Анкета

Приложение № 1

Моля, попълнете всички въпроси от тази анкета. Анкетата е анонимна. Моля не
попълвайте име, ЕГН или друга информация за идентификация. Събраната информация
ще бъде обобщена и използвана при разработката на План за младежта на община
Стражица
1. Вашият пол е:
Мъж
Жена
2. Вашето положение на пазара на труда е:
зает/а (работещ/а на трудов или граждански договор или по служебно
правоотношение)
самонает/а (работодатели и лица, работещи за собствена сметка)
регистриран/а като безработен
безработен/на в продължение на повече от 12 месеца (дългосрочно безработен)
неактивен/а (временно нетрудоспособни, лица с трайни увреждания, домакини или
други)
неактивен/на учащ/а (ученик, студент, докторант, стажант, и др. неплатен трудов
опит)
3. В коя възрастова категория попадате?
на възраст между 15 и 19 години
на възраст между 20 и 24 години
на възраст между 25 и 29 години
4. Вашето ниво на завършено образование е:
начално образование
основно образование
средно образование
професионално обучение след средно образование, но не висше
висше образование – бакалавър, магистър, доктор и др.
5. Нивото на образование което смятате да постигнете е:
основно образование
средно образование
професионално обучение след средно образование, но не висше
висше образование – бакалавър, магистър, доктор и др.
6. Четете ли книги:
 Да, редовно
 Да, рядко
Не
7. Имате ли достъп до компютър:
 Да, редовно
 Да, рядко

Не
8. Имате ли достъп до интернет:
 Да, редовно
 Да, рядко
Не
9. Членувате ли в организации и клубове:
 Да, в неправителствена организация
 Да, в политическа организация
 Да, в спортен клуб
 Да в ……………………………………….
Не членувам
10. Участвали ли сте в доброволчески акции:
Да
Не
11. Бихте ли участвали в доброволчески акции:
Да
Не
12. Считате ли, че водите здравословен начин на живот /занимания със спорт и
поддържане на добра форма/:
Да
Не
13. Употребявате ли:
Алкохол
Да
Не

Цигари Да
Не

14. Имате ли осигурен достъп до:
Здравни услуги
Да
Не

Наркотици Да
Не

Социални услуги Да
Не

15. Какви възможности за прекарване на свободното време бихте желали да Ви
предостави община Стражица:
 За културни занимания
 За туризъм  За изкуство  За спорт
Друго………………………………………………………………………………………..
16. Ще останете ли да живеете в община Стражица:
Да
Не
17. Какво би Ви задържало да останете да живеете в община Стражица:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

