
TRANSZPORTER. Tudásmegosztás transznacionális együttműködésben 

EFOP-5.2.2-17-2017-00019 

 

Kérdőív 

 

Tisztelt Kolléga!  

 

A Váltó-sáv Alapítvány TRANSZPORTER. Tudásmegosztás transznacionális együttműködésben 

(EFOP-5.2.2-17-2017-00019) című projektje keretében kutatást végez Magyarországon és 

Romániában a szakemberek körében. A projekt beavatkozási iránya az egészségügyi és szociális 

hálózati együttműködések javítása. A projekt célja a magyar prevenciós/egészségfejlesztő 

szolgáltatások, programok minőségi javítása, fejlesztése, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, 

esélyteremtő szerepének javítása. Cél a prevenciós szolgáltatások terén nemzetközi tapasztalatok és jó 

gyakorlatok megismerése, ajánlások kidolgozása és hazai alkalmazása. 

A kérdőív kitöltése anonim. Az összehasonlító kutatás összegzésének eredménye a 

www.valtosav.hu/transporter weboldalon lesz elérhető.  

 

Munkánk támogatását, az együttműködést köszönjük.  

 

1.  Az Ön neme (kérjük, a megfelelőt húzza alá!): 

 

Férfi  

Nő 

 

2. Az Ön életkora: ……………… 

 

3. Az Ön iskolai végzettsége: 

 

1. 1. 8 általános iskolai osztálynál kevesebb  

2. 8 általános iskolai osztály  

3. érettségi  

4. érettségi + szakmai végzettség (OKJ, felsőfokú szakképzés, stb.)  

5. főiskola, egyetem  

http://www.valtosav.hu/transporter
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6. doktori képzés  

7. egyéb, éspedig: .......….  

 

 

4. Jelenlegi munkahelyének a működtetője, fenntartója: 

 

1. 1. egyházi szervezet  

2. civil szervezet  

3. állami intézmény  

4. önkormányzati intézmény  

5. magánvállalat  

6. egyéb, és pedig…..  

 

 

 

5. Jelenlegi munkahelye: 

 

1. 1. büntetés-végrehajtási intézet  

2. javítóintézet  

3. egészségügyi intézmény  

4. jogsegély szolgálat  

5. jóvátételi iroda  

6. pártfogói szolgálat  

7. szociális intézmény  

8. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény  

9. rendőrség  

10. egyéb, és pedig….  
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6. Milyen célcsoporttal dolgozik? Több válasz is megjelölhető. 

 

1. 1. óvodáskorúak  

2. diákok, tanulók  

3. főiskolai, egyetemi hallgatók  

4. dolgozók, munkavállalók  

5. pedagógusok  

6. szociális szakemberek  

7. fogvatartottak  

8. gyermekvédelmi intézményben élők   

9. kollégisták  

10. egyéb segítők  

11. illegális szerhasználók (kábítószer fogyasztók)   

12. alkoholfüggők/gyógyszerfüggők  

13. játékfüggők  

14. IT/PC/internet függők /internetes játékfüggők  

15. étkezési zavarral küzdők  

16. egyéb viselkedési függők: ……………………  

17. függők hozzátartozói  

18. javító-nevelő intézetben élők  

19. HIV/AIDS/HEPATITIS C fertőzöttek  

20. hajléktalanok  
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21. kisebbségi csoportok (pl.: romák)   

22. menekültek  

23. szexmunkások  

24. egyéb, éspedig: ………………………..  

 

 

7. Általánosságban mit gondol a saját országában zajló drogprevenciós programokról?  

 

1. 1. elégségesek és hatékonyak  

2. elégségesek, de hatástalanok  

3. nem elegendő számban működnek, de a 

meglévők hatékonyak 

 

4. elégtelenek és nem hatékonyak  

 

Kérem, néhány mondatban indokolja választását! 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Kérem, soroljon fel 5 szót (szószerkezetet), ami szükséges/elengedhetetlen Ön szerint egy 

színvonalas és minőségi egészségfejlesztő/drogprevenciós munkához! 

