INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETARE
STUDIUL ÎN RÂNDUL VOLUNTARILOR ȘI INSTITUȚIILOR / ORGANIZAȚIILOR CARE AU PARTICIPAT LA
ACTIVITĂȚILE SNV 2017
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2.

Aspecte tehnice
Acest studiu va fi desfășurat în rândul voluntarilor și coordonatorilor din partea instituțiilor care au desfășurat
activități în cadrul SNV, având tipuri de chestionare destinse pentru fiecare categorie. Un aspect care îl deosebeşte
de alte sondaje este faptul că chestionarele vor fi auto completate de către respondenți. Modalitatea de
autocompletare poate fi desfășurată prin 2 metode:
Chestionarele sunt transmise în format electronic, fiecare organizație tipărește numărul necesar de chestionare
pentru a fi completate și transmit voluntarilor spre completare. Care vor bifa sau vor încercui cifrele / codurile
răspunsurilor, care respondentul consideră că coincid opiniei sale. După completare chestionarele sunt transmise
coordonatorului raional SNV în formă scanată dacă instituția are posibilități tehnice. Dacă instituția nu are
posibilități tehnice, atunci chestionarele se transmit în formă tipărită către coordonatorul Raional SNV.
Chestionarele sunt transmise în format electronic, fiecare organizație în acest format transmite numărul necesar de
chestionare pentru a fi completate voluntarilor. Care vor completa chestionarele in format electronic înserând cu
Shrift BOLD răspunsurile care coincid opiniei sale. După completare chestionarele în acest format sunt transmise
coordonatorului din cadrul instituției după care sunt transmise coordonatorului raional SNV.
Fiecare coordonator SNV va primi de la organizatori numărul de necesar de chestionare care vor trebui sa fie
completate.
Sarcina Dvs. va fi de a Vă prezenta respondenților și de ai convinge să accepte să completeze chestionarul.
Asigurați-le confidențialitatea și le spuneți că datele lor personale nu vor fi divulgate nicăieri, doar vor fi prelucrate
în formă statistică.
Atenție la completare
Explicați respondenților să citească cu atenție întrebările și variantele de răspuns apoi doar să noteze răspunsul
care consideră el că este conform opiniei sale.
În cazul în care respondentul are altă opinie decât cele indicate ca variante de răspuns pentru întrebarea dată poate
să o noteze la varianta Altceva_____________.
De asemenea dacă respondentul nu dorește sau nu poate, nu cunoaște cum să răspundă la o întrebare, să
menționeze situația prin: Nu știu sau Nu doresc să răspund
Chestionarul este compus din diferite tipuri de întrebări:
1. Întrebări cu un singur răspuns (este indicat un singur răspuns sau nu este indicat nimic)
2. Întrebări cu răspuns multiplu (este indicat (Răspuns multiplu sau câteva răspunsuri))
3. Întrebări cu un anumit număr limitat de răspunsuri (Maximum 3 răspunsuri)
4. Întrebări sub formă de tabel (acestea de fiecare dată se completează cu câte un răspuns pe fiecare rând) ca în
exemplul de mai jos:
A1.
Cât de importante sunt pentru tine sunt
Foarte
Nu prea
Deloc
Important
următoarele lucruri…?Un răspuns pe fiecare rând
important
important important
1. Să faci o facultate / colegiu / școală profesională
1
2
3
4
2. Să ai o carieră profesională / un loc de muncă bun
1
2
3
4
3. Să fii activ în politică
1
2
3
4
Cu fiecare persoană în parte vă întelegeţi că o să reveniţi peste câteva minute să luaţi chestionarul personal, astfel
ca ei să aibă grijă să-l completeze pînă la revenirea voastră. Se acceptă, în cazul în care nu există altă posibilitate, ca
chestionarul să fie lăsat de către respondent unei alte persoane (ex. coleg de muncă). În acest caz Coordonatorul
singur urmează să indice respondentului persoana unde poate lăsa chestionarul.
Pe foaie aparte notaţi numele persoanei căreia aţi lăsat chestionarul ca mai apoi să ştiţi la cine să vă adresaţi ca să
ridicați chestionarele completate.
Pentru orice dificultăți și situații neprevăzute de această instrucțiune contactați:
Cercetător : Veaceslav Bătrînescu – 069 532 128 veaceslav.batrinescu@yahoo.com
Coordonator de Proiect SNV 2017: Andrei Gaiu - 079 450 027 tdv_secretariat@yahoo.com

