
 

Сдружение „Екосвят Родопи“ - Смолян 

 

ПРОЕКТ  

„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО - 

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ” 

 

А Н А Л И З 

НА  АНКЕТНО  ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА  НА  

СРЕЩА - ДИАЛОГ  НА  МЛАДЕЖИ  

ОТ УЧЕНИЧЕСКИ  И  СТУДЕНТСКИ  СЪВЕТИ  

С  ФОРМИРАЩИ  МЛАДЕЖКИ  ПОЛИТИКИ 

 

 в гр. Смолян, 4 октомври 2016 г.  

 

Проект „ С поглед в бъдещето -  Младежки диалози в Родопите”, 

бенефициент: Сдружение „Eкосвят Родопи“ - Смолян, се изпълнява 

по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 
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За проекта 

ПРОЕКТ „С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО – МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ” на 

Сдружение „Eкосвят Родопи“ – Смолян се изпълнява с финансовата подкрепа на 

Програма „Еразъм +“. Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на 

политиките. 

 

Увод 

По проект „„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО – МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В 

РОДОПИТЕ””, финансиран в рамките на Програма „Еразъм +“ на 4 октомври 2016 

година  се проведе Среща-диалог на младежи от ученически и студентски съвети 

от община Смолян с представители на институции формиращи младежки 

политики.  

Настоящият анализ представя техническото изпълнение и постигнатите 

резултати от проведената среща. 

 

 

 

 

 



Анкетна карта 

В началото на срещата участниците бяха помолени да попълнят анонимна 

анкетна карта, за да получим информация и да анализираме предизвикателствата 

пред младите хора в областта на младежките политики. 

Въпросникът, съдържа 9 въпроса от затворен тип с възможност за 

допълване на свободен отговор. 

Средната възраст на попълнилите анкетата е 26 години. 10 участника не са 

посочили своята възраст.  Преобладават дамите – 56% от участниците. 

 

 

Почти всеки трети от участниците в срещата е ученик.  
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1. Какво разбираш под младежки политики? 

Първият въпрос цели да даде представа какво  младежите разбират под 

младежки политики.  

Почти 27% от анкетираните разбират под младежки политики 

„политики/дейности от младежите за държавата/неправителствени 

организации“, а най-малко 4% от присъстващи разбират „политики/дейности от 

младежи за младежи“. 

 

2. Доволен ли си от младежките политики в твоята община? 

Голяма част от присъстващите 67% са доволни от младежките политики в 

смолянска община. Тези проценти се формират на база отговорите на младежите 

до 29 години, а присъстващите възрастни (над 29 години) 100 % са отговорили че 

не са доволни от младежките политики или не са дали отговор на въпроса. 
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3. Какви младежки политики има в твоето населено място? 

Сред младежките политиките в родното място най-разпознаваеми са 

политиките да спорт 63% и за политиката за образование – посочена е от 57% от 

участниците в дискусията. На противоположния полюс е политиката против 

речта на омразата – не е припозната от 27% от присъстващите и политиката за 

младите семейства 19%.  

 

4. Считаш ли, че организираните до момента младежки политики са 

дали резултати в твоето населено място? 

76% от отговорилите участниците в дискусията признават, че младежките 

политики са дали резултат в община Смолян. Двама не е отговорили на въпроса.
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5. Успяха ли младежките политики да повлияят на живота ти? 

За повече от половината участници в дискусионните дни младежките 

политики са успели да повлияят на начина и развитието на животът им до 

момента, като само за един от участниците е повлияло отрицателно. 

 

57% от отговорилите, че младежките политики са повлияли на живота им 

отговарят, че са повлияли положително. Един от присъстващите е отговорил, че 

са повлияли отрицателно. 

6. Какви младежки политики желаеш да има в твоето населено място? 

Като продължение на въпроса за това, какви младежки политики се 

развиват в съответното населено място е и отговорът на въпроса за това, какви 

политики са желани за развитие. 

Участниците желаят развитието на всички политики, като само с няколко 

гласа преднина има политиката за гражданска активност. Най-малко гласове 

събира политиката против речта на омразата. 

Интересно е да се отбележи и малкото отговори, само 6 с  отговорите „не“ 

на този въпрос. Двама участника са посочили, че не желаят развитието на 

политики за младите семейства, а по един за образование, За икономическа 

активност, предприемачество и пазар на труда и против речта на омразата. 
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Отговорилите „Друго” не са посочили какво точно имат предвид. Една пета 

от присъстващите не са дали отговор на въпроса. 

