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Про�екат финансиран од стране
Министарства породице, омладине
и спорта Републике Српске

Анкету у ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ Србац спровело �е Удружење
грађана „Ц.Е.З.А.Р.“ Србац. УГ „Ц.Е.З.А.Р.“ �е такође обрадило и

анализирало податкe из анкете. 



Има�ући у виду недостатак података о активном учешћу младих са
подруч�а општине Србац у волонтерским акци�ама и неформално�
едукаци�и, УГ „Ц.Е.З.А.Р.“ из Српца �е у склопу про�екта „Неформално
за младе“ спровело анкету међу ученицима ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ из
Српца. Про�екат „Неформално за младе“ �е финансиран од стране
Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске.

Анкетом је обухваћено 17 одјељења и 313 ученика овог

средњошколског центра, a имала је за циљ да испита активизам

младих средњошколског узраста, како у волонтерским акцијама, тако

и у неформалној едукацији. Од испитаника, највећи број је одјељења

гимназије (6).

Анкета се састојала од 10 питања на двије странице (313 испитаника од 344 ученика
ове школе).
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
1. Знате ли шта �е волонтерски рад?
 a) Да – 300
 б) Не – 13
 

2. Прве информаци�е о волонтирању сам добио/ла?
 а) Основна школа – 174
 б) Средња школа – 39
 в) Породица – 49
 г) При�атељи – 26
 д) Друштвене мреже – 54
 
3. Сматрате ли да �е волонтерски рад користан за за�едницу? 
 a) Да, врло – 244
 б) Не, ни�е – 7
 в) Не знам – 39
 
4. Сматрате ли да ваша околина ци�ени волонтерски рад? 
 a) Да – 59
 б) Не – 62
 в) Д�елимично – 176
 
5. Јесте ли досад имали прилику волонтирати?
 а) Да – 115
 б) Не – 195
 
6. Да ли сте активан волонтер? 
 а) Да – 35
 б) Не – 277
 
7. Ако да, реците нам зашто волонтирате? 
 а) Ос�ећам се корисним/ом – 38
 б) Стичем нова знања/в�ештине - 37
 в) Упозна�ем нове људе – 32
 
8. Aко не, да ли бисте вољели да постанете волонтер?
 a) Да – 103
 б) Не – 61
 в) Не знам- 129
 
9. Да ли сте учествовали на неко� обуци или семинару?
 а) Да – 52
 б) Не – 252
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Структура анкетираних
ученика по школама (%)

Структура ученика по разредима (%)
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На питање „Прве информације о волонтирању сам
добио/ла“ је било понуђено 5 одоговора. Занимљиво је
да је свега 39 испитаника
рекло да је то била средња школа (12,46%). Највећи
број се изјаснио да се први
пут сусрео са информацијама о волонтирању у основној
школи (55,9% или 174
испитаника), након тога слиједе друштвене мреже
(17,25% или 54 испитаника)  и породица (15,65% или 49
испитаника), док је
најмање њих имало прилику да о волонтирању сазна од
пријатеља (8,30% или 26
испитаника). Наведене податке можете видјети на
графикону испод.

На основу анкете добили смо информацију да
чак 300 ученика зна шта је волонтерски рад,
док је њих 13 дало негативан одговор на
понуђено питање.
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Да �е волонтерски рад
користан за за�едницу мисли 244 (77,95%) од укупног
бро�а испитаника, њих 7
(2,23%)  се из�аснило да ни�е, док �е да
не зна одговорило 39 ученика (12,46%).

 

   Од укупног бро�а испитаника, на
питање „Сматрате ли да ваша околина
ци�ени волонтерски рад?“, на�више
одговора �е било д�елимично (56,23%
или 176 испитаних). Да ци�ени, сматра
њих 59 (18,84%), док �е став да околина
не ци�ени волонтерски рад имало 62
испитаника (19,80%). 
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Подаци прикупљени анкетом говоре да �е досад прилику да волонтира
имало 115 ученика што �е 36,74% испитаника. Занимљиво �е да се бро�
особа ко�и je волонтирао повећава идући од првог до четвртог разреда, те
�е на�већи бро� оних ко�у су досад учествовали у неким волонтерским
акци�ама у четвртим разредима, а од школа, на�већи бро� волонтера �е у
гимнази�и. Негативно �е одговорило 195 испитаника (62,30%). 

