
Изследване на Институт "Отворено общество" - София

Състояние на гражданското общество

Здравейте, 
 
Институт “Отворено общество” – София провежда социологическо изследване относно развитието на гражданското
общество. Целта на проучването е да се установи какво е актуалното състояние и какви са предизвикателствата и
потребностите на активните неправителствени организации в България.
Попълва се ЕДИН въпросник от организация. 
Напомняме молбата аткетата да бъде попълнена от представител на Вашата организация, запознат с нейната структура,
дейност, ценности и цели.
Вашите отговори ще бъдат поверителни и анонимността Ви е гарантирана , а данните ще бъдат обработвани само в
обобщен вид.
Молим Ви да отговорите на всички въпроси, като вземете предвид инструкциите към всеки от тях. За да преминете на
следваща страница, натиснете бутона "Следващ". За да се върнете на предишна страница, натиснете "Предишен". За да
получим Вашите отговори, Ви молим да стигнете до края на анкетата и да натиснете "ГОТОВО". Препоръчително е
попълването да бъде направено без прекъсване. Това ще ви отнеме приблизително 40 мин.
Моля, попълнете въпросника директно на посочения линк в интернет в срок до 30 януари 2017 г.
За допълнителна информация и при интерес от Ваша страна за запознаване с обобщените резултати от проучването, можете
да пишете до изследователския екип на електронна поща: ngosurvey@osi.bg 

Предварително благодарим за Вашата ангажираност и ценно партньорство! 
Изследователски екип на Институт „Отворено общество“

1. Въведете цифровия код, който получихте в имейла, съдържащ информация и покана за участие в
изследването. В случай на проблем, Ви молим да се свържете с нас на адрес ngosurvey@osi.bg
*

Състояние на гражданското общество
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2. Моля, посочете вида на Вашата организацията. 
Моля, посочете ДО ПЕТ отговора, които в най-голяма степен се отнасят за Вашата
организация.

*

Професионално сдружение (лекари, учители, архитекти и други)

Мрежова организация

Организация, основана на вярата

Организация, занимаваща се с изкуство и култура

Организация, работеща в сферата на образованието

Организация, работеща в сферата на социалните услуги и здравеопазването (асоциации на групи в неравностойно
положение)

Спортен клуб

Младежка организация

Женска организация

Организация в сферата на правата на човека

Джендър и ЛГБТИ организация

Организация, работеща за развитието и интеграцията на ромите

Организация, работеща за развитието и интеграцията на други етнически малцинства

Природозащитна организация

Организация, работеща в областта на медиите и комуникациите

Организация, занимаваща се с дарителство и доброволчество

Организация, занимаваща се с международни въпроси и развитие

Организация за регионално и местно развитие/общностно развитие

Читалище

Организация, занимаваща се с публични политики

Организация, занимаваща се с мониторинг и застъпничество

Аналитичен център, тинк-танк

Организация, занимаваща се с европейски въпроси

Друго (Моля, конкретизирайте в полето по-долу)

Състояние на гражданското общество
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3. Каква е правноорганизационната форма на Вашата организация? 
Моля, изберете САМО ЕДИН отговор.
*

Сдружение

Фондация

Читалище

4. Как е регистрирана Вашата организация? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.
*

Като НПО в обществена полза

Като НПО в частна полза

5. Основният екип/централата  на Вашата организация е базиран/а: 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.
*

В столицата

В друг областен град

В друг град, който не е областен център

В село

В населено място извън България

Състояние на гражданското общество

6. Моля, изберете от падащото меню административната област, в която Вашата организация
преимуществено е осъществявала основните си дейности през последните 3 години. 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.
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7. Дейностите на Вашата организация в посочената по-горе административна област бяха
съсредоточени главно в: 
Моля, отбележете ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

областния град

друг град/градове

село/села

Не мога да преценя

8. Според Вас, дейността на Вашата организация през последните 3 години е предимно: 
Моля, отбележете САМО ЕДИН отговор.
*

с национален обхват

с регионален обхват

с местен обхват

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество

9. Според Вас, по-голямата част от екипа на Вашата организация е ангажиран в нея: 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

на доброволни начала

срещу заплащане

Не мога да преценя

10. Според Вас, по-голямата част от персонала на Вашата организация, който получава заплащане в
нея, е нает на: 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

трудов договор

граждански договор

Не мога да преценя
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Състояние на гражданското общество

