Evaluační dotazník NZDM, Podané ruce Brno, projekt Mind the gap 2018-2020

Společnost Podané ruce
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
2021
Evaluační dotazník

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK NZDM
Podané ruce Brno
projekt Mind the gap
2018-2020

1

Evaluační dotazník NZDM, Podané ruce Brno, projekt Mind the gap 2018-2020

Jméno (přezdívka; kód):_____________________ věk:____ žena  / muž 

Problémy
v oblasti:
1. škola - učitelé
2. škola- spolužáci
3. bydlení
4. finance
5. nezaměstnanost
6. konflikty doma
7. konflikty s vrstevníky
8. konflikty s institucemi
9. sex
10. deprese, úzkosti
11. sebepoškozování
12. osobní hygiena
13. alkohol
14. cigarety
15. marihuana
16. tvrdé drogy
17. „flákání se“
18. risk. chování/sport
19. vandalismus
20. krádeže
21. násilí

Jak často jsi je zažil/a?

datum_________________

Jak moc tě to štve či trápí?

verze: vstup  / výstup 

Chceš to řešit?

nikdy

dřív jo,
už ne

někdy

hodně
často

vůbec

trochu

hodně

extrémně

ne,
není třeba

ano, chci
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Čím začít?
Označ max.5 priorit
(č.1 nejdřív)
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Ř = N/A ; P = N/A č. 

1. Škola – učitelé (vzdělání, docházka)

Jak vycházíš s učiteli?
 Se všema vycházím v pohodě, nemám žádné problémy
 Občas mám nějaký menší problém, ale jinak je to ve škole v pohodě
 S některými mám občas konflikty, jiní jsou v pohodě
 S většinou z nich mám časté konflikty
 Učitelé mě nenávidí, já je taky.
V čem konflikty spočívají, čeho se týkají?

Jak často chodíš za školu?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

▢

1x za měsíc

▢

1-2x za pololetí

Jak moc je pro tebe důležité dodělat školu?
 Vůbec, vzdělání je k ničemu
 Rád/a bych ji dokončil/a, ale asi se k tomu nedokopu
 Rád/a bych ji dokončil/a, ale brání mi vnější okolnosti
 Myslím, že to nakonec zvládnu
 Vím 100%, že školu dodělám
Jaké překážky či omezení pro dokončení školy vnímáš?

Pojí se podle tebe s nedokončením školy nějaká rizika?
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky nedokončení školy napadají, stručně je uveď:
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▢

nikdy
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Ř = N/A ; P = N/A č. 

2. Škola – spolužáci (šikana, vztahy)

Jak vycházíš se spolužáky?
 Se všema vycházím v pohodě, nemám žádné problémy
 Občas mám nějaký menší problém, ale jinak je to ve škole v pohodě
 S některými mám občas konflikty, jiní jsou v pohodě
 S většinou z nich mám časté konflikty
 Spolužáci mě nenávidí, já je taky.
Jak často se stane, že tě někdo šikanuje?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

▢

1x za měsíc

▢

1-2x za pololetí

▢

nikdy

Jakou podobu šikana měla?
Uveď všechny formy slovních či fyzických útoků, včetně těch internet či sociální sítě:

Jak často se stalo, že jsi se zapojil do šikany ostatních?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

▢

1x za měsíc

▢

1-2x za pololetí

▢

nikdy

Jakou podobu šikana měla?
Uveď všechny formy slovních či fyzických útoků, včetně těch na internetu či sociální síti:

Pojí se podle tebe s šikanou nějaká rizika pro tebe či pro druhé lidi?
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě napadají nějaké rizika či důsledky šikany, stručně je uveď:
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Sociální situace

Ř = N/A ; P = N/A č. 

3. BYDLENÍ
Kde v současnosti bydlíš:
 u rodičů (u příbuzných)
 v pronajatém bytě
 na ubytovně
 na intru nebo koleji
 nemám stálé bydlení
Jak často se stane, že nemáš kde bydlet?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

S kým bydlíš:
 s rodiči (s příbuznými)
 s partnerem/kou
 s přáteli či známými
 sám
 nemám stálé bydlení

▢

1x za měsíc

▢

1-2x za pololetí

▢

nikdy

Pojí se podle tebe s bezdomovectvím nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky bezdomovectví či života na ulici, stručně je uveď:

Ř = N/A ; P = N/A č. 

4. FINANCE - Jaký je tvůj zdroj příjmů:






kapesné od rodičů
brigády
stálé zaměstnání
sociální podpora
nemám žádný příjem

Jak často se ti stane, že máš vážné problémy s penězi (nemůžeš zaplati základní potřeby)?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

▢

1x za měsíc

▢

1-2x za pololetí

▢

nikdy

Pojí se podle tebe se špatným hospodařením s penězi nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky špatného hospodaření s penězi, stručně je uveď:
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Ř = N/A ; P = N/A č. 