   Једно да на�битни�их питања у анкети се односило на то да ли су
испитаници активни волонтери, с обзиром на чињеницу да УГ „Ц.Е.З.А.Р.“
Србац у оквиру свога рада обухвата Локални волонтерски сервис Србац,  а
од ма�а 2020. године �е с�едиште Волонтерског сервиса Републике Српске.
Свега 35 од укупног бро�а испитаника �е одговорило потврдно (11,18%), док
њих 277 (88,49%) ни�е активан волонтер. Као и у претходном питању,
на�више активних волонтера �есте из четвртог разреда гимнази�е.
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Да ли сте досад имали прилику волонтирати?



Претпоследње питање у анкети се односило на
учешће испитаника на неко� обуци или семинару. Из анкете смо
усп�ели сазнати да су 52 ученика имала прилику и жељу да у току
досадашњег школовања учеству�у на обуци и семинару што �е свега
16,61%. Њих 252 �е одговорило негативно, што �е
80,51%  Из овог се види да много више пажње треба бити усм�ерено
на неформално обрзовање и подстицање ученика да се у
будућности
при�ављу�у на обуке/семинаре ко�и могу бити од пресудног знача�а
кад дође ври�еме за запошљавање.

Од учесника анкете ко�и су се рани�е из�аснили да нису
волонтирали или да нису активни волонтери смо жељели
да сазнамо да ли би вољели да постану. 103 испитаника
(32,90%) �е изразило жељу, док �е 61 испитаних одговорило
да не жели да постане волонтер. На ово питање, на�више �е
било оних ко�и не зна�у (39,29% или 129 испитаника),
тачни�е нема�у изражен став. 

 На�чешћи разлог због ко�ег се ученици одлучу�у за волонтирање �есте
ос�ећа� да су корисни (12,1 % или 38 испитаника), затим сли�еди
одговор да на та� начин стичу нова знања и в�ештине (11,82% или 37), а
на�мање њих се опреди�елило да волонтира�у због упознавања нових
људи (10,22% или 32 испитаника) .

„Уљепша� неком дан и уљепшао си  себи живот“, „Свиђа ми се то што
доприносим за�едници и в�ероватно урадим оно што други људи не могу
стићи урадити. То �е добар начин да стекнем нова искуства, �ер волонтирати
не значи само радити већ и сазнати нешто ново, можда и схватити чиме се
желим бавити кад за то дође ври�еме“, „Помажемо људима ко�има �е
потребна помоћ, уљепшавамо околину у ко�о� живимо и све то ме чини
корисни�ом и одговорни�ом особом“, „Ако сво�им трудом могу бити од
користи већем бро�у људи, онда �е мо� посао усп�ешно обављен“.

На посљедње питање је требало унијети одговор и написати мотивацију за
волонтирање. Изнад можете прочитати неке од одговора које смо издвојили.
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ЗАКЉУЧАК
 

  
 

Волонтирање �е улагање слободног времена и труда
по�единца с циљем доборобити других без
очекивања новчане накнаде, док се неформално
образовање базира на стицању конкретних в�ештина
и знања, а његов циљ �е да особе ко�е му се подвргну
буду оспособљене за конкретне послове и да се
подигне њихова конкурентност на тржишту рада.
Ово �е прва анкета овог типа на подруч�у општине
Србац и прва ко�а �е обухватила анкетирање свих
ученика ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ Србац. Зато су подаци
ко�е смо сакупили посебно битни и биће кориштени у
будућности при писању про�еката и у сличне сврхе, а
сигурно �е да ће кроз ко�у годину опет бити
спроведена да би се упоредили резултати.
Интересантно �е да се 300 од 313 испитаника
из�аснило да зна шта �е волонтерски рад.
Разни су мотиви волонтера, а утврђено �е путем
анкете у склопу про�екта „Неформално за младе“ да
на�више младих средњошколског узраста волонтира
вођено алтруистичним мотивима, односно ангажу�у
се због добробити других. Позитивно �е што већина
испитаних сматра волонтерски рад врло корисним за
за�едницу, док �е на�више њих прве информаци�е о
волонтирању добило већ у основно� школи.
Бро� волонтера ко�и �е имао прилику да волонтира �е
задовољава�ући док �е бро� активних волонтера �ако
низак и наше Удружење – УГ „Ц.Е.З.А.Р.“ Србац  ће �ош
више енерги�е да улаже и подстиче младе људе да се
активира�у како на пољу волонтирања, тако и у
њиховом учешћу у обукама/семинарима
(неформално образовање) гд�е видимо шансу да се
усм�ере, можда схвате чиме желе да се баве у
будућности, а у коначници и да лакше дођу до
запослења кад за то дође ври�еме.
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