11. Жените или мъжете преобладават в екипа на Вашата организация? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

жени

мъже

броят на жените и мъжете в екипа е приблизително равен

Не мога да преценя

12. Жените или мъжете преобладават на ръководните позици във Вашата организация? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

жени

мъже

броят на жените и мъжете е приблизително равен

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество
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 са до една трета
са между една

трета и две трети са над две трети няма такива
Не мога да

преценя

хората с висше
образование

хората, които владеят
добре английски език 

хората на възраст до
29 години 

хората на възраст 60 и
повече години  

хората от етнически
малцинства

хората с официално
установена степен на
увреждане 

хора от други
непосочени по-горе
уязвими групи (моля,
конкретизирайте в
полето по-долу какви)

Ако сте отговрили положително за "В екипа на нашата организация има хора от други непосочени по-горе уязвими групи",
моля конкретизирайте какви.

13. В екипа на Вашата организация:... 
ЕДИН ОТГОВОР на ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество

14. Вашата организация има ли план или стратегия за развитие през следващите 3-5 години? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да

Не знам
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15. Според Вас, кои от следните типове експертиза са необходими, но не достигат за пълноценната
работа на Вашата организация?
Моля, отбележете ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

Правна

Психологическа

Педагогическа

Социална работа

Здравна

За набиране на средства

Свързана с Интернет-технологии

Инженерно-техническа

Социологическа

Управление на финансовите средства

Икономическа

Чуждоезикова

Връзки с обществеността и медиите

Друга (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

Състояние на гражданското общество

16. Вашата организация има ли следния тип договорености за цялостно финансово и счетоводно
обслужване, които са в сила към януари 2017 г.? 
Моля, посочете ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

Трудов или граждански договор с финансист/счетоводител

Договор със специализирана фирма за счетоводни услуги

Ангажиране на доброволец/и

Няма сключен договор
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17. Вашата организация разполага ли със собствен офис (притежаван от организацията или под
наем)? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да, но не постоянно

Да, постоянно

Състояние на гражданското общество

18. Публично достъпна ли е финансовата информация за Вашата организация? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не (Ако посочите този отговор, моля, прескочете следващия въпрос.)

Да

Не знам (Ако посочите този отговор, моля, прескочете следващия въпрос.)

19. Ако финансовата информация за Вашата организация е публично достъпна, къде може да бъде
намерена? 
Моля, отбележете ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

На интернет страница

В публично достъпен регистър

В офиса на организацията

Друго (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

Състояние на гражданското общество
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20. Разполага ли организацията Ви със система за финансов контрол (включително разработени
процедури за преодоляване на конфликт на интереси, измами и корупция)? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да

Не знам

21. През последните 3 години организацията Ви обект ли е на ежегоден външен одит? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да

Не знам

22. През последните 3 години имате ли практика за осъществяване на независима оценка за
дейности на организацията? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да

Не знам

Състояние на гражданското общество

23. Какви бяха реално извършените разходи на средства за дейността на Вашата организацията
през 2016 г.? 
Моля отбележете от падащото меню къде попада Вашата организация.
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24. Доколкото ви е известно, през последните 3 години в сравнение с предходни години, приходите
на Вашата организация са: 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Организацията не е съществувала преди повече от 3 години

….намалели

….останали на същото ниво

….се увеличили

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество

25. Доколкото Ви е известно, през последните 5 години Вашата организация получавала ли е
финансиране/приходи от следните източници:...? 
Моля, отбележете ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

Оперативните програми (по грантови схеми)

Средства от ЕС, администрирани централно от Европейската комисия по грантови схеми

Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014

Друга секторна програма по ФМ на ЕИП и/или Норвежкия финансов механизъм

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Други международни донори, различни от ЕС (например: междуправителствени организации, Световна банка и др.)

