
 
 

Segédanyag a BDDSZ Gyermekvédelmi Alapszervezete által végzett felméréshez a 

gyermekvédelmi szakellátás kérdőívhez kapcsolódóan 

 

Mi ez? 

A BDDSZ Gyermekvédelmi Alapszervezete online felmérést végzett a gyermekvédelmi 

szakellátásban dolgozók között és az abban kapott 60 válasz alapján alakította ki a 

felmérőíven található kategóriákat. 

Mi a cél? 

Szeretnénk megtudni, hogy mi az a 3 legégetőbb probléma, amivel a BDDSZ 

Gyermekvédelmi Alapszervezete a gyermekvédelmi szakellátásban foglalkozzon és ezen 

ügyek mentén kollégákat szervezzen össze. 

Mi a feladat? 

• minden munkahelyen legyen legalább egy ember, aki összefogja a felmérőív 

kiosztását, begyűjtését és feldolgozását; 

• lehetőleg minden, az ellátásban dolgozó kolléga hozzájuthasson a felmérőívhez, akár 

BDDSZ tag, akár nem (ez nem kritérium); 

• munkahelyi szinten történjen meg az összesítés az előre elkészített excel táblázat 

segítségével; 

• a kész összesítő tábla kerüljön visszaküldésre a dvoracsko.balazs@bddsz.hu, vagy a 

bddsz@bddsz.hu e-mail címre. 

Az összesítő táblázat kitöltése 

• a több száz felmérőív feldolgozásának megkönnyítése érdekében helyi szinten kérjük, 

hogy dolgozzátok fel a beérkező adatokat; 

• fontos, hogy lássuk, hányan dolgoztok az adott munkahelyen és hányan töltötték ki a 

felmérőívet; 

• az üresen visszaadott felmérőív is kitöltésnek számít; 

• számoljátok össze kategóriák szerint leadott szavazatokat és írjátok be az excel 

táblába; 

• kerüljön be az üresen visszakapott felmérőívek száma is, ha lenne ilyen; 

• kérjük, hogy adjatok meg legalább egy elérhetőséget, hogy kérdés esetén tudjunk 

valakit keresni 

• a kapcsolattartó neve azért is fontos, mert nem vagyunk jelen mindenhol, így nem 

ismerünk mindenkit. Célunk, hogy hitelesíteni tudjuk a beküldők személyazonosságát 
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és hogy tényleg érinett dolgozók töltik ki ezeket a felmérőíveket (online kérdőívek 

esetében ezt nem tudtuk ellenőrizni). 

Mi fog történni a felmérőívekkel? 

Feldolgozás után megkérünk minden segítőt, hogy semmisítse meg azokat. A BDDSZ nem 

kéri, hogy a papíralapú íveket megkapja. Személyes adatokat nem gyűjtünk. 

Kérdésed lenne? 

A felmérőív mögött hús-vér emberek vannak és egy szervezet. Ha bármi kérdésed van, akkor 

kérjük, hogy keresd Dvorácskó Balázst a +36705211820-as telefonszámon, vagy a 

dvoracsko.balazs@bddsz.hu e-mail címen, aki fel fogja venni veled a kapcsolatot. 

Mi történik a feldolgozás után? 

Kihirdetjük az eredményeket és a dolgozók által megjelölt 3 problémát elkezdjük feldolgozni 

a testületeink által. Erről további tájékoztatást kaptok a BDDSZ weboldalán, közösségi 

oldalán, illetve a hírlevelünkön keresztül. A mérést egy újabb akció fogja követni, így 

szeretnénk, ha kapcsolatban maradnátok velünk és tovább erősítenétek a közösségünket az 

érdekérvényesítésben. 

Örülünk, hogy részt vesztek a jövőtök alakításában! 
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