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Качествен въпросник – методика 2 

- Development of a qualitative questionnaire (Methodology 2), which will monitor the change 
in the knowledge and skills of young people to deal with unfavourable and threatening 

situations in the workplace. Analysis the results and report them in a report at the end of the 
project. 

РАБОТА 

Защо е важно за теб да работиш? Какво означава за теб да имаш работа, да ходиш на 
работа? 

Търсил ли си си работа до сега? Работил ли си до сега? Кое ти беше трудно, а кое 
лесно? Споделял ли си с личния наставник за тези трудности при търсене на работа и 
докато работиш? Какво би променил при търсенето на работа/при изпълнение на 
работните задачи сега? Защо? 

Кои са твоите най-силни качества, които искаш работодателите да видят? Кое е най-
слабото ти качество/място, което може да ти попречи да имаш работата, която искаш? 

Знаеш ли, кого можеш да потърсиш, за да си намериш работа?  

Знаеш ли, кога ще трябва да напуснеш ЦНСТ-то/услугата? Имаш ли план/ориентири за 
след като излезеш от ЦНСТ? Имаш ли хора, към които ще се обърнеш за подкрепа? 

ОБЩНОСТИ 

1. Моля, посочи две групи хора или общности, към които принадлежиш и които са 
важни за теб. Какво ти дава животът в тези общности, какво развива в теб? Как 
си представяш, че тези общности може да ти помогнат, когато напуснеш 
услугата? 

2. Как разбираш, че определено отношение към теб е опасно или недопустимо? 
Какви успешни стратегии си използвал досега, за да се предпазиш или да се 
справиш с опасни отношения в общността? Кои са случаите, в които е важно да 
се каже „не” и да се откаже някакво действие, което е опасно за теб? 

3. В труден момент от кого би потърсил помощ?  
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ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ 

1. В случай на някаква злоупотреба с теб, знаеш ли към кого да се обърнеш за 
помощ? 

2. Как е правилно да се държиш на публични места – в градския транспорт, в 
заведение, на улицата и др.? Изброй три приемливи поведения? 

3. Защо е важно хората да ходят на лекар? Колко често трябва да го правят и по 
какви поводи? 

СЕМЕЙСТВОТО И ИНТИМНИ ОТНОШЕНИЯ  

Как можеш да разпознаеш здравите отношения между гаджета/партньори? Знаеш ли, 
къде/при кого можеш да потърсиш помощ при насилие и/или ако се съмняваш, че може 
приятели да те въвлекат в трафик и други вредни за здравето и живота ти дейности? 

Как можеш да се предпазиш от болести, които се предават по време на секс? Знаеш ли, 
къде можеш да потърсиш лекарска помощ? 

Какво според теб прави едно семейство истинско здраво семейство?
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