Фондация "Америка за България"

Други чуждестранни донори

Индивидуални дарения

Членски внос

Приходи от услуги/продажби

Местно корпоративно дарение

Приходи от изпълнение на обществени поръчки

От нито един от изброените

Друго (моля, конкретизирайте в полето по-долу)
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26. Според Вас, през последните 5 години правилата за държавните помощи/„de minimis“
практически ограничавали ли са въможностите на Вашата организация да кандидатства за
финансиране по програмите, за които те са в сила? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да

Не знам

Състояние на гражданското общество

27. Като имате предвид, че към момента средната работна заплата в обществения сектор е около
1000 лв., как бихте определили като цяло заплащането на труда във Вашата организация? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Много по-ниско от средното за обществения сектор

Малко по-ниско от средното за обществения сектор

Приблизително равно на средното за обществения сектор

Малко по-високо от средното за обществения сектор

Много по-високо от средното за обществения сектор

Не мога да преценя

28. Каква оценка бихте дали на условията за работа - сигурност на работното място, социален пакет,
условия на труд - във Вашата организация? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Много ниска

По-скоро ниска

Средна

По-скоро висока

Много висока

Не мога да преценя
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Състояние на гражданското общество

29. Как се промениха условията за работа - сигурност на работното място, социален пакет, условия
на труд - във Вашата организация в сравнение с преди 5 години? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Значително са се влошили

Влошили са се до известна степен

Не са се променили

Подобрили са се до известна степен

Значително са се подобрили

Не мога да преценя

Организацията не е съществувала преди 5 години

30. През последните 5 години случвало ли Ви се е да се почувствате 
засегнат/а от негативно отношение във връзка с дейността на Вашата НПО? 
ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

Не

Да, от медиите

Да, от роднини и приятели

Да, от представители на държавни институции

Да, от политици

Да, от представители на НПО

Да, от анонимни хора

Друго (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

Състояние на гражданското общество
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31. Как бихте определили текучеството на персонала във Вашата организация? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Много голям проблем

По-скоро е проблем

По-скоро не е проблем

Изобщо не е проблем

Не мога да преценя

32. Доколкото Ви е известно, в сравнение с преди 5 години, текучеството на персонала във Вашата
организация... 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

….е по-ниско

….остана на същото ниво

….се увеличи

Не мога да преценя

Организацията не е съществувала преди 5 години

Състояние на гражданското общество
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Изобщо не
съм

съгласен/а

По-скоро
не съм

съгласен/а

По-скоро
съм

съгласен/а

Напълно
съм

съгласен/а
Не мога
преценя

До 2020 г. има риск от отлив на квалифицирани експерти

Лесно можем да си набавим и да поддържаме необходимата
ни компютърна техника

Лесно можем да си набавим и да поддържаме необходимия
ни легален софтуер

Лесно можем да намерим доброволци, когато ни е
необходимо

През 2017 г. финансовите ни средства ще са повече от
предходната година

През следващите 5 години устойчивостта на нашето НПО ще
се подобри

33. Съгласни ли сте, или не сте съгласни със следните твърдения за Вашата организация? 
Моля, отбележете ЕДИН отговор за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество

34. Вашата организация има ли собствена интернет-страница и ако да, дали тя се поддържа
редовно с актуална информация, или не? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Организацията няма собствена интернет-страница

Да, но не се поддържа редовно с актуална информация

Да, поддържа се редовно с актуална информация

Състояние на гражданското общество

35. Вашата организация разполага ли с профил в поне една социална мрежа? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.
*

Не (Ако сте посочили този отговор, прескочете следващите два въпроса.)

Да
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36. Ако Вашата организация разполага с профил в поне една социална мрежа, отбележете името на
мрежата? 
ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

Фейсбук

Туитър

Други (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

37. Ако Вашата организация разполага с профил в поне една социална мрежа, отбележете дали
според Вас поне един от тези профили се поддържа редовно с актуална информация, или не? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество

 
Изобщо

не

В много
малка
степен

До
известна
степен

В голяма
степен

Не е
приложимо

Не мога
преценя

Обществото като цяло

Вашите поддръжници

Ползватели на ваши услуги

Публичните институции

Донори/финансиращи организации

Журналисти

Други НПО

Други заинтересовани страни (моля, конкретизирайте какви в
полето по-долу)

Моля, ако сте отговорили "Други заинтересовани страни", конкретизирайте тук какви.

38. Според Вас, доколко ефективно Вашата организация представя резултатите от работа си пред: 
Моля, отбележете ЕДИН отговор за ВСЕКИ РЕД.
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39. Вашата организация членува ли официално във федерация/и, коалиция/и или мрежа/и от
организации? 
ЕДИН ОТГОВОР.