 

 

1. ……………………………. 

2. …………………………… 

3. ……………………………. 

4. ……………………………. 

5. ……………………………. 
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9. Országában melyik intézmény(ek) valósítják meg / szervezik meg a legtöbb drogprevenciós 

programokat? Kérjük, jelölje a sorrendet is, ahol az 1 szám jelöli azt a szervezetet/intézményt, ahol az 

adott országban a legtöbb drogprevenciós programot megvalósítja /megszervezi! 

 

1. Rendőrség  

2. Oktatási intézmények  

3. Egyesületek, alapítványok. (NGO-k)   

4. Egészségügyi intézmények. 

(drogambulancia, stb.)   

 

5. Szociális intézmények   

6. Ifjúsági szervezetek   

7. Egyházi szervezetek, templomok  

8. Nemzeti Drogellenes Ügynökség
1
  

9. Egyéni szakértő: orvos, pszichológus, stb.  

10. Büntetés-végrehajtási intézetek  

11. Egyéb, éspedig ………………....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Romániában lévő szervezet.  
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10. Országában melyik intézmény(ek) valósítják meg / szervezik meg a leghatékonyabb 

drogprevenciós programokat? Kérjük, jelölje a sorrendet is, ahol az 1. szám jelöli azt a 

szervezetet/intézményt, ahol az adott országban a legtöbb drogprevenciós programot megvalósítja 

/megszervezi! 

 

1. Rendőrség  

2. Oktatási intézmények  

3. Egyesületek, alapítványok. (NGO-k)   

4. Egészségügyi intézmények. 

(drogambulancia, stb.)   

 

5. Szociális intézmények   

6. Ifjúsági szervezetek   

7. Egyházi szervezetek, templomok  

8. Nemzeti Drogellenes Ügynökség
2
  

9. Egyéni szakértő: orvos, pszichológus, stb.  

10. Büntetés-végrehajtási intézetek  

11. Egyéb, éspedig ………………....  

 

Kérem, indokolja válaszát! 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                 
2
 Romániában lévő szervezet.  
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11. Melyik a legelterjedtebb drogprevenciós programtípus az Ön országában? 

1. ad-hoc, spontán, önszerveződő 

programok 

 

2. rövid távú programok (1-3 alkalmas 

programok) 

 

3. 10-12 alkalmas programok  

4. hosszú távú, rendszeres, éves programok  

5. pályázatokhoz, támogatásokhoz kötött 

szakmai programok 

 

6. nem tudom  

 

12. Kérjük, jelölje meg azt az 5 színtért (1-től 5-ig sorrendbe rendezve), ahol Ön szerint a legfontosabb 

a drogprevenciós programok megvalósítása! Kérjük, válaszát indokolja! 

 

1. család 

2. iskola 

3. média 

4. katonaság 

5. rendőrség 

6. börtön 

7. gyermekvédelmi intézmények 

8. sport közösségek, egyesületek 

9. munkahely 

10. szomszédság 

11. baráti csoport/ közösségek 

12. templom, egyház 

13. más, éspedig……….... 
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Indoklás:  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

13. Ön szerint egy prevenciós / egészségfejlesztési programban milyen módszerek alkalmazása lehet 

hatékony? Kérjük, 1-10-ig lévő skálán jelölje minden egyes terület esetében! 

 

1. 1. Tájékoztatás, információközlés (ténybeli információk közlése)   

2.  Érzelmi nevelés (csoportos tréningek, értéktisztázó beszélgetések, készségfejlesztés)  

3. Szociális kompetencia fejlesztés  

4. Képzés  

5. Tréning  

 6. Spirituális megközelítés  

7. Kortársképzés, kortárs segítés  

8. Drogalternatívák: szabadidős programok:  

a.) kockázat- és kalandkereső programok (barlangászat, sziklamászás, stb.) 

b.) belső élményszerző programok (művészeti fogalakozások, kreatív foglalkozások, 

jóga, meditáció, stb.)  

