
 

АНАЛИЗ  НА  АНКЕТИ 

от Дни на диалога - Дискусионна среща  

3- 4 юни 2016г. гр. Девин 

 по проект 2016-1-BG01-KA347-024313 

“С поглед в бъдещето – Младежки диалози в Родопите” 



Участници в Дните на диалога 
на 03и 04юни 2016 г. 

в Девин:  

• Участват 35 младежи, младежки  работници 
и формиращи младежки политики от  
община Девин на средна възраст 17 години.  

• Младежите на възраст от 16 до 29 години са 
28. 

• Трима участника не са посочили своята 
възраст. 

•  Преобладават дамите – 67% от участниците. 
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АНКЕТНА КАРТА 
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Какво разбираш под младежки политики? 
 

Почти 30% от 
анкетираните разбират 
под младежки политики 
„от неправителствени 
организации за младежи“, 

3,7% разбират всичко 
изброено 



 Доволен ли си от младежките политики в 
твоята община? 
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Какви младежки политики има в твоето 
населено място? 
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образование 

 На противоположния 
полюс е политиката за 
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И за спорт 



 Считаш ли, че организираните до момента 
младежки политики са дали резултати в твоето 

населено място? 
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 Успяха ли младежките политики да 
повлияят на живота ти? 
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 Успяха ли младежките политики да 
повлияят на живота ти? 
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Няма присъстващ, който е 
отговорил, че младежките 
политики са повлияли 
отрицателно. 



 Какви младежки политики желаеш да има в 
твоето населено място? 
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политики подкрепящи 
гражданската активност, за 
спорт, за здраве и за 
образование 

Само един анкетиран е отбелязал политика 
против речта на омразата 



 В кой сектор мислиш, че има по-голяма 
реализация на младежки политики? 
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 Вземал ли си някога участие в организирането и 
осъществяването на младежки политики? 
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 Какво би те стимулирало да станеш част от 
формирането на младежки политики? 
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В КРАЯ НА ПЪРВИЯ  
ОТ ДИСКУСИОННИТЕ ДНИ 

УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛНИХА 
 

БЛАНКА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА 
 

КЪДЕТО  ДОВЪРШИХА ИЗРЕЧЕНИЯТА: 

 
 



1. Днес научих:……………………. 

че 12-ти август е ден на младежите;  
за „Еразъм+” и сдружение „Екосвят 
Родопи”;  
Да не се притеснявам да изразявам 
мнението си през всички, да следвам 
непрекъснато целите си; 
доста полезни неща относно 
образованието ми. Днес целта беше да 
проведем един диалог, който се получи 
доста добре. 

 
 



1. Днес научих: …………………………. 

как да действам в бъдеще; 

че мнението и позицията на всеки е важна 
и трябва да се изрази по подходящ начин, 
на подходящо място; 

интересни неща, които не знаех;  

значенията на доста понятия, методи за 
отстояване на мнението си като истински 
гражданин; 



2. Това беше полезно за: …………………..  

бъдещото ми развитие, за моето ориентиране;  

за мен, защото вече знам повече неща и ще 
получа сертификат; 

да хвърля един полезен поглед напред в 
моето бъдеще; 

за бъдещите ми действия като гражданин; 
разширяването на мирогледа ми. Получих 
информация за бъдещата ми реализация и 
мотивация за постигане на целите ми;  

подпомагането за реализацията на мечтите 
ми, да осъзнаем, че сме граждани; 



3. Най-голямото предизвикателство днес за 
мен беше: ……………………………………. 

да запазя концентрация; 

 да превъзмогна срама; 

да овладея притеснението си от нещо ново; 

срещата ми с нови хора; 

да издържа на едно място; 

да стоя в училище над 9 часа;  



4. Все още имам нужда  
да подобря: …..........................  

интелектуалните си способности;някои 
мои умения в различни сфери; 

изразяването относно моята гледна 
точка, как стоят нещата, понеже не се 
изразявам добре; 

моите комуникативни способности пред 
хората, понеже съм притеснителен; 



5. Имам нужда от повече информация 
относно …………………………….. 

правата на младежите в 21-ви век; 

други такива организации и проекти; 

правата на съвременните млади граждани; 

младежката политика в община Девин; 

кандидатстването, приемането в университети 
в чужбина и като цяло за обучението ми след 
12-ти клас; 

изразяването на моето мнение пред околните 
без да се притеснявам; 



6. Днес у мен възникнаха  
нови въпроси за ……………………………… 

повече информация за „Еразъм+”;  

бъдещите ми планове и как да подобрим 
живота си; 

 гражданските права, задължения, 
правилното и неправилното управление на 
държавата;  



6. Днес у мен възникнаха  
нови въпроси за ……………………………… 

бъдещото ми участие в младежки 
организации; 

много неща, за които не се бях замислял 
преди; 

младежките организации, които дават 
възможност за реализация в чужбина;  



7. Във връзка с дискусионната среща  
мисля, че: ……………………………. 

бяха много любезни и радваха хората с 
думите си, бяха доста убедителни;  

всички бяха доста информирани и добре 
подготвени; 

да включат повече практически задачи и 
упражнения; 

да дават повече примери от днешното 
време; 



7. Във връзка с дискусионната среща  
мисля, че: ……………………………… 

на всеки да присъства на това 
мероприятие; 

 да посетят мероприятието, за да научат 
това, което научих и аз.  

да задават повече въпроси на аудиторията; 

всичко беше много добре организирано, 
ясно представено; 



В КРАЯ НА ДНИТЕ НА ДИАЛОГА 
УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛНИХА АНОНИМНО 

 
ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА  

НА ПРОВЕЖДАНЕТО  



Общата средната оценка  
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1. Програма беше ли структурирана  
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Оценка на индивидуалното представяне 
на лекторите, какво могат да подобрят 

харесват ентусиазма, 

 възможността  всеки да зададе въпрос, 
дори по време на представянето,  

представено по лесен и интересен начин, 

 владеенето на материята.  

Ангел Безергянов - млад и  интелигентен,  

 Лидия Арсова - информирана 

 



Предложения, препоръки и идеи 

да говорят за младежите, за да има повече 
такива проекти, 

 да се проведе  летен лагер с интересни 
теми за развитие на младежката политика 

 повече екипни задачи, с повече дни и по-
кратки лекции 



Благодаря за вниманието! 
 

Благодаря за искрените ви мнения! 
 

Те са особено ценни за нас. 
 

Сами ще се убедите, че вече сме се 
съобразили с тях. 



Сдружение „Екосвят Родопи“ - Смолян 
ПРОЕКТ  

„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО - 

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ” 
 

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

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

финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 

  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  

Сдружение „Eкосвят Родопи“ и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейскaта комисия и Националната агенция 