Не

Да

Не знам

Състояние на гражданското общество

40. Вашата организация участва ли в платформи на ниво ЕС (обединения от граждански
организации за защита на определен секторен интерес)? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да

Не знам

Състояние на гражданското общество
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41. Доколкото Ви е известно, през последните 3 години Вашата организация изпълнявала ли е
съвместна инициатива в партньорство с: 
Моля, отбележете ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

други НПО

държавни институции или органи на централната власт

местни власти

академични и изследователски институции

чуждестранни организации

международни организации

бизнес организации

Други (Моля, конкретизирайте в полето по-долу.)

42. Доколкото Ви е известно, колко често сте обсъждали информация (документи, доклади, данни,
събития, случаи) с други граждански организации през последните 6 месеца? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Нито веднъж

Поне веднъж

2 до 3 пъти

Повече от 3 пъти

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество
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1 – легитимира в най-

голяма степен
2 – легитимира на второ

място
3 – легитимира на трето

място

1. Брой членове (индивидуални/корпоративни)

2. Представителство на интересите на дадена
социална група

3. Застъпничество за определени права или
политики

4. Диалог с гражданите

5. Участие във формирането на политики

6. Предоставянето на социални услуги

7. Предоставяне на експертно знание

8. Партньорство с политическа партия

9. Партньорство с държавните институции

10. Партньорство с местната власт

11. Партньорство с институциите на ЕС

12. Участие в консултативни комитети на ЕС

13. Участие в европейски платформи

14. Използване на механизми за натиск чрез
протест

15. Друго (моля, конкретизирайте накратко в
полето по-долу)

Ако сте посочили отговор "Друго", моля, конкретизирайте накратко.

43. Според Вас какво легитимира дейността на Вашата организация в най-голяма степен? 
Моля посочете до 3 отговора по степен на значение за Вашата организация, като използвате
следната скала: 1 – легитимира в най-голяма степен, 2 – легитимира на второ място, 3
легитимира на трето място.

*

Състояние на гражданското общество

44. Моля, посочете от падащото меню годината на създаване на Вашата организация.
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45. Как бихте оценили законовата рамка за развитие на гражданското общество в страната? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Силно ограничителна

По-скоро ограничителна

По-скоро благоприятстваща дейността

Напълно благоприятстваща дейността

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество

46. Според Вас, какъв е ефектът от членството в ЕС върху състоянието на гражданското общество в
България? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

*

Изцяло отрицателен

По-скоро отрицателен

Няма ефект

По-скоро положителен

Изцяло положителен

Не мога да преценя

47. Според Вас, доколко развитието на гражданските организации в България зависи от глобалните
политически процеси? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

*

Изобщо не зависи

По-скоро не зависи

По-скоро зависи

Зависи в голяма степен

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество
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48. Според Вас, какъв ще бъде ефектът от развитието на глобалните политически процеси през
последните 3 години върху състоянието на гражданското общество в България? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

*

Изцяло отрицателен

По-скоро отрицателен

Няма да има ефект

По-скоро положителен

Изцяло положителен

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество

49. Според Вас, през последните 5 години Вашата организация кандидатствала ли е за
финансиране от европейски и/или други донорски програми, включително оперативните програми?
Само ЕДИН ВЕРЕН отговор.

Не

Да

Не мога да преценя
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50. Ако през последните 5 години НЕ сте кандидатствали или не сте получавали финансиране от
европейски и/или други донорски програми, включително оперативните програми, моля посочете
защо? 
ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

Организацията не е запозната с подобни програми

Организацията получава финансиране от други източници

Организацията не може да осигури необходимите човешки ресурси за участие в подобни програми

Организацията не може да осигури необходимите финансови и материални ресурси за участие в подобни програми, вкл.
изисквано минимално съфинансиране от организацията

Не е имало програми, които да отговарят на целите и приоритетите на организацията

Организацията не се е интересувала от подобни източници на финансиране

Процедурите за кандидатстване и изпълнение са сложни и тромави

Процедурите за избор на бенефициенти са непрозрачни и неясни

Конкуренцията е твърде голяма

Друго (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

Състояние на гражданското общество
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Изобщо не сме
срещали

затруднения
В много малка

степен
По-скоро в

малка степен
По-скоро в

голяма степен
В много голяма

степен
Не мога да

преценя

Организиране на
тръжни процедури

Осигуряване на
собствен принос

Осигуряване на
авансови средства

Спазване на
изисквания за
визуализация и
публичност

Спазване на
изисквания за
предотвратяване на
конфликт на интереси

Друго (моля,
конкретизирайте в
полето по-долу)

Ако сте посочили отговор "Друго", моля, конкретизирайте тук.