 

9. Társas hatás (pszichológiai immunizálása, normatív elvárások korrekciója, ellenállási 

készségek fejlesztése) 

 

10. Integrált társas hatás megközelítése (kompetencia növelő megközelítés, személyes és 

társas készségfejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés, önértékelés javítása, 

asszertivitás)  

 

11. Egészségfejlesztő megközelítés (az egyén és a közösség értékei, egyéni és intézményi 

hozzáférhetőségének javítása;  jutalmak, megerősítések, attitűdök megismerése és formálása; 

holisztikus megközelítés, stb.) 

 

12. Egyéb, éspedig …………………………………………………………………………...  
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14.  Ön szerint mennyire hasznos prevenciós/egészségfejlesztési programok megvalósításába az alábbi 

szakemberek bevonása?  

Kérjük, jelölje egy 7 fokú skálán, ahol a 1 = egyáltalán nem, a 7 = teljes mértékben. 

 

 

1. pszichiáter:        1-2-3-4-5-6-7 

2. addiktológus:         1-2-3-4-5-6-7 

3. pszichológus:         1-2-3-4-5-6-7 

4. szociális munkás:       1-2-3-4-5-6-7 

5. védőnő:         1-2-3-4-5-6-7 

6. pártfogó:         1-2-3-4-5-6-7 

7. rendőr:          1-2-3-4-5-6-7 

8. józan drogfüggő:        1-2-3-4-5-6-7 

9. gyógyult alkoholista:       1-2-3-4-5-6-7 

10. gyógyult játékfüggő:        1-2-3-4-5-6-7 

11. gyógyult hozzátartozó:        1-2-3-4-5-6-7  

12. addiktológiai konzultáns:       1-2-3-4-5-6-7 

13. lelkész, pap, teológus:        1-2-3-4-5-6-7 

14. pedagógus/tanár:        1-2-3-4-5-6-7 

15. informatikus:          1-2-3-4-5-6-7 

16. mediátor:         1-2-3-4-5-6-7 

17. testnevelő:         1-2-3-4-5-6-7 

18. színész:         1-2-3-4-5-6-7 

19. gyermekorvos, háziorvos:      1-2-3-4-5-6-7 

20. egyéb, éspedig ……………………………………….:    1-2-3-4-5-6-7 
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15. Ön szerint a különböző prevenciós színtereken megvalósított programok mennyire hasznosak a 

megelőzésben országukban?  

Kérjük, jelölje egy 7 fokú skálán, ahol a 1 = egyáltalán nem és a 7= teljes mértékben. 

 

1. óvoda:         1-2-3-4-5-6-7 

2. általános iskola: 1- 4 évfolyam:      1-2-3-4-5-6-7 

3. általános iskola: 5- 8 évfolyam:     1-2-3-4-5-6-7 

4. középiskola:  9-12. évf. :     1-2-3-4-5-6-7 

5. kollégium:       1-2-3-4-5-6-7 

6. egyetem/főiskola:      1-2-3-4-5-6-7 

7. család:        1-2-3-4-5-6-7 

8. egészségügyi intézmények:     1-2-3-4-5-6-7 

9. védőnő, gyermekorvoshoz, háziorvos:     1-2-3-4-5-6-7 

10. rehabilitációs intézmények:     1-2-3-4-5-6-7 

11. egyházak:       1-2-3-4-5-6-7 

12. média:        1-2-3-4-5-6-7 

13. gyermekotthon / gyermekvédelmi intézmények:   1-2-3-4-5-6-7 

14. büntetés-végrehajtási intézmények:    1-2-3-4-5-6-7 

15. kortárscsoportok:      1-2-3-4-5-6-7 

16. ifjúsági szervezetek:      1-2-3-4-5-6-7 

17. szabadidős helyszínek/ terek:     1-2-3-4-5-6-7 

18. rendvédelmi szervek: katonaság, rendőrség:   1-2-3-4-5-6-7 

19. munkahelyek:       1-2-3-4-5-6-7 

20. sportegyesületek:      1-2-3-4-5-6-7 

21. javítóintézetek:        1-2-3-4-5-6-7 

22. egyéb, éspedig …………………:    1-2-3-4-5-6-7 
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16. Ön szerint mitől jó egy prevenciós/egészségfejlesztési program? Kérjük, jelölje meg az Ön szerint 

három legfontosabb elemet (kérjük, jelölje a sorrendet is, ahol az 1=legfontosabb elemmel)! 

