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1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА И МОДЕЛА
Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово" се изпълнява от община Брацигово като общата му цел
е да подобри социалното включване и осигури трайна интеграция чрез пилотиране на
модел за социално-икономическа интеграция на ромската общност в община Брацигово,
село Исперихово.
Проектът се фокусира върху образованието и повечето дейности по двете програми ще
се случват в ОУ "Христо Ботев". Привличането на родителите на децата ще стане чрез
Център за развитие на общността и пилотирането в рамките на проекта иновативна социална услуга Консултативен социално-здравен център.
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се предвижда: планиране и управляване на модела чрез 3 звена за управление; изготвяне и изпълнение на
индивидуални планове на целевата група от мениджъри на случай; трудови медиатори и
психолози ще активират икономически неактивни лица (индивидуално и чрез мотивационен тренинг), ще посредничат за намиране на работа (индивидуално, групово и чрез
консултиране на работодатели); ще се квалифицират 20 лица като озеленители и строители и ще им се осигури заетост основно в ОУ "Христо Ботев"; 48 лица ще се обучат по
ключови компетентности; ще се създаде и апробира система за ранно предупреждение
за риск от отпадане; ще се създаде иновативна социална услуга и ще се изгради Център
за развитие на общността.
Общо в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат
включени 120 роми.
В рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се
предвижда: подобряване на образователната среда в училище чрез създаване на механизъм за планиране и управление; осигуряване на допълнителни занимания, психологическа подкрепа, клубна дейност за успешно завършване и продължаване на образованието; насърчаване участието на родителите чрез различни форми; провеждане на поредица от публични прояви, вкл. две мащабни за демонстрация на модела за преодоляване
на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.
Общо в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
ще бъдат включени 100 роми деца и ученици.
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Предвижда се независимо наблюдение и оценка на изграждането на модела, както и
участие на местната общност в изпълнението и мониторинга на проекта.
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРАТА НА МОДЕЛА:
Същността на модела се състои във взаимодействието между 3 основни субекта: Основно училище “Христо Ботев” в село Исперихово, "Център за развитие на общността"
(ЦРО), който ще бъде изграден в село Исперихово, непосредствено до училището и
"Консултативен социално-здравен център" - иновативна услуга от мобилен характер,
разположен в същата сграда.
Акцентът ще бъде поставен върху училището, където ще се реализират интегрирано
всички дейности по ОПНОИР и част от дейностите по ОПРЧР. По този начин очакваме
да бъде постиганото високо ниво на съпричастност и мотивация на родителите на учениците по отношение на образователния процес. Очакваме също образователният процес да бъде много по-ефективен и успешен за техните деца.
Съществено за модела е, че при подбора на целевата група по всички направления на
ОПРЧР приоритетно ще се включват родители и близки на децата от ОУ "Хр. Ботев", с
което целим висока степен на интегрираност при реализация на дейностите.
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДОКУМЕНТА
Настоящето изследване има за цел да проследи целия процес по изграждане, развитие и
завършване на модела за социално-икономическа и образователна интеграция на
уязвими групи в Община Брацигово.
Процесът по анализ и оценка на модела за социално-икономическа и образователна
интеграция на уязвими групи в Община Брацигово ще обхване три фази:

Фаза 1: Първоначално
проучване и изследване на
актуалната ситуация на
уязвимите групи в община
Брацигово към момента на
стартиране на дейностите по
проекта

Фаза 2: Текущо проследяване
и оценка на изпълнението на
дейностите на базата на
предварително заложени
индикатори

