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Здравейте! Това анкетно проучване се реализира от Сдружение „Младежи за 

отговорна гражданска активност“ (МОГА) в рамките на проект „Младежко 

участие и заетост“ и цели да изследва мнението на служителите в сферата на 

предлагането на работа, консултиране за неактивни младежи, психолози, младежки 

работници и всички, работещи с младежи на възраст от 15 до 29 години. Молим Ви да 

отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси. 

Попълнените от Вас въпросници са анонимни, ще бъде използвана единствено 

обобщена информация. 

                                                                                                                                               

Моля, отбелязвайте избраните от Вас отговори със знака Х в квадратчето СЛЕД 

отговора. 

1.Имате ли информация дали хората, с които работите имат криминални 

прояви/наклонности? 

а) повечето имат □  б) повечето нямат □  в) поравно □   г) не мога да преценя □ 
 

2. Приблизително колко от хората, които търсят работа при Вас, нямат средно 

образование? 

а) повечето имат □  б) повечето нямат □  в) поравно □   г) не мога да преценя □ 
 

3. Какво бихте препоръчали като интервенция, законодателна инициатива или 

възпитателна мярка спрямо млади правонарушители, които не работят или нямат 

желание за намиране/търсене на работа?................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

 

4. Според Вас, кои от следните подходи и дейности биха били най-успешни за 

стимулиране на търсенето на работа сред младежите? Може да отбележите повече от 

един отговор. 

а) организиране на безплатни курсове □ 

б) платени стажове □ 

в) предоставяне на работа с гъвкаво работно време □ 

г) предоставяне на работа с възможност за кариера □ 
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д) предоставяне на работа, съобразена със здравословни проблеми (ако има такива) □ 

е) доброволчество □ 

ж) предоставяне на възможност за работа от вкъщи □ 
 

Друго /моля напишете/............................................................................................................... 

5. Според Вас, приблизително какъв процент от престъпленията извършени от деца и 

младежи във вашата професионална работа са извършвани с цел набавяне на 

финансови средства? 

а) под 5% □ б) 5-10% □ в) 10-25% □ г) 25-50% □ д) 50-75% □ е) 75-100% □ 
6. В кои сфери най-често според Вас има прояви на нетолерантност/неразбиране 

спрямо младежите с криминални прояви? Може да посочите повече от един отговор. 

а) полиция □ б) медии □ в) държавни служители □ г) социални мрежи □ 

д) семейно обкръжение □ е) работодатели □ 

Друго............................................................................................................................................. 

 

Благодарим Ви за съдействието! 


