
 

 

А Н К Е Т А 

 
Здравейте! 

Молим Ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените 

въпроси! 

Благодарим Ви предварително за отделеното време. 

Моля, на всеки въпрос заградете цифрата пред избрания от Вас отговор! 

             Дата на анкетата………………. 

 

 
  1.Вие живеете в:                                                                  
1. Град София 

2. Областен град 

3. Друг град 

4. Село  

 

  2. Пол: 

1. Мъж 

2. Жена 

 

  3.В коя от следните възрастови групи  

попадате: 

1. 8-10 години 

2. 11-13 години 

3. 14-16 години 

4. 17-19 години 

 

  4.От какво според вас се интересуват  

младите хора у нас? /Моля отговорете 

на всеки ред,като оцените отговорите 

 по важност от 1 до 9, където 1  озна- 

чава „никакъв интерес за младите”,а 

9 означава „най-голям интерес”/ 

 

 отговор 

образование  
Работа и кариера  
Пари и власт  
Практикуване на спорт  
Развлечения и купони  
Секс и любов  
Политика  
Изкуство и култура  
Здравето си  
Доброволчество и 

младежки дейности 
 

 

  5. Кой според вас е най-важният проблем 

за младите  хора у нас днес? Възможен е 

само един отговор! 

1. Доходите 

2. Работното място /безработицата/ 

3. Образованието 

4. Свободното време и развлеченията 

5. Семейството 

6. Политиката 

7. Здравето 

8. Възможности за младежко включване 

9. Друго 

 

   6. Как бихте се самоопределили от 

гледна точка на вашата  гражданска и 

младежка активност? 

1. Аз съм изключително активен 

2. Аз съм по-скоро активен 

3. Нито активен, нито пасивен 

4. Аз съм по-скоро пасивен 

5. Аз съм изцяло пасивен 

 

   7.Според вас какво е отношението на 

младите хора в България спрямо въпроси 

и проблеми, които са значими за тях? 

1. Младите активно се ангажират с такива 

въпроси 

2. Младите са по-скоро ангажирани 

3. Нито ангажирани, нито пасивни 

4. Младите са донякъде пасивни 

5. Младежите са изцяло пасивни 

    8. Запознати ли сте с понятието 

„възобновяеми енергийни източници” 

1. Да, изцяло 

2. Донякъде 

3. Не, не съм запознат 



   9. Смятате ли, че развитието на 

алтернативните източници на енергия е 

полезно за хората от страните, участници 

в проекта? 

1. Да, би било много полезно 

2. Да, би било полезно донякъде 

3. Не, не би било полезно 

4. Не мога да преценя,нямам мнение 

 

  10. Вие лично участвали ли сте в 

дискусии, кръгли маси или друг тип 

публични форуми,свързани с проекта? 

1. Да, участвам активно и в момента,когато 

мога 

2. Да, участвал съм в едно или няколко 

3. Не, не съм участвал 

 

  11. Какви дейности най-често се 

провеждат по време на работните срещи, 

свързани с проекта?/Заградете до 3 

отговора/ 

1. Конференции  

2. Семинари 

3. Благотворителни акции и кампании 

4. Обучения за развитие на различен тип 

компетентности 

5. Диалог с институциите за вземане на 

решения 

6. Културни мероприятия, фестивали и др. 

7. Международен обмен 

8. Спорт и физическа дейност 

9. Разработване на проекти 

10. Друго 

 

  12. Как оценявате вашите лични 

познания и опит по отношение на слените 

умения и компетенции? 

/Моля,маркирайте с Х на всеки ред,като 

използвате петстепенна скала,където 5 

означава „отлични”, а 1 означава „слаби”/ 
 1 2 3 4 5 

Комуникативни умения      

Работа в екип      

Управление на конфликти      

Умение за водене на дебати      

Вземане на решения      

Управление на времето      

Презентационни умения      

Планиране с риск      

Писане и подготовка на 

документи 
     

Организиране/провеждане на 

организационна среща 
     

Организиране/провеждане на 

публично събитие 
     

 

 

 

  13. В кои от изброените направления 

бихте искали да повишите своите знания 

и умения?/Моля, маркирайте с Х,като с 5 

означите „отлични”, а с 1 означите 

„слаби”/ 

 

  14. Как оценявате ползите за вас лично от 

участието си в дейностите по международния 

проект „Шансове за Европа- възобновяеми и 

алтернативни източници на енергия”? 

1. Като много полезни за мен 

2. Като донякъде полезни за мен 

3. Нито полезни, нито безполезни 

4. Донякъде безполезни 

5. Изцяло безполезни 

 

  15. Какви мероприятия искате да се 

организират през втората година на проекта? 

1…………………………………………….. 

2…………………………………………….. 

3…………………………………………….. 

4…………………………………………….. 

 1 

много 

искам 

2 3 4 5 

изобщо 

не 

искам 

Комуникативни умения      

Работа в екип      

Управление на конфликти      

Умение за водене на дебати      

Вземане на решения      

Управление на времето      

Презентационни умения      

Планиране с риск      

Писане и подготовка на 

документи 
     

Организиране/провеждане 

на организационна среща 
     

Организиране/провеждане 

на публично събитие 
     