5. NEZAMĚSTNANOST
Jak často máš problémy se zaměstnáním?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

▢

1x za měsíc

▢

1-2x za pololetí

Pojí se podle tebe s nezaměstnaností nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky nezaměstnanosti, stručně je uveď:
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▢

nikdy
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VZTAHY

Ř = N/A ; P = N/A č. 

6. KONFLIKTY DOMA
Jak často máš konflikty s rodiči či dalšími příbuznými kolem sebe?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

▢

1x za měsíc

1-2x za pololetí

▢

nikdy

Jakou podobu konflikty nejčastěji mají:

▢

někdo mě slovně
napadne

▢

Já někoho slovně
napadnu

▢

▢

vzájemné slovní
napadení

někdo mě fyzicky
napadne

▢

já někoho fyzicky
napadnu

▢

vzájemné fyzické
napadení

Pojí se podle tebe s konflikty doma nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky konfliktů doma, stručně je uveď:

Ř = N/A ; P = N/A č. 

7. KONFLIKTY S VRSTEVNÍKY
Jak často máš konflikty se svými vrstevníky?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

▢

1x za měsíc

1-2x za pololetí

▢

nikdy

Jakou podobu konflikty nejčastěji mají:

▢

někdo mě slovně
napadne

▢

Já někoho slovně
napadnu

▢

▢

vzájemné slovní
napadení

někdo mě fyzicky
napadne

▢

já někoho fyzicky
napadnu

Pojí se podle tebe s konflikty s vrstevníky nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky konfliktů s vrstevníky, stručně je uveď:
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▢

vzájemné fyzické
napadení
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Ř = N/A ; P = N/A č. 

8. KONFLIKTY S INSTITUCEMI
Jak často máš konflikty s pracovníky těchto institucí?

Úřad práce
Sociální odbor
Policie
Městská policie
další:________

další:________

několikrát do
týdne

Tak 3 až 4x za
měsíc

1x za měsíc

1-2x za pololetí

nikdy

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢
▢
▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢
▢
▢

Pojí se podle tebe s konflikty s pracovníky těchto institucí nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky konfliktů s pracovníky institucí, stručně je uveď:
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▢
▢
▢
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ZDRAVÍ

Ř = N/A ; P = N/A č. 

9. SEX
Jak často se stane, že máš problémový sex (viz níže):

nechráněný sex
ve věku méně než 15
let
s partnerem mladším
15ti let
proti mé vůli
další:________

další:________

několikrát do
týdne

Tak 3 až 4x za
měsíc

1x za měsíc

1-2x za
pololetí

nikdy

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢
▢
▢
▢

▢
▢
▢
▢

▢
▢
▢
▢

▢
▢
▢
▢

Pojí se podle tebe s problémovým sexem nějaká rizika pro tebe či pro druhé? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky problémového sexu napadají, stručně je uveď:
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▢
▢
▢
▢
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10. Ř = N/A ; P = N/A č. 

10-11. PSYCHICKÉ PROBLÉMY

11. Ř = N/A ; P = N/A č. 
Jak často máš tyto psychické problémy:

deprese
úzkosti
sebepoškozování
???
další:________

další:________

několikrát do
týdne

Tak 3 až 4x za
měsíc

1x za měsíc

1-2x za
pololetí

nikdy

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢
▢
▢
▢

▢
▢
▢
▢

▢
▢
▢
▢

▢
▢
▢
▢

▢
▢
▢
▢

Vyplývají podle tebe z těchto psychických problémů nějaké dlouhodobá rizika pro tebe či druhé
lidi? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky psychických problémů napadají, stručně je uveď:
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Ř = N/A ; P = N/A č. 

12. OSOBNÍ HYGIENA
Jak často se stane, že zanedbáš osobní hygienu?

▢

několikrát do týdne
(min. 2-3x)

▢

Tak 3 až 4x za měsíc

▢

1x za měsíc

▢

1-2x za pololetí

▢

nikdy

Vyplývají podle tebe ze zanedbání osobní hygieny nějaká dlouhodobá rizika pro tebe či druhé lidi?
(i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky psychických problémů napadají, stručně je uveď:
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NÁVYKOVÉ LÁTKY

Ř = N/A ; P = N/A č. 

13. Alkohol
Jak často v současnosti piješ alkohol? (ch)
 Nikdy jsem nepil/a
 Dřív ano, teď abstinuju
 Svátečně (1-3x měsíčně)
 Příležitostně (několik dní v týdnu)
 Denně

--




Kolik nejvíc za den: ____________________
Cca kolik jednotek za měsíc: ____________
Cca kolik jednotek za týden: _____________
Průměrně kolik jednotek denně: __________

Jedna jednotka = půllitr piva nebo dvojka vína nebo malý panák lihoviny
Pojí se podle tebe s pitím alkoholu nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky pití alkoholu napadají, stručně je uveď:

Ř = N/A ; P = N/A č. 