Фаза 3: Оценка на
постигнатите резултати от
внедряване на модела в
края на проекта
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3. ФАЗА 1: ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНАТА
СИТУАЦИЯ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ МОМЕНТА
НА СТАРТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
Цел:
Първата фаза включва първоначално проучване и изследване на актуалната ситуация на
уязвимите групи в община Брацигово към момента на стартиране на дейностите по проекта с
цел да бъдат зададени базови стойности, спрямо които ще бъде измерен ефекта от
внедряването на модела в община Брацигово след приключване на проекта.
Задачи:
➢ Обща характеристика на демографското състояние на населението на община
Брацигово, с фокус с. Исперихово и град Брацигово.
➢ Дефиниране на определение за уязвими групи.
➢ Идентифициране на съществуващите уязвими групи на територията на общината и в
частност в с. Исперихово и град Брацигово.
➢ Идентифициране на основните проблеми, пред които са изправени уязвимите групи в
община Брацигово и в частност в с. Исперихово и град Брацигово.
➢ Изследване и анализ на нормативни и стратегически документи, касаещи уязвимите
групи на територията на община Брацигово.
Резултати:
Изготвяне на обобщаващ доклад, представящ резултатите от проведеното изследване.
Методология и инструментариум: Десктоп рисърч; Анализ и синтез; Проучване на
база данни; Проучване на документи и други приложими за целите на изследването.
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4. ФАЗА 2: ТЕКУЩО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДЕЙНОСТИТЕ НА БАЗАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЛОЖЕНИ ИНДИКАТОРИ
Цел:
Втората фаза има за цел да предоставя регулярна информация, свързана с текущото
изпълнение на дейностите. Това ще даде възможност да се проследи процесът на внедряване
на модела от началото до края и да бъдат идентифицирани и избегнати отклонения в нежелана
посока.
Задачи:
➢ Наблюдение и оценка на изпълнението на дейностите по предварително зададени
критерии и методология, както следва:

№

Дейност

Изработване на структурата
на модела. Планиране, управление и наблюдение на
1
изпълнение на процеса по
изграждане и функциониране на модела.

Критерии

Методи

Постигане на заложените
цели

1. Интервю - събеседване с
представители на Оперативното звено, Консултативното
звено, Инициативната група
- 3 броя 2. Проверка на документи, снимки и друг доказателствен материал

Постигане на предвидените
резултати
Спазване на сроковете

Сформиране и координиране на човешкия ресурс,
2
който работи пряко с представители на целевите групи

Постигане на заложените
цели

1. Интервюта - събеседване с
Експерт Заетост, Експерти
Образование и Управителя
на КСЗЦ - 4 броя
2. Анкетно проучване за
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Постигане на предвидените
резултати

удовлетвореност от проведеното обучение - 30 респондента

Спазване на сроковете
Ефективност от проведено
обучение

Постигане на заложените
цели
Разработване, регулярно
Фокус - група с въпросник,
проследяване и анализ на
насочена към 6-мата менииндивидуалните планове на
3
джъри случаи за оценка на
представители на целевите Постигане на предвидените
работата с целевата група - 1
групи. Дейност на екип от
резултати
брой
мениджъри на случай
Спазване на сроковете
Ефективност на работата с
представители на целевата
група

Постигане на заложените
цели

4

1. Фокус - група с въпросник,
насочена към 2-мата трудови
медиатори и психолога за
Мотивиране за активно по- Постигане на предвидените
оценка на работата с целеведение на пазара на труда.
резултати
вата група - 1 брой
Активиране на икономи2.
Анкета
с представители на
Спазване на сроковете
чески неактивни лица
целевата група относно удовСтепен на изпълнение на летвореността им от мотивапоставената задача
ционния тренинг - 1 брой
Ефективност и удовлетвореност от проведения тренинг
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Постигане на заложените
цели

5

1. Анкетно проучване сред
Постигане
на
предвидените
Посредничество за намипредставители на целевата
резултати
ране на работа, професиогрупа, включени в индивидунално информиране и коналните и групови консултаСпазване на сроковете
султиране. Психологическо
ции - 1 брой
2. Анподпомагане
Удовлетвореност на предс- кетно проучване сред работодателите - 1 брой
тавителите на целевата
група от проведените индивидуални и групови консултации
Удовлетвореност на работодателите от предоставени консултации за тях

Постигане на заложените
цели

Предоставяне на обучение
6 за придобиване на професиПостигане на предвидените
онална квалификация
резултати

1. Интервю с експерт Заетост
2. Проверка на документи,
снимки и друг доказателствен материал

Спазване на сроковете
Постигане на заложените
цели

7

1. Интервю с експерт Заетост
2. Проверка на документи,
Обучения по ключови комснимки
и друг доказателстПостигане на предвидените
петентности
вен материал
резултати
3. Анектно проучване за
Спазване на сроковете
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Удовлетвореност от обуче- удовлетвореността от обучението "Общуване на бъл- нието "Общуване на българгарски език"
ски език" и мотивираността
за
лична реализация - 1 брой
Оценка на повишаването
на мотивираността за
лична реализация
Постигане на заложените
цели

