СДРУЖЕНИЕ „НОВ ИЗБОР”

ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВОРАЗВИТИЕ ФОКУС

ДОКЛАД
за извършени дейности по
ПРЕДСТАВИТЕЛНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ-600д.
на населението в Община Кресна

По проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“
с
бенефициент - Сдружение «Нов избор» и Управляващ орган - Дирекция „Добро управление” МС,
Партньор - Община Кресна и Управляващ орган - Дирекция „Добро управление” МС., Договор
№ BG05SFOP001-2.009-0015-C01; Процедура BG05SFOP001-2.009 ОПДУ
Във връзка със заданието и сроковете на поръчката по Договор от 03.07.2019 от
екипа на Форум за устойчиво развитие ФОКУС бяха извършени:
1. Изготвяне на систематизирани определени изисквания за събиране на емпиричната
информация, отразени в методика на регистрацията и съответно правила за определяне начина на
подбор на единиците информационни източници - Методика на извадката . Изпълнено със срок
до 15.07.2019г
2. Подготовката на емпиричното социологическо изследване ( ЕСИ) - съставяне на
инструментариума - оценъчните въпросници, съдържащи отворени и затворени въпроси;.
Изпълнено със срок 10.07.2019г
3. Изготвяне на методика за обработка на анкетите и обобщаване на резултатите10.08.2019г.
В срок бяха изготвени и предадени на Възложителя следните методики:
1. методика на индикаторите/скалите на критериите и методика на регистрацията –
АНКЕТНА КАРТА, инструментариум за изследването, тоест въпросник, с
помощта на които се регистрира информацията;
2. методика за обработка на информацията – по какъв начин събраната информация
ще се анализира и обобщи;
3. методика на извадката – отговор на въпросите: колко лица да се изследват, така че
грешката да е задоволителна, как да се подберат единиците от съвкупността, които
да попаднат в извадката, така че тя да е представителна;
Целта на проучването е определяне на обществените нагласи към Бюро за съвети и
информация на гражданите и Консултативна комисия като обществен посредник между
гражданите и органите на местната власт.
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 Разработване на три методики, в съответствие със стандартната методология за оценка
на въздействието: 1. методика на регистрацията – инструментариум с индикаторите за
набиране на информацията за целите на изследването; 2. методика на извадката –
отговор на въпросите: как да се подберат единиците от съвкупността, които да попаднат
в извадката, така че тя да е представителна ; 3. методика за обработка на информацията –
по какъв начин събраната информация ще се анализира и обобщи;
 Създаване на инструментариум за изследването - въпросниците, с помощта на които
трябва да се регистрира информацията. – Срок:10.07.2019г.
 Разработка на методика на извадката – 15.07.2019г
 Изготвяне на методика за обработка на анкетите и обобщаване на резултатите10.08.2019г.
За изпълнението на целта са взети предвид 12-те принципа на добро управление и Плана
за управление на община Кресна 2014-2020.
В Методиките е заложена връзката им с идентифицирането на проблемите, нуждите и
очакванията на местната общност, както и дефинирането на бъдещи приоритети за развитие.
Като резултат в анализа ще бъдат отправени препоръки, свързани с подобряване на
гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, местно
законодателство и административно обслужване
Предназначението на избраните индикатори в социологическото проучване на
населението на община Кресна е поставянето на гражданите в центъра на нституциите и
процесите чрез:
Повишаване на ефективността на администрацията/доставчика на обществена услуга;
Принос към развитие, дизайн и предложение за нови обществени услуги (особено
социални)
Повишаване на прозрачността на администрацията и процеса на вземане на решения;
Спазване на правни изисквания и правила;
Подобряване на доброто управление (като цяло);
Подобряване на дизайна, съдържанието и изпълнението на обществени услуги;
Подобряване на достъпа до процеса на планиране и вземане на решения;
Засилване на активното участие на граждани в мониторинга, контрола и подобрението
на публичните услуги;
Подобряване на достъпа до информацията, която не е класифицирана;
Подобряване на прозрачността на решенията и изпълнението на политики (вкл.
социални)
За целите на социологическото проучване се ползва извадка от 600 респондента,
представителна за пълнолетното население на общината.
Извадката е изготвена на базата на показателите: достоверност, репрезентативност и обем.
Териториален обхват на проучването: община Кресна. Обект на проучването са
пълнолетните жители на общината, които съгласно последното преброяване на населението от
2011г. са близо 6 000 жители
Обобщените данни ще бъдат представени в табличен, графичен или аналитичен вид. За
допълнителен анализ на получените данни ще бъде приложен и метода на фокус групата.
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