly programy přínosné:

Z jakého důvodu pro vás byly programy nepřínosné:

o Nedokážu posoudit
13) Myslíte, že Vám programy zacházení mohou pomoci k lepšímu návratu do
společnosti?

o Ano
o Spíše ano
o Spíše ne
o Ne
o Nevím
Závěrem bych Vám ještě jednou chtěla poděkovat za čas strávený tímto dotazníkem.