8

Включване в заетост

1. Интервю с експерт Заетост
2. Проверка на документи,
Постигане на предвидените снимки и друг доказателстрезултати
вен материал
Спазване на сроковете
Постигане на заложените
цели

Постигане на предвидените 1. Интервю с експерт Обрарезултати
Превенция за ранното отпазование
2.
дане от училище. ПодобряПроверка на документи,
Спазване на сроковете
9 ване на достъпа до образоснимки и друг доказателствателни услуги за ранно
вен материал
Ефективност на прилагана
детско развитие
система за ранно предуп- 3. Интервю с представители
на ОУ Христо Ботев
реждение
Степен на подобряване на
достъпа до образователни
услуги за РДР

Разкриване на иновативна
социална услуга в общ10
ността - консултативен социално - здравен център

Постигане на заложените
цели

1. Проверка на документи,
снимки и друг доказателствен материал
2. Фокус група с представители на екипа КСЗЦ относно

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община
Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж,
съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Постигане на предвидените
резултати

измерване ефективността от
създаването на центъра

Спазване на сроковете
Ефективност от създаване
на КСЗЦ
1. Проверка на документи,
снимки и друг доказателствен материал
Създаване и дейност за раз- Постигане на предвидените
11
2. Интервю – събеседване с
витие на общността
резултати
ръководител на ЦРО
Спазване на сроковете
3. Проучване на удовлетвоЕфективност от работата реността от услугите на ЦРО
на ЦРО
сред ползвателите й
Оценка на спецификите и
особеностите от дейността
на ЦРО
Постигане на заложените
цели

Общи за модела

Степен на обвързаност и Наблюдение, проследяване и
логическа последователоценка на произволни индиност между отделните дей- видуални случаи сред целености
вите групи
Наблюдение, проследяване и
Идентифициране на добри
оценка на произволни индии лоши практики при привидуални случаи сред целелагане на модела
вите групи

Резултати:
Изготвяне на три междинни доклада, представящи текущия напредък по внедряване на модела
в община Брацигово. Докладите ще бъдат представени на управленското звено на проекта, с
оглед улесняване на неговото управление.
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5. ФАЗА 3: ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА
МОДЕЛА В КРАЯ НА ПРОЕКТА
Цел:
Целта на трета фаза е измерване на постигнатите резултати от внедряване на модела и
дефиниране на препоръки за бъдещото му функциониране на национално и регионално ниво.
Задачи:
➢ Обобщаване на крайните резултати от реализацията на модела;
➢ Анализ на специфики и особености, свързани с неговото внедряване и прилагане;
➢ Формулиране на препоръки за бъдещо функциониране на модела;
➢ Изработване на финален доклад.

