РЕЗУЛТАТИ
от проведена анкета сред участниците в „Мениджър за един ден”
23.06.2010 г.
Институция
Общ брой попълнени анкети:

Брой
10

1. Имате ли наблюдение от работата на Областна администрация, освен от днешната
инициатива?
Да
Не

1
9

2. Как разбрахте за инициативата?
От училище
От директора
От класния ръководител
От училищния психолог

5
3
1
1

3.По какъв начин бяхте посрещнат/а?
Гостоприемно, любезно и отзивчиво
Приветливо
С приветствие от Областния управител
Много добре
По-добре, отколкото очаквах
Без отговор

4
2
1
1
1
1

4. Как бихте оценили качеството на работа в Областна администрация - Смолян?
Много добро
9
Най-често добро
1
Има известни проблеми
0
Има сериозни проблеми
0
5. Как оценявате отношението на служителите в администрацията към гражданите?
Любезно и отзивчиво
10
По-скоро добро
0
По-скоро неуважително
0
Грубо и неуважително
0
6. Помагаха ли Ви служителите, за да се запознаете с тяхната работа?
Да, винаги
Да, в повечето случаи
Много рядко
Почти не
7. Били ли сте
администрацията?
Да
Не
Не мога да преценя

свидетел

на

корупционна

проява

от

страна

8. Получихте ли необходимата Ви информация за нейната работа?
Да, винаги
Да, в повечето случаи
Има известни проблеми
Има сериозни проблеми

10
0
0
0
на

служител

0
9
1

10
0
0
0

9. Имате ли желание да работите в сферата на държавната администрация и защо?
Да - 4, защото: тук работят отговорни и образовани хора;
тук се работи за развитието на областта.
Не – 4, защото: имам други цели;
интересите ми са в друга област/посока;
не съм публична личност.
Без мнение – 2.

в

10. Кое в работата на Областна администрация Ви допада и кое не одобрявате?
Допада:

Служителите са професионалисти;

Беше ми интересно и се информирах за функцията на Областна администрация;

Служителите работят;

Отношението на служителите от Областна администрация към хората;

Всичко.
Не одобряват:

Много работа, а малко служители;

Един служител е зает с много дейности.
11. Какви препоръки за работата в Областна администрация бихте отправили?



Да се увеличи броя на служителите;
Не мога да преценя.