51. Според Вас до каква степен при изпълнение на проекти Вашата организация среща затруднения
по отношение на:…? 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество

52. До каква степен според Вас ЕС подкрепя развитието на гражданското общество в България? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.
*

Изобщо не

В много малка степен

До известна степен

В голяма степен

Не мога преценя
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 Изобщо не
В много малка

степен До известна степен В голяма степен
Не мога да

преценя

Програми на ЕС,
управлявани от
Европейската комисия

Оперативните
програми

Програма за подкрепа
на НПО по ФМ на ЕИП

Българо-
Швейцарската
програма за
сътрудничество

Други донорски
програми, освен
изброените дотук

Източници от
държавния бюджет

Друго (моля,
конкретизирайте в
полето по-долу)

Ако сте посочили отговор "Друго", моля, конкретизирайте тук.

53. До каква степен според Вас всеки от изброените източници на финансиране спомага за
изграждане на устойчивост и капацитет на гражданското общество в България? 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество

23



 Никаква Много малка
По-

скоро малка
По-

скоро голяма Много голяма
Не мога да

преценя

Държавата

Европейския съюз

Финансовия механизъм
на Европейското
икономическо
пространство/Норвежкия
финансов механизъм

Отделни чужди държави

Български частни донори

Чуждестранни частни
донори

54. Каква според Вас е ролята на всеки от изброените източници при финансирането на НПО в
България:...? 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

 Никаква Много малка
По-

скоро малка
По-

скоро голяма Много голяма
Не мога да

преценя

Държавата

Европейския съюз

Финансовия механизъм
на Европейското
икономическо
пространство/Норвежкия
финансов механизъм

Отделни чужди държави

Български частни донори

Чужди частни донори

55. А, каква според Вас трябва да бъде ролята на всеки от изброените източници
при финансирането на НПО в България? 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество
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Изобщо не
съм

съгласен/а

По-
скоро не

съм
съгласен/а

По-
скоро съм
съгласен/а

Напълно съм
съгласен/а

Не мога да
преценя

увеличат средствата по програми за институционално
финансиране на гражданските организации за сметка на
програмите за проектно финансиране.

увеличат средствата за финансиране НПО за дългосрочни
проекти (над 18 месеца) за сметка на по-краткосрочни
проекти (под 18 месеца).

приемат НПО да кандидатстват пред тях изцяло по
електронен път.

56. Моля, посочете доколко сте съгласни/несъгласни със следното: Ако имах възможност, бих
препоръчал/а на донорските организации през следващия 5-годишен период да:... 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество
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57. Кои са най-големите предизвикателства пред развитието на Вашата организация до 2020 г.? 
Моля, посочете ПЕТТЕ най-съществени предизвикателства. Възможни са НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ
отговора.

*

Оттегляне на много донори

Насочване на голяма част от средствата от ЕС към публичната администрация

Разпространение на неприемливи практики на намеса на държавата в автономията на гражданските организации

Неприемливи практики на партийно-политическо влияние върху финансирането на гражданските организации

Неблагоприятна медийна среда

Недостиг на финансови и материални средства за дейността на гражданските организации

Недостиг на човешки ресурси

Силна конкуренция за наличното финансиране

Силната конкуренция на бизнес-сектора спрямо гражданските организации

Недостатъчна подкрепа от държавата за гражданското общество

Неразбиране на приоритетите за развитие на гражданския сектор от чуждестранните донори

Неразбиране на приоритетите за развитие на гражданския сектор от държавата

Недостатъчно доверие от местни общности и граждани

Недостатъчна реална подкрепа от местните общности и граждани

Недостиг на институционално финансиране

Недостатъчно проектно финансиране

Радикализация в обществото

Друго (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

Състояние на гражданското общество
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58. Вашата организация разполага ли с етичен кодекс или правила за работа (правила за
прозрачност, конфиденциалност, конфликт на интереси)? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

Не

Да

Не знам

Състояние на гражданското общество

 Изобщо няма Много рядко По-скоро рядко По-скоро често Много често
Не мога да

преценя

Липса на финансова
отчетност

Корупция

Търговия с влияние

Финансови
злоупотреби

Конфликт на интереси

Нарушаване на
процедури за
обществени поръчки

Зависимост от
структури на
държавната власт

59. Според Вас, доколко често в гражданските организации като цяло се срещат следните явления: 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

60. Вие лично, ще се съгласите ли да се ограничат за кратко време някои от демократичните права
и свободи, за да се въведе ред и сигурност? 
ЕДИН ОТГОВОР.