 

1. tudást közvetít   

2. információt ad  

3. élményeket nyújt  

4. szociális kompetenciát fejleszt  

5. készséget gyakoroltat  

6. szituációs gyakorlatokat is alkalmaz  

7. oktató és/ vagy játék filmeket alkalmaz  

8. alternatív szabadidős programokat kínál 

fel 

 

9. önismeretet nyújt  

10. társismeretet nyújt  

11. segít a problémák megoldásában  

12. segít a pályaválasztásban  

13. segít a kommunikációban  

14. segít a konfliktusok megoldásában  

15. egyéb, éspedig: ……………….  
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17. Milyen drogprevenciós / egészségfejlesztési programokat ismer az országában? 

 

 Kérem, nevezzen meg 

maximum 3 olyan 

programot, amelyet Ön 

ismer. 

 

Kérem, értékelje a 

programokat 1-7-es 

skálán! Ahol az 1= 

nagyon rossz 7= 

nagyon jó 

Kérem, indokolja az 

értékelését! 

1. Oktatási intézményekben 

megvalósuló 

drogprevenciós programok 

1. 1-2-3-4-5-6-7  

2. 1-2-3-4-5-6-7  

3. 1-2-3-4-5-6-7  

2. Börtönökben (büntetés-

végrehajtási intézetekben) 

megvalósuló 

drogprevenciós programok 

1. 1-2-3-4-5-6-7  

2. 1-2-3-4-5-6-7  

3. 1-2-3-4-5-6-7  

3. Más (kérjük, nevezze 

meg, pontosítsa a 

színteret!) ………………. 

intézményekben 

megvalósuló 

drogprevenciós programok 

1. 1-2-3-4-5-6-7  

2. 1-2-3-4-5-6-7  

3. 1-2-3-4-5-6-7  

 

 

 

 



 

 

Váltó-sáv Alapítvány 

1082 Budapest, Üllői út 42.  IV/1. 

alapitvany@valtosav.hu 

www.valtosav.hu 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000363/2014 

13 

18. Kérjük, soroljon fel legalább kettő egészségfejlesztési/prevenciós programot, mely a prevenciós 

színterek egyikén jól alkalmazható, és Ön szerint színvonalas és hatékony, megfelelő / jól illeszkedik 

az adott célcsoportnak / célcsoporthoz. 

1. család 

2. iskola 

3. média 

4. katonaság 

5. rendőrség 

6. börtön 

7. gyermekvédelmi intézmények 

8. sport közösségek, egyesületek 

9. munkahely 

10. szomszédság 

11. baráti csoport/ közösségek 

12. templom, egyház 

13. más, éspedig……….... 

Program 

megnevezése: 

 

Színtér megjelölése Kérem, értékelje a 

programokat 1-7-es skálán! 1= 

nagyon rossz, 7= nagyon jó 

Kérem, indokolja az 

értékelését! 

1.  1-2-3-4-5-6-7  

2.  1-2-3-4-5-6-7  

3.  1-2-3-4-5-6-7  

4.  1-2-3-4-5-6-7  

5.  1-2-3-4-5-6-7  

nem ismerek ilyet    
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19. Ismer-e országában olyan programot, ami általános, és/vagy célzott, és/vagy javallott 

drogprevenciós program? Kérjük, jelöljön meg egy-egy programot minden rubrikában!  

 

Univerzális program: nincs konkrét célcsoportja a programnak, azaz mindenkihez szól, mindenkit 

el szeretne érni. Pl.: egy iskolai közegben minden tanulót. 

