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Отчет за дейността на Център за социални изследвания
през 2017 г.

През 2017 г. Центърът работи общо по 6 проекта – 5 изследователски и 1
консултантски. 3 от проектите са за външни клиенти, придружени със сключени
договори, а другите 3 – за Ръководството на ИУ – Варна. Общият брой на
външните клиенти на Центъра за 2017 г. е двама, като единият е нов. Общият
брой на изследваните лица през 2017 г. е 3 593 души. Общата стойност на
сключените договори и възложените вътрешни проучвания е 19 010 лв. без
ДДС, която е почти същата като миналата година. Делът на приходите от
външни клиенти в общата стойност на сключените договори и възложените
вътрешни проучвания е 64 %, което в стойностно изрежение се равнява на 12
100 лв.
И през 2017 г. традиционен клиент на Центъра е дирекция „Превенции“ на
Община Варна, за когото е извършено „Представително социологическо
проучване сред пълнолетното население на гр. Варна за оценка на
разпространението на незаконни наркотици, рисковото сексуално общуване и
риска от въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация"“.
През тази година Центърът успя да привлече като клиент Сдружение
„Варна – европейска младежка столица 2017“, за когото са реализирани:


„Оценка на младите хора за инициативата „Варна – Европейска
младежка столица“ и равнище на удовлетвореност от участие в
събитие“;
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Вътрешните проучвания през 2017 г. са общо четири:


Програма "Четвъртокурсниците на прага на завършването" - обща
оценка на обучението в ИУ – Варна, трудов статус и очаквания за
реализация;



Програма „Една година по-късно“ – насочена към семестриално
завършилите и/или дипломираните през предходна година студенти;



Първокурсниците - нагласи към висшето образование в България,
имидж на Иу - Варна, процес на избор на специалност, оценка на
КСК 2017;
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Осигуряване на временна трудова заетост на повече от 30 студенти
от различни специалности, ангажирани като сътрудници при
реализирането на изследователски и научни проекти;



Осигуряване на допълнителна трудова заетост на експертите от
Експертния съвет към Центъра;
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изследователски проекти са приключени. В ход са подписване на договори за
изследователски проекти за 2018 г.
Всичко казано дотук ни позволява да кажем, че и през 2017 г. ЦСИ се
утвърждава като успешен проект от прилагането на политиката на ИУ – Варна
за създаване на изследователски центрове.
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