Изобщо не

По-скоро не

По-скоро да

Да, напълно

Не мога да преценя
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Състояние на гражданското общество

61. Според Вас какво е влиянието на расистки, дискриминационни или нетолерантни групи в
България? 
ЕДИН ОТГОВОР.

*

Незначително

Ограничено

Умерено

Значително

Не знам

Състояние на гражданското общество
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Никакво
влияние

Ограничено
влияние

Известно
влияние

Силно
влияние

Не мога
да

преценя

Благотворителност

Борба с трафика на хора

Доброволческа дейност

Екология и околна среда

Закрила на човешките права и антидискриминация

Застъпничество за добро управление

Интеграцията на ромите

Мониторинг над работата на институциите

Образователни дейности

Работа с деца и младежи

Социалната справедливост

Социални услуги

Устойчиво развитие на страната

Другa (моля, конкретизирайте в полето по-долу.)

Ако сте посочили отговор "Друга", моля, конкретизирайте.

62. Как бихте оценили влиянието на неправителствените организации в България в следните сфери?
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество
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63. Според Вас кои са най-автентичните представители на гражданското общество? 
Моля, посочете НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ отговора.
*

В България няма автентично гражданско общество

Доброволците

Протестиращите граждани

Активните граждани (които не непременно участват/членуват в регистрирана НПО)

Блогърите

Лидерите на мнение в социалните мрежи

Еколозите

Студентите

Пенсионерите

Футболните фенове

Фермерите

Местните общности

Неправителствените организации

Профсъюзите

Организациите на бизнеса

Медиите

Българите, живеещи в чужбина

Друго (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

Състояние на гражданското общество
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Изобщо не
съм

съгласен/а

По-скоро
НЕ съм

съгласен/а

По-скоро
съм

съгласен/а
Съгласен/а
съм изцяло

Не мога
да

преценя

повишаване на гражданската активност и участието на граждани в
дейността и каузите на НПО

повишаване на гражданската активност извън организираните
форми на гражданско общество (регистрирани НПО)

повишаване на осведомеността на гражданите относно техните
права в резултат от дейността на НПО

повишаване на броя на членуващите в НПО и на
сподвижниците/последователите на НПО

повишаване на броя на сподвижниците/последователите на НПО

повишен брой на механизми за активно гражданско участие в
процеса на вземане на решения и обществени консултации на
местно, национално и европейско ниво

разрастване на доброволчеството

64. Като представител на НПО, съгласен/а ли сте, или не сте съгласен/а с твърденията, че в
сравнение с преди 5 години се наблюдава:...? 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество

65. Според Вас в каква степен най-уязвимите групи в обществото успяват да отстояват своите
интереси и нужди? 
ЕДИН ОТГОВОР.

*

Незначителна

Ограничена

Умерена

Значителна

Не знам
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Изобщо
не

трябва

По-
скоро

не
трябва

По-
скоро

трябва

В
голяма
степен

Не мога
да

преценя

Жени

Мъже

Селско население

Етнически малцинства

Хора до 29 годишна възраст

Хора над 60 годишна възраст

Хора с увреждания

Други (моля, конкретизирайте кои в полето по-долу.)

Ако сте посочили отговор "Други", моля, конкретизирайте.

66. Според Вас доколко участието на следните социални групи в организациите на гражданското
общество трябва да бъде насърчавано с допълнителни мерки:...?  
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество

67. Как бихте определили доверието към гражданските организации в страната в началото на 2017
година? ЕДИН ОТГОВОР.
*

Много ниско

По-скоро ниско

По-скоро високо

Много високо

Не мога да преценя
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68. Според Вас доколко се промени доверието на обществото като цяло към гражданските
организации в сравнение с преди 5 години? 
ЕДИН ОТГОВОР.

*

Значително намаля

По-скоро намаля

Остана без промяна

По-скоро се повиши

Значително се повиши

Не мога да преценя

69. А какво очаквате да бъде доверието на обществото като цяло към гражданските организации
през следващите 2 години? 
ЕДИН ОТГОВОР.

