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Качествен въпросник – удовлетвореност на младежите от включването в проекта 

- Development of tools for studying the satisfaction of children / young people from their 
participation in the project activities - analysis of the results and their reflection in a report at 

the end of the project 

Моделът Лънди 

1. Имаш ли личен наставник? Как така този човек ти стана личен наставник? Разкажи 
накратко, как протичаха вашите срещи – колко често се случваха, кой най-често ги 
инициираше, какво обсъждахте? Как се чувстваше по време на тези разговори? Беше ли 
ти приятно, полезно да говориш с личния си наставник за твоите мечти и планове за 
бъдещето? Имаше ли нещо, което пречеше да се срещате редовно – ако да, кое беше то 
и опитахте ли се да го отстраните? 

2. Къде се случваха тези разговори? Беше ли сигурен, че твоите истински мечти и 
планове са чути и подкрепени от личния ти наставник?  

3. Случиха ли се неща, които ти можеш да определиш като изпълнение на цел, свързана 
с мечтата ти? (напр. да започнеш работа, да влезеш в желано училище и т.н.)  

Участие в дейностите по проекта и оценка на проекта 

Знаеш ли какво е личен проект за живота? Ти имаш ли такъв? Какви са твоите мечти и 
цели? Какви качества са ти необходими, за да постигнеш тези цели?  

В какви дейности по проекта се включи? Кои от тях бяха полезни за теб и как? 

Откри ли нещо ново за себе си след като се включи в проекта – силни страни, слаби 
страни, нови цели? 

Кое ти беше най-трудно и кое - най-лесно? 

Получи ли информация/насоки от ЛН (други хора, кои са те) за възможности за твоето 
образование, заетост, намиране на жилище и др.?  

Какво ще ти е полезно в бъдеще от работата с ЛН по твоя план за бъдещето? 
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Ако ти беше написал този проект, какво щеше да е различно, за да е полезно на теб и 
твоите приятели от дома?

mailto:info@knowhowcentre.org
http://www.knowhowcentre.nbu.bg

