
 

АНАЛИЗ  НА  АНКЕТИ 

от Дни на диалога - Дискусионна среща  

10 - 11 юни 2016г. гр. Златоград 

 по проект 2016-1-BG01-KA347-024313 

“С поглед в бъдещето – Младежки диалози в Родопите” 



Участници в Дните на диалога 
на 10 и 11 юни 2016 г. 

в Златоград:  

• Участват 41 младежи, младежки  работници 
и формиращи младежки политики от  
общините Златоград, Неделино и Баните на  
средна възраст 27 години.  

• Младежите на възраст от 16 до 29 години са 
26. 

• Трима участника не са посочили своята 
възраст. 

•  Преобладават дамите – 84% от участниците. 

 



Попълнили  
Анкета за младежки политики:  

 от община Баните -10; 

 от община Неделино 11; 

 от община Златоград 16;  

 един участник не е отбелязал община 



В момента на анкетирането съм 
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АНКЕТНА КАРТА 
 



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

4% разбират грижата на 
държавата за младежите 



Какво разбираш под младежки политики? 
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Доволен ли си от младежките политики в 
твоята община? 
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 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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място най-
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политиката за 
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 На противоположния 
полюс е политиката за 
младите семейства  



Какви младежки политики има в твоето 
населено място?  
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Образованието  се припознава 
само от присъстващите от община 
Златоград – посочена е в 13 от 16-те 
участника в срещата 



 Какви младежки политики има в твоето 
населено място? 

 за икономическа активност, предприемачество и пазар на 

труда  
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81% от представителите на община 
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 Какви младежки политики има в твоето 
населено място? 

 против речта на омразата  
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Политиката против речта на 
омразата не е посочена в най-голям 
дял (47%) от анкетираните 

Представителите на община 
Златоград са сред единствените, 
които я припознават 

На обратното мнение са 
представителите от 
община Неделино. 



 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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Висок е процентът на оставилите 
без отговор този въпрос. 



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

0 5 10 15 20 25 30

чувство за удовлетвореност 

развито чувство за гражданска принадлежност 

стимулиране на гражданската принадлежност 

възможности за проф. реалицазия 

възможности за придобиване на нови знания 

възможности за пътуване в рамките на ЕС 

възможност за пътуване извън рамките на ЕС 

друго 



 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:……………………. 

какви ключови дейности има програмата 
“Еразъм+”;  

 Какво представлява и с какво се занимава 
сдружение “Екосвят Родоппи”  

как се развива младежката политика в 
съседните общини;  

 

 



1. Днес научих: …………………………. 

положителните и отрицателните състояния 
на общините; 

основните неща свързани с младежките 
политики;  

как се развиват общините Неделино, 
Златоград и Баните, какво са постигнали и 
какво тепърва им предстои да постигнат;  

 

 



2. Това беше полезно за: …………………..  

ориентирането ни в посока на младежката 
политика в нашата община; 

 мен и моята работа;  

обогатяване на знанията ми и натрупването на 
опит;  

по-нататъшното ми развитие;  

моя поглед за перспективата на младежките 
програми и ползата от тях;   

моята работа като експерт в тази област;  

генериране на нови идеи;  



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

представянето на проекта;  

работата в екип;  

обобщаването на информацията в нашата 
група;  

че срещнах нови хора;  

да презентирам;  



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

да науча с какво общините подпомагат за 
развитието на младежта;  

да разбера проблемите на всяка една 
община, тъй като всички са в затруднение;  

да приема всяка гледна точка;  

да подобря визията си за изпълнението на 
младежката политика;  

 



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

представата си за младежка политика в 
образованието и здравеопазването;  

уменията си в представянето на личната 
гледна точка относно политиката;  

контактите си; 



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

комуникацията си, защото всичко това е 
ново за мен; 

 своите знания, относно бъдещите планове 
за развитието на моята община;  

знанията си за европейските програми;  

комуникационните си умения 

 



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

НПО;  

доста неща свързани с “Еразъм+” и 
младежката политика;  

кандидатстването по проект “Еразъм+” 

бъдещото развитие на младежките 
политики в България;  



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

младежката политика в световен мащаб;  

как и къде се кандидатства и къде се 
подават проектите;  

младежката заетост;  

европейските програми;  

младежкото доброволчество;  



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

международния сертификат от Еразъм+;  

позицията на младежките организации в 
политиката на държавите от ЕС;  

включването и по-активното ми участие в 
младежката политика;  

как да се задържат младите хора и в каква 
посока да се работи;  



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

състоянието на младежките политики и в 
другите градове; 

 прилагането на нови инструменти за 
работа с млади хора;  

реализация на политики по отношение на 
младежи в риск; 

 ролята на младите в социалния, 
икономическия и политически живот; 

 включване в доброволчески инициативи;  

 



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

 обогати познанията ми, срещнах много 
позитивни млади хора, които са с 
иновативни идеи и биха помогнали за 
просперитета на общината си; 

беше от голяма полза и съм благодарна, че 
разбрах интересни неща за другите 
общини; 

беше на високо ниво, всеки имаше право 
свободно да изрази мнението си; 



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

ще бъде полезно информацията от 
дискусията да бъде споделена в 
социалните мрежи;  

някои общини са в добро състояние;  

успяхме да обменим цели, идеи и 
информация относно младежката 
политика;  

беше ползотворна за всички присъстващи;  



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

добре е по-често да се провеждат такива 
срещи; 
доволна съм от вниманието и 
информацията относно темата;  
 трябва да се подобри националното 
законодателство за насърчаване на 
младежката инициативи; 
 беше полезна за мен и бих се включил 
отново в проекти на “Екосвят Родопи” 
Смолян 
 



В КРАЯ НА ДНИТЕ НА ДИАЛОГА 
УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛНИХА АНОНИМНО 

 
ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА  

НА ПРОВЕЖДАНЕТО  



Общата средната оценка  
при максимална оценка 5:  

4,69 



Общата средната оценка 

77% 

23% 

5 Най-високо    4 Много добро 



1. Програма беше ли структурирана  
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31 30 29 

7 8 8 

0

5

10

15

20

25

30

35

матеиали и 
технически 

средства 

обща 
продължителност 

интензивност 

5-да 

4-по-скоро да 



Каква оценка давате на дискусионната среща 

72% 

28% 

5 най-високо 

4 много добро 



Предложения, препоръки и идеи 

Да се включат в презентациите добри 
практики за младежките политики в 
другите страни и да се разгледа 
възможното приложение в българските 
условия  

Да има други дискусионни форуми от 
подобен характер, защото са много 
полезни, позволяват oсведоменост за 
всякакви въпроси и обогатяват човека.  



Предложения, препоръки и идеи 

Програмата "Еразъм+" дава възможност за 
получаване на финансова подкрепа. Нека 
всички млади, които желаят да се 
занимават с нещо в бъдеще да бъдат 
упорити. Тази програма има за цел да ни 
предложи нови идеи и възможности за 
реализация. 

Дискусията да се провежда в по-голяма 
зала 



Предложения, препоръки и идеи 

Записите от проведените семинари следва 
да бъдат споделени чрез социалните 
мрежи  

Да се наблегне на безработицата 

Включване на дискусии и формат "кръгла 
маса"  

Повече ролеви игри и дискусии  



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 