*

Значително да намалее

По-скоро да намалее

Да остане без промяна

По-скоро да се повиши

Значително да се повиши

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество
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Много
ниска Ниска Висока

Много
висока

Не мога
да

преценя

Гражданите

Институциите на централната власт

Институциите на местната власт

Медиите

Бизнеса

Академичните институции

Европейските институции

Посланиците (дипломатическия корпус) като цяло

70. Според Вас каква е степента на доверие към НПО от страна на:...? 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

 
В много малка

степен В малка степен В голяма степен
В много голяма

степен
Не мога да

преценя

Връзката/липсата на връзка с
гражданите

Прозрачността/непрозрачността
на НПО

Подозренията за злоупотреби

Осведомеността за дейността
на НПО

Медийния образ на НПО

Подозренията за чуждестранно
влияние

Друго (моля, конкретизирайте в
полето по-долу)

Ако сте посочили отговор "Друго", моля, конкретизирайте.

71. До каква степен според Вас доверието/недоверието към НПО се определя от:..? 
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

Състояние на гражданското общество
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72. Според Вас, какво е необходимо да се направи за повишаване на доверието в НПО? 
Моля, посочете НЕ ПОВЕЧЕ от ДВА отговора.
*

НПО да изградят по-тясна връзка с гражданите

НПО да работят по-прозрачно

НПО да работят по-ефективно

Да се подобри медийният образ на НПО

НПО да имат дългосрочни стратегии

НПО да разполагат с дългосрочни източници на финансиране

Друго (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

73. Доколко е активна Вашата организация в наблюдаването на работата на държавата и търсенето
на отговорност от държавата за провежданите политики? 
ЕДИН ОТГОВОР.

*

Изобщо не е активна

Активна до известна степен

Доста активна

Изключително активна

Не знам

Състояние на гражданското общество

74. Доколко е активна Вашата организация в търсенето на отговорност на частни корпорации? 
ЕДИН ОТГОВОР.

Изобщо не е активна

Активна до известна степен

Доста активна

Изключително активна

Не знам

35



75. Според Вас какво е влиянието на гражданското общество върху процеса на формиране на
политики в страната? 
ЕДИН ОТГОВОР.

*

Никакво влияние

Ограничено влияние

Известно влияние

Висока степен на влияние

Не знам

Състояние на гражданското общество

76. През последните 2 години Вашата организация предприемала ли е застъпническа дейност за
формиране на политики? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

*

Изобщо не (Ако сте посочили този отговор, моля прескочете следващия въпрос.)

Да, частично

Да, напълно

Не знам  (Ако сте посочили този отговор, моля прескочете следващия въпрос.)

77. Ако Вашата организация е предприемала застъпническа дейност за формиране на политики през
последните 2 години, според Вас доколко това е било резултатно? 
Възможен е САМО ЕДИН отговор.

*

Изобщо не

Частично 

Напълно

Не мога да преценя

Състояние на гражданското общество
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В много
малка
степен

По-скоро
не е

включено

По-скоро
е

включено

В
голяма
степен

Не мога
да

преценя

Местно ниво

Национално

Европейско

78. Според Вас в каква степен е включено гражданското общество в процеса на вземане на решения
и формиране на политики на местно, национално и европейско ниво?  
ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

*

Състояние на гражданското общество

79. В какви сфери на дейност, според Вас, организацията Ви има най-голямо влияние? 
Моля, посочете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора.
*

Благотворителност

Борба с трафика на хора

Доброволческа дейност

Екология и околна среда

Закрила на човешките права и антидискриминация

Застъпничество за добро управление

Интеграцията на ромите

Мониторинг над работата на институциите

Образователни дейности

Работа с деца и младежи

Социалната справедливост

Социални услуги

Устойчиво развитие на страната

Други (моля, конкретизирайте в полето по-долу какви.)
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80. През последните 2 години Вашата организация осъществила ли е инициатива, която да е
постигнала значими резултати в следните сфери:...? 
Моля, отбележете ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

Социално включване

Опазване на околната среда

Демокрация и права на човека

Интеграция на ромите

Състояние на гражданското общество

Ако сте посочили отговор "Друго", моля конректизирайте.

