АНАЛИЗ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО
МНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ ОТ МЛАДЕЖКА БАНКА- ЛОВЕЧ
В периода ноември 2018г.- януари 2019г.се проведе проучване на общественото
мнение за определяне на приоритетни направления за финансиране на детски и младежки
проекти от Младежка банка- Ловеч.
Проучването се реализира чрез разпространение на анкети сред деца и младежи на
възраст от 12 до 24г.
Участниците в проучването са 150 младежи от целевата група. Анкетите се
разпространяваха в училища и чрез учители и младежки работници.
При проучване на общественото мнение се предложиха 6 приоритетни области и 1
възможност за други предложения, извън изрично посочените. Дадена е възможност, всеки
от анкетираните да посочи до 3 приоритетни направления за финансиране.
Предложените възможни конкретни области са:
□ Спортни дейности;
□ Доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и лица в риск;
□ Дейности, свързани с развитие на клубове по интереси, като извънучилищна
дейност;
□ Дейности, свързани с превенция на рискове, напр. / превенция на насилието,
превенция на зависимости и др./;
□ Дейности, свързани с подкрепа участието на младите хора в обществени дискусии и
др.;
□ Творчески дейности.
От 150 разпространени анкети, коректно попълнени са 145, като в 5 анкети са
посочени всички отговори.
Резултатът от обратната връзка е:
94 деца и младежи са посочили като необходима за финансиране приоритетна
област: „Доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и лица в риск“, 83 деца и
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младежи са посочили като необходима за финансиране приоритетна област: „Спортни
дейности“, 94 деца и младежи са посочили приоритетна област: „Творчески дейности“, 85
деца и младежи са посочили приоритетна област: „Дейности, свързани с развитие на
клубове по интереси, като извънучилищна дейност; 50 деца и младежи са посочили„Дейности, свързани с превенция на рискове, напр. / превенция на насилието, превенция
на зависимости и др.“, 29 деца и младежи са посочили приоритетна област: „Дейности,
свързани с подкрепа участието на младите хора в обществени дискусии и др.;
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Обратната връзка на анкетираните разпределя процентното съотношение на
приоритетните направления, както следва:
Доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и лица в риск- 94 гласа
Творчески дейности- 94 гласа
Дейности, свързани с развитие на клубове по интереси, като извънучилищна дейност85 гласа
Спортни дейности- 83 гласа
Дейности, свързани с превенция на рискове, напр. / превенция на насилието,
превенция на зависимости и др./- 50 гласа
Дейности, свързани с подкрепа участието на младите хора в обществени дискусии и
др.- 29 гласа
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