Кратко описание на
вашето проучване,
свързано с граждански
мониторинг
Градска среда, промяна,
търсене, развитие, бъдеще
Като активни млади хора
обединихме
сили
в
граждански
мониторинг
по
проект
за
благоустрояване, защото
сме пряко засегнати от
резултатите.

Данни за контекста:
Институционални сайтове на
национално равнище:
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството
(МРРБ),
ИСУН, Национален търговски
регистър.
Институционални сайтове на
местно равнище:
Общинска
Шумен.

администрация

Национални
или
тематични портали:

-

местни

viaconstruct.com,
barsad.eu,
rilaconsult.eu, amshumen.com.

Избран проект и
тема
Име:
“Благоустрояване
и
рехабилитация на части от
техническата
инфраструктура
на
гр.
Шумен”

Експерти по темата
Експерти по темата:
●
●
●
●
●

Публична
администрация
Домоуправител
на
жилищен блок в района
на проекта
Представител на КАТ
Неправителствени
организации
Журналисти

Описание:

Цел:

Проектното
предложение
включва подобряване на
ключови обекти от градската
среда на град Шумен чрез
рехабилитация
и
благоустрояването им, чиято
цел
е
повишаване
качеството
на
живот,
социалното включване и
подобряване състоянието на
компонентите на околната
среда.

При вземане на интервю от
експертите по темата нашият
екип ще научи повече - дали
гражданите
са доволни от
извършените благоустройствени
работи, какви трудности е
срещнала
обществената
администрация, дали новите
съоръжения са безопасни за
гражданите на град Шумен,
имало ли е ПТП в районите,
където са съоръженията и има
ли медийно отразяване на
проекта и какво е то.
Благодарение на тяхното мнение,
екипът ни ще може да направи
обективна
оценка
за
изпълнението на проекта.

Тема:
Градове и селски райони

Комуникационен формат и
стратегия за включване
●
-

Социални мрежи
Twitter
Facebook
YouTube

●

Сайт на проучването

●

Публично представяне
пред:
Ученици
Учители
НПО
Родители
Медии
Местна власт
Други бенефициенти

-

Допълнителни проучвания:

Стойност за общността:

- проучване на други вторични данни, включващи
официални документи, вестници, уеб сайтове и др.

В качеството си на активни граждани чрез нашето проучване ние целим на първо място да повишим
гражданската заинтересованост и информираност по отношение на кандидатстването и
провеждането на европейски проекти на територията на община Шумен. От друга стана за нас е
важно да проследим етапите на усвояване на европейски средства, както и да оценим реалните
резултати от проекта, който сме избрали да наблюдаваме.

- структурирани интервюта с преки и косвени участници и
свидетели на проекта.
- анализ на съдържанието - систематичен анализ на набор
от текстове за разбиране на повтарящи се теми.

Очакваме повече граждани, дружества и организации да последват примера ни и с нарастването на
прозрачността на процесите, да се повиши нивото на доверие в институциите и да се увеличи броят
на кандидатите и одобрените проекти на местно ниво.