Резултат:
Финален доклад за оценка на реализацията на модела и препоръки за бъдещето му
функциониране на регионално и национално ниво.
Методология и инструментариум: Анализ и обработка на натрупаната емпирична
информация в хода на процеса на мониториране.
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение 1.1. Примерни въпроси за интервю - събеседване с представители на
Оперативното звено, Консултативното звено, Инициативната група;
2. Приложение 1.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за оценка
на изпълнение на Дейност 1;
3. Приложение 2.1. Примерни въпроси за интервюта - събеседване с Експерт Заетост,
Експерти Образование и Управителя на КСЗЦ;
4. Приложение 2.2. Примерно анкетно проучване за удовлетвореност от проведеното
обучение на екипите по ОПРЧР;
5. Приложение 3.2. Примерен въпросник, насочен към шестимата мениджъри случаи за
оценка на работата с целевата група;
6. Приложение 4.1. Примерен въпросник, насочен към 2-мата трудови медиатори и
психолога за оценка на работата с целевата група;
7. Приложение 4.2. Примерно анкетно проучване с представители на целевата група
относно удовлетвореността им от мотивационния тренинг;
8. Приложение 5.1. Примерно анкетно проучване сред представители на целевата група,
включени в индивидуалните и групови консултации;
9. Приложение 5.2. Примерно анкетно проучване сред работодателите;
10. Приложение 6.1. Примерни въпроси за интервю с експерт Заетост – месец 13;
11. Приложение 6.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за оценка
на изпълнение на Дейност 6;
12. Приложение 7.1. Примерни въпроси за интервю с експерт Заетост – месец 12;
13. Приложение 7.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за оценка
на изпълнение на Дейност 7;
14. Приложение 7.3. Примерно анкетно проучване за удовлетвореността от обучението
"Общуване на български език" и мотивираността за лична реализация;
15. Приложение 8.1. Примерни въпроси за интервю с експерт Заетост – месец 22;
16. Приложение 8.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за оценка
на изпълнение на Дейност 8;
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17. Приложение 9.1. Примерни въпроси за интервю с експерт Образование;
18. Приложение 9.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за оценка
на изпълнение на Дейност 9;
19. Приложение 9.3. Примерни въпроси за интервю с представители на ОУ Христо Ботев;
20. Приложение 10.1. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 10;
21. Приложение 10.2. Примерни въпроси за фокус - група с представители на екипа КСЗЦ
относно измерване ефективността от създаването на центъра;
22. Приложение 11.1. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 10;
23. Приложение 11.2. Примерни въпроси за интервю – събеседване с ръководител на
Център за общностна подкрепа;
24. Приложение 11.3. Примерно анкетно проучване сред ползвателите на услугите на
Център за общностна подкрепа.
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Приложение 1.1. Примерни въпроси за интервю - събеседване с представители на
Оперативното звено, Консултативното звено, Инициативната група
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: Минимум по 1 представител на Оперативното звено,
Консултативното звено, Инициативната група
1. Планът за функциониране на модела реализиран ли е в установения срок?
2. Мерките, заложени в плана изпълнени ли са? Ако да, в каква степен?
3. Какви трудности срещнахте при разработване на Плана за функциониране на модела?
4. Как бихте оценили интегрирането на модела на територията на община Брацигово?
5. Имате ли предложения за подобряване на модела? Ако да, какви?
6. Според вас, постигнати ли са заложените в проекта резултати от внедряването на
модела?
7. Удовлетворени ли сте от проведеното тридневно обучение?
8. Достатъчно ли беше тридневното обучение за успешното реализиране на дейностите
по проекта?
9. Срещнахте ли трудности при работата с останалите две звена?
10. Еднодневните работни срещи бяха ли достатъчни и ефективни за успешното
реализиране на дейностите по проекта?
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Приложение 1.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 1
1.
Трудови
договори/допълнителни
споразумения/заповеди,