14. Kouření (cigarety, tabák)

Jak často v současnosti kouříš cigarety/tabák? (ch)
 Nikdy jsem nekouřil/a
-- Jsem odnaučený kuřák
 Kolik nejvíc za den: ______________
 Svátečně (1-3x měsíčně)
 Cca kolik za měsíc: _______________
 Příležitostně (několik dní v týdnu)
 Cca kolik za týden: ______________
 Denně
 Průměrně kolik za den: ___________
Pojí se podle tebe s kouřením cigaret nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky kouření napadají, stručně je uveď:
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Ř = N/A ; P = N/A č. 

15. Marihuana, hašiš
Jak často v současnosti kouříš trávu/hašiš? (ch)
 Nikdy jsem nekouřil/a
 Jsem odnaučený kuřák
 Svátečně (1-3x měsíčně)
 Příležitostně (několik dní v týdnu)
 Denně (až večer)
 Denně (několikrát přes den)
Pojí se podle tebe s kouřením trávy nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.

Pokud tě nějaké rizika či důsledky kouření trávy napadají, stručně je uveď:

Ř = N/A ; P = N/A č. 

16. Tvrdé drogy
Užíváš v současnosti nějaké tvrdé drogy? (ch)
 Ne, nikdy jsem se nevyzkoušel/a
-- Dřív ano, teď abstinuju

 Svátečně (1-3x měsíčně)

 Příležitostně (několik dní v týdnu)

 Denně


Kolik nejvíc za den: __________________
Cca kolik gramů za měsíc: _____________
Cca kolik gramů za týden: _____________
Průměrně kolik gramu/ů denně: ________

Které
pervitin ▢

heroin ▢

kokain ▢

Pojí se podle tebe s užíváním drog nějaká rizika? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.

jiná:________________________

Pokud tě nějaké rizika či důsledky užívání tvrdých drog napadají, stručně je uveď:
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tabák

ne

ano

marihuana

ne

ano

pervitin

/i.v. 

ne

ano

heroin

/i.v. 

ne

ano

kokain

ne

ano

LSD

ne

ano

lysohlávky

ne

ano

extáze

ne

ano

těkavé látky

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

Léčivo 1:
Léčivo 2:
Léčivo 3:
Léčivo 4:
další:
další:
další:
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dnů




týdnů




Když užiješ,
kolik je
průměrně
spotřeba za
jeden den?

Kdy naposledy?
měsíců




Množství?

roků




dnů




týdnů
















měsíců
















roků






















Denně

























raritně
(1-2x rok)

Pravidelně
(2-4x týdně)

ano

Pravidelně/denně?

Příležitostně
(1x týdně)

ne

Jak často užíváš?
Svátečně
(1-2xměsíčně)

alkohol

poprvé?

Vyzkoušel/a?

Rekapitulace
zkušeností
s leg. a ileg.
drogami

V kolika letech
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Kolikrát?
Napiš odhad
celkového počtu
situací, pokud více
než 50x, napiš
„50+“
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17. – 21. PROBLÉMOVÉ ČI RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

17/ Ř = N/A ; P = N/A č. 

18/ Ř = N/A ; P = N/A č. 

19/ Ř = N/A ; P = N/A č. 

20/ Ř = N/A ; P = N/A č. 

21/ Ř = N/A ; P = N/A č. 

pasivní volný čas
(„flákání se“)
riskantní sporty,
chování
vandalismus
krádeže
násilí

několikrát do
týdne

Tak 3 až 4x za
měsíc

▢

▢

▢

▢

▢
▢

1x za měsíc

1-2x za
pololetí

nikdy

▢
▢

další:________

další:________

Vyplývají podle tebe z tohoto rizikového či problémového chování nějaká dlouhodobá rizika pro
tebe či druhé lidi? (i)
 Ne, nic mě nenapadá.
 Jo, některá si uvědomuju.
Pokud tě nějaké rizika či důsledky problémového chování napadají, stručně je uveď:
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Priorita č. ___:

_______________________________________________________________

V čem problém spočívá:

Jak problém vzniknul?

Jaké pocity to ve mně vyvolává:

Jak typicky reaguju:

Jak to typicky zkouším řešit/ jak to dopadne:

Co jsem zkoušel jiného?

Co (mi) brání ve změně?

Jaká má toto chování rizika?

Je ještě něco, co by jsi k tomu chtěl uvést?
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Priorita č. ___:

_________________________________________________________

V čem problém spočívá:

Jak problém vzniknul?

Jaké pocity to ve mně vyvolává:

Jak typicky reaguju:

Jak to typicky zkouším řešit/ jak to dopadne:

Co jsem zkoušel jiného?

Co (mi) brání ve změně?

Jaká má toto chování rizika?

Je ještě něco, co by jsi k tomu chtěl uvést?
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