Célzott program: (selective prevention) - nagy kockázatú csoportokat célzó megelőző munka. A 

megelőző munka során a megcélzott csoport tagjai kockázati faktorokkal rendelkeznek. Például 

ilyen megcélzott csoport lehet a drogfogyasztó szülők gyermekeinek csoportja. 

Indikált - javallott prevenció (indicated prevention) – egyénekre vagy egyes családokra irányul. 

Olyan személyeket célzunk meg egyénileg, akiknél már valamiféle probléma felfedezhető a 

drogfogyasztással kapcsolatban (pl. kipróbálás történt), vagy egyéb kockázatos viselkedést 

folytatnak (törvénnyel való összetűzés, iskolai bukás, antiszociális magatartás). 

 

Program név Kérem, értékelje a 

programokat 1-7-es skálán! 1= 

nagyon rossz, 7= nagyon jó 

 

Kérem, indokolja az 

értékelését! 

Univerzális program 1-2-3-4-5-6-7   

Célzott program 1-2-3-4-5-6-7   

Javallott program 1-2-3-4-5-6-7   

Egyéb, és pedig 1-2-3-4-5-6-7   

Nem ismerek ilyen programot 1-2-3-4-5-6-7   

 

 

20. Ismer-e országában olyan drogprevenciós/ egészségfejlesztési programot, mely büntetés-

végrehajtási intézetekben (továbbiakban bv.) valósul meg? Kérjük, jelölje aláhúzással.  

Amennyiben nem ismer büntetés-végrehajtási intézetben megvalósuló programot, kérjük, 

ugorjon a 22. kérdésre.  

 

Igen  

Nem 
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21. Kérjük, nevezze meg és értékelje a bv.-ben megvalósuló drogprevenciós és 

egészségfejlesztési programot! 

 

Program megnevezése Program értékelése 

Kérem, értékelje a programokat 1-7-es skálán! 

Ahol az 1= nagyon rossz 7= nagyon jó. 

  

  

  

 

22. Ismer-e országában működő rehabilitációs intézményeket, ahol szenvedélybetegek kezelését, 

ellátását végzik? Kérjük, jelölje aláhúzással.  

Amennyiben nem ismer programot, kérjünk, ugorjon a 24. kérdésre.  

 

Igen    

Nem 

23. Kérjük, nevezze meg és értékelje az Ön által ismert rehabilitációs intézményekben működő 

szakmai programot! 

 

Intézmény megnevezése Program értékelése. 

Kérem, értékelje a programokat 1-7-es skálán! 1= nagyon 

rossz, 7= nagyon jó 
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24. Összességében Ön szerint mi szükséges egy jól működő, hatékony iskolai drogprevenciós 

/egészségfejlesztési programhoz? Kérjük, válaszát fejtse ki, indokolja! 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

25. Kérjük, jelölje a drogprevenciós/egészségfejlesztő munka első három legnagyobb kihívását! 

Kérjük, sorrenddel is jelölje (az 1. a legnagyobb kihívás)! 

 

1. 1. forráshiány  

2. nem egyenletes forráselosztás  

3. külső, szakmai támogatás hiánya  

4. társadalmi támogatottság hiánya  

5. a célcsoport(ok) elérésének nehézségei  

6. szakmapolitikai kérdések  

7. infrastruktúra hiánya  

8. humánerőforrás hiánya  

9. bizalomhiány (társadalom, közösség, 

család) 

 

10. adminisztrációs terhek  

11. egyéb, éspedig: …………………………  

 

 

26. Kérjük, amennyiben ismer a területről „jó gyakorlatot”, néhány mondatban írja le! 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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27. Kérjük, amennyiben ismer a területről „sikertörténetet”, néhány mondatban írja le! 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….................... 

 

Egyéb vélemény, javaslat:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segített a Váltó-sáv Alapítvány munkáját. 

A kutatás eredményeit összegző tanulmányt olvashatja: 2019. november 30-tól a Váltó-sáv Alapítvány 

honlapján: www.valtosav.hu 

 

 

 

 
 

http://www.valtosav.hu/

