WZÓR – instrukcja wypełniania ankiety w języku polskim
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Ankieta skierowana do managerów i trenerów młodzieżowych klubów sportowych ,
mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz nauczycieli w-f, animatorów
sportu, osób odpowiedzialnych za sport w samorządach
Ankieta nie jest anonimowa.
Ankieta stanowi narządzie rekrutacji do projektu Dobre zarządzanie w młodzieżowych klubach
sportowych – promocja e-edukacji jako narzędzia ochrony młodych sportowców
współfinansowanego w ramach Programu Erasmus + Sport.
Wypełnienie ankiety stanowi warunek konieczny uczestnictwa w projekcie.
METRYCZKA:
1. Kraj: Włochy, Polska, Hiszpania
2. Imię i nazwisko
3. Data urodzenia
4. Funkcja w reprezentowanym klubie/ stanowisko w reprezentowanej instytucji
5. Nazwa Klubu /organizacji
6. Liczba członków zarządu
7. Telefon kontaktowy
8. Adres do korespondencji
9. E-mail
10. Strona www
11. Liczba zawodników w klubie
12. Liczba młodych sportowców (13-18 lat) – chłopcy
13. Liczba młodych sportowców (13-18 lat) – dziewczęta
14. Liczba dorosłych zawodników – mężczyźni
15. Liczba dorosłych zawodników – kobiety
16. Liczba trenerów – mężczyźni
17. Liczba trenerów – kobiety
18. Treningi – częstotliwość w tygodniu
19. Zawody sportowe , w których klub bierze udział – ile razy w roku
20. Zawody sportowe regionalne, w których klub bierze udział – ile razy w roku
21. Zawody sportowe międzynarodowe i krajowe ,w których klub bierze udział – ile razy w
roku
22. Zawody sportowe organizowane przez klub lub przy współpracy z innym klubem – ile
razy w roku
PYTANIA:
1. Zdanie, które najlepiej opisuje Twój klub sportowy:
a. Duży klub, rozpoznawalny, znany w mieście, regionie i Polsce
b. Średni klub, rozpoznawalny tylko przez środowisko skupione wokół dyscypliny
sportowej uprawianej w klubie, znany w mieście i regionie
c. Mały klub, mało rozpoznawalny, znany wyłącznie w mieście
d. Inne
2. Czym wg Ciebie jest DOBRE ZARZĄDZANIE W KLUBIE SPORTOWYM?
3. Czy Twój klub podejmuje jakieś inicjatywy w zakresie dobrego zarządzania?
4. Czy w Twoim klubie jest przewodnik (są wytyczne) w zakresie dobrego zarządzania?
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Młodzieżowy Klub Sportowy (MKS) – eng. Youth Sports Club (YSC)– klub, w którym trenują dzieci i
młodzież w wieku 13-18 lat;

5. Czy uważasz, że dobre zarządzanie chroni młodych sportowców przed zagrożeniami?
6. Nadaj rangę zagrożeniom, na które są narażani młodzi sportowcy trenujący w Twoim
klubie (1-5), gdzie stopień zagrożenia jest określany jako:
1- niewielki; 2- mały; 3- średni; 4- duży; 5-bardzo duży

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Rodzaj zagrożenia
Doping
Suplementy diety
Inne używki: alkohol
Przetrenowanie
Presja rodzicielska na wynik sportowy
Zaburzenia psychiczne np. depresja, lęki, agresja
Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc
Przemoc seksualna i dyskryminacja
Ksenofobia
Inne zagrożenia. Jakie?

Ranga

7. Czy młodzi sportowcy w Twoim klubie są informowani o zagrożeniach tj. doping,
przetrenowanie, presja rodzicielska?
8. Jak oceniasz poziom świadomości wśród młodych sportowców nt. zagrożeń? Nadaj rangę
swojej ocenie (1-5), gdzie stopień świadomości określany jest jako:
1 – żaden; 2- niewielki; 3- dostateczny; 4- znaczny 5- bardzo wysoki

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Rodzaj zagrożenia
Doping
Suplementy diety
Inne używki: alkohol
Przetrenowanie
Presja rodzicielska na wynik sportowy
Zaburzenia psychiczne np. depresja, lęki, agresja
Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc
Przemoc seksualna i dyskryminacja
Ksenofobia
Inne zagrożenia. Jakie?

Ranga

9. W jaki sposób przekazywane są informacje?
a. Prezentacje multimedialne materiałów szkoleniowych w tym zakresie
b. Komentarz zdarzeń lub sytuacji przedstawianych w mediach
c. Zapraszanie specjalistów do klubu: psycholog, dietetyk, policjant
10. Czy młodzi sportowcy w Twoim klubie rozmawiają z Tobą o swoich problemach –
zagrożeniach?
a. Raczej tak
b. Raczej nie
c. Czasami
d. To zależy od osobowości sportowca
11. Jak duże w Twoim klubie jest zainteresowanie rodziców/opiekunów treningami swoich
dzieci? Nadaj rangę odpowiedzi (1-5), gdzie stopień aktywności jest określany jako:
1- nigdy, 2- rzadko; 3- czasami; 4- często 5-bardzo często

A
B
C
D
E
F
G
H

Rodzaj aktywności rodziców/opiekunów
Uczestniczą w treningach (obserwatorzy).
Uczestniczą w zawodach.
Pytają o postępy w treningach (stały kontakt z
trenerem).
Zgłaszają własne spostrzeżenia.
Krytykują metody treningowe/ szkoleniowe.
Informują o problemach zdrowotnych,
emocjonalnych (innych) dziecka.
Wychodzą z inicjatywą np. spotkań
integrujących grupę
Inne aktywności. Jakie?

Ranga

12. Czy rodzice/opiekunowie zgłaszają trenerom/managerom klubu problemy dzieci tj.:
a. Dotyczące treningów, zajęć sportowych
b. Zdrowotne
c. Z nauką
d. Emocjonalne (np. śmierć w rodzinie)
e. Wychowawcze (np. używki, bunt, bójki)
f. Inne, jakie?
13. Czy potrafisz skutecznie rozwiązać problem/ odpowiedzieć na pytania/ pomóc?
a. Raczej tak
b. Czasami
c. Raczej nie
d. Zdecydowanie nie
14. Czy chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę (zdobyć ją) w zakresie ochrony młodych
sportowców przed zagrożeniami?
a. Tak
b. Nie
15. Z jakiego zakresu byłyby to informacje?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Doping
Suplementy diety
Inne używki, np. alkohol
Przetrenowanie
Presja rodzicielska na wynik sportowy
Zaburzenia psychiczne: depresja, lęki, agresja
Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc
Wykorzystywanie seksualne i dyskryminacja
Ksenofobia
Inne zagrożenia, jakie?

16. Czy chcesz wziąć udział w międzynarodowym kursie e-learningowym realizowanym w
projekcie Dobre zarządzanie w młodzieżowych klubach sportowych?
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z:
- Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAM ENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym
przepływie takich danych
Podpis:………………………………………………..