длъжностни
характеристики на лицата, включени в изпълнението на дейностите по направлението;
2. Планове/графици за провеждане на дейностите
3. Присъствени списъци
4. Снимков материал
5. Други
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Приложение 2.1. Примерни въпроси за интервюта - събеседване с Експерт Заетост,
Експерти Образование и Управителя на КСЗЦ
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: 1 експерт Заетост, 2-ма експерти Образование и 1 управител на КСЗЦ
1. Срещнахте ли трудности при работата си? Ако да, какви?
2. Според вас, разработеният модел ефективен ли e и постига ли заложените резултати?
3. Срещнахте ли трудности при работата с представители на целевата група?
4. Имате ли предложения за подобряване на модела и/или начините за неговото
прилагане?
5. Удовлетворени ли сте от проведеното обучение и от организацията на работата?
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Приложение 2.2. Примерно анкетно проучване за удовлетвореност от проведеното
обучение на екипите по ОПРЧР
Период на провеждане: Месец 3 от стартиране на проекта
Участници: 30 участници
1. Беше ли проведено обучението на достъпно за Вас ниво?
1 – Слабо 5 – Отлично
2. С достатъчна практическа насоченост ли беше обучението?
1 – Слабо 5 – Отлично
3. Съответстваше ли учебната програма на целите на обучението?
1 – Слабо 5 – Отлично
4. Как оценявате качеството на организацията и провеждането на обучението?
1 – Слабо 5 – Отлично
5. Как оценявате учебните материали?
1 – Слабо 5 – Отлично
6. Постигнати ли са целите на обучението така, както Вие очаквахте?
1 – Слабо 5 – Отлично
7. Достатъчна ли беше продължителност на обучението?
А. Твърде кратка
Б. Достатъчна
В. Твърде дълга
8. Коя част от обучението бе най-полезна за вас?
9. Какво бихте препоръчали за подобряване на обучението?
10. Ще приложите ли наученото по време на обучението в работата си?
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Приложение 3.2. Примерен въпросник, насочен към шестимата мениджъри
случаи за оценка на работата с целевата група
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: 6-мата мениджъри случаи за оценка на работата с целевата група
1. Как бихте оценили работата си с представителите на целевата група?
1- Напълно неефективна 5 – Напълно ефективна
2. В каква степен, приложеният модел оказа положителен ефект върху целевата група
според вас?
1 – Категорично не оказа положителен ефект 5 – Категорично оказа положителен
ефект
3. Как бихте оценили мотивацията на целевата група за включване в дейностите по
проекта?
1 – Слаба 2 – Отлична
4. Какви трудности срещнахте при работата си с целевата група?
5. Имахте ли трудности и ако да какви при намирането на лица, които да бъдат включени
в дейностите по проекта?
6. Дефинирайте 5-те основни проблема, които срещнахте при работата си с целевата
група.
7. Дефинирайте основните положителни ефекти от прилагането на модела върху
целевата група на база вашата работа с тях.
8. Посочете вашите препоръки за подобряване на модела и/или неговото прилагане.
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Приложение 4.1. Примерен въпросник, насочен към 2-мата трудови медиатори и
психолога за оценка на работата с целевата група
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: 3 – двама трудови медиатори и 1 психолог
1. Как бихте оценили работата си с представителите на целевата група?
1- Напълно неефективна 5 – Напълно ефективна
2. В каква степен, приложеният метод „Баланс на компетентностите“ оказа благоприятен
ефект върху целевата група според вас?
1 – Категорично не оказа положителен ефект 5 – Категорично оказа положителен
ефект
3. Как бихте оценили мотивацията на целевата група за включване в дейностите по
проекта?
4. В каква степен, приложената програма „Мотивационна програма“ оказа благоприятен
ефект върху целевата група според вас?
1 – Слаба 2 – Отлична
5. Какви трудности срещнахте при работата си с целевата група?
6. Имахте ли трудности и ако да какви при намирането на лица, които да бъдат включени
в дейностите по проекта?
7. Дефинирайте 5-те основни проблема, които срещнахте при работата си с целевата
група.
8. Дефинирайте основните положителни ефекти от прилагането на модела върху
целевата група на база вашата работа с тях.