81. Моля, посочете Вашата длъжност в организацията.*

Член на УС

Изпълнителен директор

Член на изпълнителния екип

Член на организацията

Друго (моля, конкретизирайте в полето по-долу)

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО И ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

Изследователски екип на Институт "Отворено общество"
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	Състояние на гражданското общество
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	Състояние на гражданското общество
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	* 57. Кои са най-големите предизвикателства пред развитието на Вашата организация до 2020 г.?  Моля, посочете ПЕТТЕ най-съществени предизвикателства. Възможни са НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ отговора.

	Състояние на гражданското общество
	58. Вашата организация разполага ли с етичен кодекс или правила за работа (правила за прозрачност, конфиденциалност, конфликт на интереси)?  Възможен е САМО ЕДИН отговор.

	Състояние на гражданското общество
	59. Според Вас, доколко често в гражданските организации като цяло се срещат следните явления:  ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.
	60. Вие лично, ще се съгласите ли да се ограничат за кратко време някои от демократичните права и свободи, за да се въведе ред и сигурност?  ЕДИН ОТГОВОР.

	Състояние на гражданското общество
	* 61. Според Вас какво е влиянието на расистки, дискриминационни или нетолерантни групи в България?  ЕДИН ОТГОВОР.

	Състояние на гражданското общество
	62. Как бихте оценили влиянието на неправителствените организации в България в следните сфери? ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

	Състояние на гражданското общество
	* 63. Според Вас кои са най-автентичните представители на гражданското общество?  Моля, посочете НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ отговора.

	Състояние на гражданското общество
	64. Като представител на НПО, съгласен/а ли сте, или не сте съгласен/а с твърденията, че в сравнение с преди 5 години се наблюдава:...?  ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

	Състояние на гражданското общество
	* 65. Според Вас в каква степен най-уязвимите групи в обществото успяват да отстояват своите интереси и нужди?  ЕДИН ОТГОВОР.
	66. Според Вас доколко участието на следните социални групи в организациите на гражданското общество трябва да бъде насърчавано с допълнителни мерки:...?   ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

	Състояние на гражданското общество
	* 67. Как бихте определили доверието към гражданските организации в страната в началото на 2017 година? ЕДИН ОТГОВОР.
	* 68. Според Вас доколко се промени доверието на обществото като цяло към гражданските организации в сравнение с преди 5 години?  ЕДИН ОТГОВОР.
	* 69. А какво очаквате да бъде доверието на обществото като цяло към гражданските организации през следващите 2 години?  ЕДИН ОТГОВОР.

	Състояние на гражданското общество
	70. Според Вас каква е степента на доверие към НПО от страна на:...?  ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.
	71. До каква степен според Вас доверието/недоверието към НПО се определя от:..?  ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

	Състояние на гражданското общество
	* 72. Според Вас, какво е необходимо да се направи за повишаване на доверието в НПО?  Моля, посочете НЕ ПОВЕЧЕ от ДВА отговора.
	* 73. Доколко е активна Вашата организация в наблюдаването на работата на държавата и търсенето на отговорност от държавата за провежданите политики?  ЕДИН ОТГОВОР.

	Състояние на гражданското общество
	74. Доколко е активна Вашата организация в търсенето на отговорност на частни корпорации?  ЕДИН ОТГОВОР.
	* 75. Според Вас какво е влиянието на гражданското общество върху процеса на формиране на политики в страната?  ЕДИН ОТГОВОР.

	Състояние на гражданското общество
	* 76. През последните 2 години Вашата организация предприемала ли е застъпническа дейност за формиране на политики?  Възможен е САМО ЕДИН отговор.
	* 77. Ако Вашата организация е предприемала застъпническа дейност за формиране на политики през последните 2 години, според Вас доколко това е било резултатно?  Възможен е САМО ЕДИН отговор.

	Състояние на гражданското общество
	* 78. Според Вас в каква степен е включено гражданското общество в процеса на вземане на решения и формиране на политики на местно, национално и европейско ниво?   ЕДИН ОТГОВОР за ВСЕКИ РЕД.

	Състояние на гражданското общество
	* 79. В какви сфери на дейност, според Вас, организацията Ви има най-голямо влияние?  Моля, посочете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора.
	80. През последните 2 години Вашата организация осъществила ли е инициатива, която да е постигнала значими резултати в следните сфери:...?  Моля, отбележете ВСЕКИ ВЕРЕН отговор.

	Състояние на гражданското общество
	* 81. Моля, посочете Вашата длъжност в организацията.
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