7. В кой сектор мислиш, че има по-голяма реализация на младежки 

политики? 

Най-много отговори събира общинския сектор, следват от 

неправителствения сектор. Най-малко присъстващи са отбелязали 

правителствения сектор като реализатор на младежки политики. 
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8. Вземал ли си някога участие в организирането и осъществяването на 

младежки политики? 

Близо 51% от участниците в дискусионната среща не са вземали участие в 

организирането и осъществяването на младежки политики. 

 

От отговорилите отрицателно, като причини се посочват липсата на  

информация. Взелите участие уточняват, че са участвали в спортни прояви, 

ученически съвети и като партньор.  

По-голямата част от младежите до 29 години не са участвали в 

организирането и осъществяването на младежки политики, като не са уточнили 

причини за това. 
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9. Какво би те стимулирало да станеш част от формирането на 

младежки политики? 

Възможността за придобиване на нови знания, следвана от възможността 

за пътуване в и извън ЕС са водещите стимули за участниците да станат част о 

формирането на младежки политики. 

 

Чувството за удовлетвореност, следвано от придобиването на нови 

знания са водещите стимули за желанието да станат част от формирането на 

младежки политики.   
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Какво би те стимулирало да станеш част от формирането на 
младежки политики?  



Възможността за пътуване, следвано от  чувството за удовлетвореност и 

възможността за професионална реализация е водещ стимул за младежите до 29 

години. Най-малко гласове събира развитото чувство за гражданска 

принадлежност. 

 

 

Възможността за пътуване и развитото чувство на гражданска 

принадлежност са водещ стимул за присъстващите над 29 години.  

 

Въпросник за оценка 

В края на обучението участниците бяха помолени да попълнят „Въпросник 

за оценка”  

Въпросникът за оценка на дискусията съдържа въпроси за оценка на 

впечатленията от дискусионната среща като оценка на програмата и самата 

дискусия. 

 Скалата за оценка е следната: 

“Да“ НАЙ-ВИСОКО =5 точки 
“По-скоро - да“ МНОГО ДОБРО =4 точки 

“Частично“ СРЕДНО ДОБРО =3 точки 
“По-скоро - не“ ЗАДОВОЛИТЕЛНО =2 точки 

“Не“ НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО =1 точки 
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Общата средната оценка е 4,45 при максимална 5. 

Голяма част от  оценки са в горния спектър на оценъчната скала – 73% от 

дадените оценки са „Най-високо”, деветимасадали оценки оценка „Много добро”, а 

един„СРЕДНО ДОБРО”. Оценка „НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО”е дадена от един 

присъстващ, а един  не е дал отговори. 

 

 

Участниците в срещата дават средна оценки на въпрос относно 

структурирането на програма ясно: 4.49 и 4.34 за практическа насоченост. 
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На втория въпрос за предоставени материали и технически средства 

средната оценка е 4,49 
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За обща продължителност на обучението средната оценка е 4,26. Близо 

50% от участниците са дали максималните 5 точки за продължителност. 

 

 

За интензивност средната оценка е 4,47, като 66% от участника са дали 

максималните 5 точки за интензивност. 
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Самата дискусионна среща е оценена със средна оценка 4,65 при максимални 5.  

 

В свободен коментар присъстващите искат Нови площадки, нови 

съоръжения за спорт, отделни места за пушачи, по-добро развитие на младежите; 

Все повече хора да се включат в такива инициативи. Допълнителни мероприятия 

с цел да се мотивират младежите; По-активно участие от страна на “власт-

имащите”. Да има по-широка гласност на такива срещи; Да има по-голяма 

публичност. Да има повече представители от различни институции - медии, 

община, кмет и други; Организиране на фото клуб, клуб по ориентиране, салон с 

уреди за лека атлетика;  Да се запознаят с проекта. Да се запознаят с деня 12,08 - 

международен ден на младежта; Предлагам да се отворят и двата басейна в град 

Смолян, защото е недопустимо в Смолян да няма къде да отидем през лятото и не 

само; Бих искала да има повече мероприятия за младежите. По този начин мисля, 

че нашият град ще се оживи и ще има голям интерес по време на събитията, но за 

да стане това е нужна гласност, за да разберат гражданите, какво се провежда в 

града ни; Иска ми се да се обърне повече внимание на училищата; Обсъждането си 

е обсъждане, ама вече повече да правим и да работим, за да си направим родното 

ни място по-живуемо и да мислим за след нас 
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