9. Посочете вашите препоръки за подобряване на модела и/или неговото прилагане.
10. Как бихте оценили активизирането на лицата от целевата група за включване на
пазара на труда?
1 – незадоволително 5 – напълно задоволително
11. Колко от неактивните лица са станали активни?
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Приложение 4.2. Примерно анкетно проучване с представители на целевата група
относно удовлетвореността им от мотивационния тренинг
Период на провеждане: Месец 12 от стартиране на проекта
Участници: 48 участници
1. Беше ли проведено обучението на достъпно за Вас ниво?
1 – Слабо 5 – Отлично
2. С достатъчна практическа насоченост ли беше обучението?
1 – Слабо 5 – Отлично
3. В каква степен се запознахте с начините за търсене на работа?
1 – Слабо 5 – Отлично
4. Придобихте ли умения за изготвяне на автобиография?
1 – Да 2 – Не 3 – Не мога да отговоря
5. Придобихте ли знания как да се държите по време на интервю за работа?
1 – Да 2 – Не 3 – Не мога да отговоря
6. Как оценявате учебните материали?
1 – Слабо 5 – Отлично
7. Постигнати ли са целите на обучението така, както Вие очаквахте?
1 – Слабо 5 – Отлично
8. В каква степен тренингът ще допринесе за намирането ви на работа?
1 – Категорично няма да помогне 5 – Категорично ще помогне
9. Чувствате ли се по-подготвен за пазара на труда след преминаване на програмата?
1 – Категорично не 5 – Категорично да
10. Оценете от 1 до 5 приноса на мотивационния тренинг за намирането на работа?
1 – Слаб 5 - Отличен
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Приложение 5.1. Примерно анкетно проучване сред представители на целевата
група, включени в индивидуалните и групови консултации
Период на провеждане: Месец 12 - 26 от стартиране на проекта
Участници: 72 участници
1. Предоставяни ли са ви друг път индивидуални консултации за намиране на работа?
1 – Не 2 – Да 3 – Не мога да отговоря
2. Ако да, какъв беше ефектът от тях?
3. В каква степен сте удовлетворен от проведената индивидуална консултация?
1 – Категорично не съм удовлетворен 5 – Категорично съм удовлетворен
4. Бихте ли желали да получите повече индивидуални консултации?
1 – Не 2 – Да 3 – Не мога да отговора
5. Как бихте оценили работата на трудовия медиатор, който ви предостави
индивидуалната консултация?
1 – Слаба 5 – Отлична
6. В момента работите ли?
1 – Не 2 – Да 3 – Не мога да отговоря
7. Ако да, то дължи ли се това на участието ви в индивидуалните консултации?
1 – Не 2 – Да 3 – Не мога да отговоря
8. Имате ли изготвена автобиография?
1 – Не 2 – Да 3 – Не мога да отговоря
9. Участвали ли сте друг път в мотивационни обучения за намиране на работа?
1 – Не 2 – Да 3 – Не мога да отговоря
10. Ако да, какъв беше ефектът от тях?
11. В каква степен сте удовлетворен от проведеното групово обучение?
1 – Категорично не съм удовлетворен 5 – Категорично съм удовлетворен
12. Регистриран ли сте в Дирекция Бюро по труда, в случай, че сте безработен?
1 – Не 2 – Да 3 – Не мога да отговоря
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13. В каква степен мотивационното обучение ще допринесе за намирането ви на
работа?
1 – Категорично няма да помогне 5 – Категорично ще помогне
14. Чувствате ли се по-подготвен за пазара на труда след преминаване на консултациите?
1 – Категорично не 5 – Категорично да
15. Оценете от 1 до 5 приноса на индивидуалните и груповите консултации за
намирането на работа?
1 – Слаб 5 - Отличен
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Приложение 5.2. Примерно анкетно проучване сред работодателите
Период на провеждане: Месец 12 - 26 от стартиране на проекта
Участници: 5 участници
1. Каква е вашата готовност да наемете лица от целевата група?
1 – Не съм готов 5 – Напълно съм готов
2. Смятате ли, че лицата от целевата група са готови да започнат работа при вас?
1 – Не 2 – Да 3 – Не мога да отговоря
3. Според вас, какви биха били трудностите ви за работа с представители на целевата
група?
4. Според вас, какви биха били предимствата ви за работа с представители на целевата
група?
5. Според вас, в каква степен провеждането на мотивационни обучения и консултации
ще спомогнат за активизиране на представителите на целевата група на пазара на труда?
1 – Категорично няма да помогнат 5 – Категорично ще помогнат
6. В каква степен, бяха полезни за вас консултации за провеждане на подбор на
представители от целевата група?
1 – Категорично не помагат 5 – Категорично помагат
7. Оценете от 1 до 5 приноса на проведените с вас консултации?
1 – Слаб 5 - Отличен
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Приложение 6.1. Примерни въпроси за интервю с експерт Заетост
Период на провеждане: Месец 13 от стартиране на проекта
Участници: 1 експерт Заетост
1. Включени ли бяха 10 лица в обучение за придобиване на първа СПК професия
„Работник в озеленяването“?
2. Завършиха ли успешно обучението по първа СПК професия „Работник в
озеленяването“?
3. Включени ли бяха 10 лица в обучение за придобиване на първа СПК професия
„Помощник в строителството“?
4. Завършиха ли успешно обучението по първа СПК професия „Помощник в
строителството“?
5. В каква степен, представителите на целевата група, усвоиха преподавания им материал
според вашето наблюдение?
6. В каква степен, придобитите знания ще им помогнат за реализирането на пазара на
труда?
7. В каква степен според вас, обучените лица са готови да започнат работа по усвоените
професии?
8. Имаше ли трудности при реализиране на обученията?
9. Бяха ли достатъчно мотивирани представителите на целевата група за включване в
обученията?
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Приложение 6.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 6
1. Карта за участие
2. Планове/графици за провеждане на дейностите
3. Присъствени списъци
4. Удостоверение за завършено обучение
5. Снимков материал
6. Други
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Приложение 7.1. Примерни въпроси за интервю с експерт Заетост
Период на провеждане: Месец 12 от стартиране на проекта
Участници: 1 експерт Заетост
1. Включени ли бяха 48 лица в обучение за придобиване ключова компетентност
„Общуване на български език“?
2. Завършиха ли успешно обучението придобиване ключова компетентност „Общуване
на български език“?
3. В каква степен, представителите на целевата група, усвоиха преподавания им материал
според вашето наблюдение?
4. В каква степен, придобитите знания ще им помогнат за реализирането на пазара на
труда?
5. В каква степен, придобитите знания по български език ще допринесат за социалната
интеграция на целевата група?
6. Имаше ли трудности при реализиране на обученията?
7. Бяха ли достатъчно мотивирани представителите на целевата група за включване в
обучението?
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Приложение 7.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 7
1. Карта за участие
2. Планове/графици за провеждане на дейностите
3. Присъствени списъци
4. Удостоверение за завършено обучение
5. Снимков материал
6. Други
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човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж,
съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Приложение 7.3. Примерно анкетно проучване за удовлетвореността от
обучението "Общуване на български език" и мотивираността за лична
реализация
Период на провеждане: Месец 12 от стартиране на проекта
Участници: 48 участници
1. Беше ли проведено обучението на достъпно за Вас ниво?
1 – Слабо 5 – Отлично
2. С достатъчна практическа насоченост ли беше обучението?
1 – Слабо 5 – Отлично
3. Съответстваше ли учебната програма на целите на обучението?
1 – Слабо 5 – Отлично
4. Как оценявате качеството на организацията и провеждането на обучението?
1 – Слабо 5 – Отлично
5. Как оценявате учебните материали?
1 – Слабо 5 – Отлично
6. Постигнати ли са целите на обучението така, както Вие очаквахте?
1 – Слабо 5 – Отлично
7. Достатъчна ли беше продължителност на обучението?
А. Твърде кратка
Б. Достатъчна
В. Твърде дълга
8. В каква степен, обучението ще помогне за вашата интеграция в обществото?
1 – Категорично няма да помогне 5 – Категорично ще помогне
9. Чувствате ли се по-уверени да използвате българския език за всекидневно общуване?
1 – Категорично не 5 – Категорично да
10. Удовлетворени ли сте от участието си в обучението?
1 – Категорично не 5 – Категорично да
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община
Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж,
съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

11. Бихте ли продължили обучението си след този курс?
1 – Категорично не 5 – Категорично да

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община
Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
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Приложение 8.1. Примерни въпроси за интервю с експерт Заетост
Период на провеждане: Месец 22 от стартиране на проекта
Участници: 1 експерт Заетост
1. Предвидените по проекта 10 лица започнаха ли работа като „Строителни работници“?
2. Предвидените по проекта 10 лица започнаха ли работа като „Озеленители“?
3. Участваха ли активно в работния процес представителите на целевата група?
6. Приложиха ли на практика придобитите знания от обученията?
7. Бяха ли достатъчно мотивирани лицата при извършване на ежедневните си
задължения?
8. Имаше ли трудности при изпълнение на дейността?
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Приложение 8.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 8
1.
Трудови
договори/допълнителни
споразумения/заповеди,
характеристики на лицата, включени в изпълнението на дейността;

длъжностни

2. Отчетни форми
3. Форма за явяване/неявяване на работа
4. Планове/графици за провеждане на дейностите
5. Присъствени списъци;
6.

Снимков

материал

-

ако

е

приложимо;
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Приложение 9.1. Примерни въпроси за интервю с експерт Образование
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: 1 експерт Образование
1. Как бихте оценили работата си с представителите на целевата група?
2. В каква степен, приложената методика за оценка на риска оказа положителен ефект
върху целевата група според вас?
3. Как бихте оценили мотивацията на целевата група за включване в дейностите по
проекта?
4. Какви трудности срещнахте при работата си с целевата група?
5. Имахте ли трудности и ако да какви при намирането на лица, които да бъдат включени
в дейностите по проекта?
6. Дефинирайте 5-те основни проблема, които срещнахте при работата си с целевата
група.
7. Дефинирайте основните положителни ефекти от прилагането на модела върху
целевата група на база вашата работа с тях.
8. Посочете вашите препоръки за подобряване на модела и/или неговото прилагане.
9. Как бихте оценили ефектът от провеждането на мотивационната работа с ромските
родители?
10. Как бихте оценили ефектът от провеждането на консултации с ромските родители?
11. Според вас, увеличи ли се мотивираността и готовността на ромските деца за
включване в образователната система?
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Приложение 9.2. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 9
1. Досиета на участниците
2. Планове/графици за провеждане на дейностите
3. Въпросници
4. Присъствени списъци
5. Снимков материал
6. Други
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Приложение 9.3. Примерни въпроси за интервю с представители на ОУ Христо
Ботев
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: 2 представители на ОУ „Христо Ботев“
1. Как бихте оценили работата си с представителите на целевата група?
2. В каква степен, приложената методика за оценка на риска оказа положителен ефект
върху целевата група според вас?
3. Как бихте оценили мотивацията на целевата група за включване в дейностите по
проекта?
4. Какви трудности срещате при работата си с целевата група?
5. Според вас прилаганата система за ранно предупреждение за риск от отпадане ще има
ли благоприятен ефект?
6. Според вас мотивационната работа с ромските родители ще окаже ли благоприятен
ефект?
7. Според вас какъв е цялостният ефект от работата с родителите за превенция на ранното
отпадане от учителите?
8. Според вас, увеличи ли се мотивираността и готовността на ромските деца за
включване в образователната система след прилагане на модела?

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община
Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж,
съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Приложение 10.1. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 10
1. Досиета на участниците
2. Въпросници за индивидуални консултации
3. Снимков материал
4. Други
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Приложение 10.2. Примерни въпроси за фокус - група с представители на екипа
КСЗЦ относно измерване ефективността от създаването на центъра
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: 12 представители на КСЗЦ
1. Как бихте оценили работата си с представителите на целевата група?
2. В каква степен, създаденият център оказа положителен ефект върху целевата група
според вас?
3. Добре ли бяха възприети предоставяните от КСЗЦ услуги сред целевата група?
4. Какви трудности срещате при работата си с целевата група?
5. Според вас, има ли нужда от продължаване на дейността на КСЗЦ след приключване
на проекта?
6. До колко работата на КСЗЦ оказва благоприятен ефект върху интеграцията на
представителите на целевата група?
7. Според вас какъв е цялостният ефект от работата на КСЗЦ?
8. В каква степен се подобри достъпа на целевата група до качествени социални и
здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, в съответствие със
специфичните им потребности?
9. В каква степен се повиши здравната и социална информирано на целевата група?
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Приложение 11.1. Примерен списък на документи и доказателствен материал за
оценка на изпълнение на Дейност 10
1. Досиета на участниците
2. Въпросници за индивидуални консултации
3. Снимков материал
4. Други
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Приложение 11.2. Примерни въпроси за интервю – събеседване с ръководител на
Център за общностна подкрепа
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: 1 ръководител на ЦРО
1. Как бихте оценили работата си с представителите на целевата група?
2. В каква степен, създаденият център оказа положителен ефект върху целевата група
според вас?
3. Добре ли бяха възприети предоставяните от ЦРО услуги сред целевата група?
4. Какви трудности срещате при работата си с целевата група?
5. Според вас, има ли нужда от продължаване на дейността на ЦРО след приключване
на проекта?
6. До колко работата на ЦРО оказва благоприятен ефект върху интеграцията на
представителите на целевата група?
7. Според вас какъв е цялостният ефект от работата на ЦРО?
8. В каква степен се повиши осъзнатостта на ромската общност по теми, свързани с
тяхната интеграция?
9. В каква степен се промениха обществените нагласи към ромската общност в резултат
на изпълнение на дейностите на ЦРО?
10. Как бихте оценили цялостно прилагането на модела?
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Приложение 11.3. Примерно анкетно проучване сред ползвателите на услугите на
Център за общностна подкрепа
Период на провеждане: Месец 26 от стартиране на проекта
Участници: 25 участници

1. От къде научихте за предоставяните от Центъра за общностна подкрепа услуги?
2. От какъв вид услуги се възползвахте?
3. Участвали ли сте в мероприятие, организирано от ЦРО?
4. Как бихте оценили работата на ЦРО?
5. Бихте ли препоръчали услугите на ЦРО на свои близки?

„АРАХНА“
15.07.2019 година
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