Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές
αρχές για να γίνει η πόλη σας πιο
φιλική προς τα παιδιά και τους νέους;
Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Δημοσκόπηση
5 Απριλίου - 10 Μαΐου 2022

Ποιοι είναι οι U-Reporters;

588 χρήστες έγιναν U-Reporters
545 U-Reporters συμμετείχαν στη δημοσκόπηση
Το 97% απάντησε στη δημοσκόπηση

56% των U-Reporters είναι ηλικίας
15-19 χρονών

54% των U-Reporters είναι κορίτσια
Οι χρήστες χρησιμοποίησαν τα εξής μέσα:

Viber - 65%

FB-32%

34% προέρχεται από την Αττική

WhatsApp - 3%
88% απάντησαν στα Ελληνικά,
11% στα Αγγλικά,
1% στα Αραβικά

Προέλευση των U-Reporters

Η Περιφέρεια από την οποία
προέρχονται οι περισσότεροι/ες
U-Reporters είναι η Αττική (34%),
ενώ ακολουθούν η Θεσσαλία
(28%) και η Κεντρική Μακεδονία
(18%), το Βόρειο Αιγαίο (7%) και
η Κρήτη (4%).
Στις υπόλοιπες περιφέρειες το
ποσοσό συμμετοχής είναι σχεδόν
ισότιμο.
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Ποιος θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμμετέχουν τα παιδιά και οι νέοι στη
λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο;
Περισσότεροι από τους μισούς (55%) U-Reporters που απάντησαν στη δημοσκόπηση επιθυμούν να συμμετέχουν
σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Η συμμετοχή μέσω
Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας ήρθε δεύτερη στις προτιμήσεις τους με 24%.
Παρατηρήσεις:
Οι μισοί από τους ερωτηθέντες
ηλικίας κάτω των 15 ετών
πιστεύουν ότι οι διαδικτυακές
εφαρμογές
θα
πρέπει
να χρησιμοποιούνται στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων
από τις τοπικές αρχές, ποσοστό
που αυξάνεται στο 62% για τους
ερωτηθέντες ηλικίας 15 έως 19
ετών. Το 61% όσων επιλέγουν τη
χρήση διαδικτυακών εφαρμογών
είναι γυναίκες.

«Μια ομάδα νέων από κάθε σχολείο της περιοχής θα μπορούσε να εκλεγεί για να συζητήσει
και να μεταφέρει τις ανησυχίες μας»
17 ετών αγόρι, Κεντρική Μακεδονία (Πυλαία-Χορτιάτης)
«Θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες προσβάσιμες σε παιδιά και εφήβους, εφαρμογές
και δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν. Η γνώμη τους θα βασίζεται σε σημαντικά
θέματα της πόλης»
21 ετών κορίτσι, Αττική (Βύρωνας)

Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πόλη σου;
1 στα 4 παιδιά και νέοι θεωρούν την έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων
μαζί με την κυκλοφοριακή/οδική ασφάλεια τα μεγαλύτερα προβλήματα
στις πόλεις τους.

Παρατηρήσεις
Στην Αττική, το 17% των
ερωτηθέντων ηλικίας 15 έως 19
ετών
τόνισε
την
έλλειψη
αθλητικών εγκαταστάσεων και
την ύπαρξη υποδομών σε κακή
κατάσταση. Ένα άλλο 17%, της
ίδιας ηλικιακής ομάδας, τόνισε
την
ύπαρξη
ανεπαρκών
σχολικών κτιρίων.
Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση
για τους ερωτηθέντες στην
Αττική ηλικίας 20 έως 24 ετών
με ποσοστό 24%.

«Έλλειψη υποδομών για παιδιά με αναπηρίες, μη διατήρηση ιστορικών γειτονιών και
κτιρίων»
17 ετών αγόρι, Κεντρική Μακεδονία (Πυλαία-Χορτιάτης)
«Έλλειψη σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
12 ετών αγόρι, Αττική (Αθήνα)
«Απουσία περίθαλψης για τα αδέσποτα ζώα»
12 ετών κορίτσι, Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη)

Ποια θεωρείς ως την πιο σημαντική ενέργεια που μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για
να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον για τα παιδιά και τους νέους;
Σχεδόν οι μισοί (46%) από τους ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι η
αναδάσωση, η ανακύκλωση και οι δράσεις προστασίας του
περιβάλλοντος είναι οι πιο σημαντικές ενέργειες.
Παρατηρήσεις:
Στη Δυτική Μακεδονία και την
Αττική, τα μέτρα για την πρόληψη
της εγκληματικότητας και της
βίας θεωρούνται από το 40% των
ερωτηθέντων ηλικίας 15 έως 19
ετών η πιο σημαντική δράση.
Ωστόσο, η ίδια ηλικιακή ομάδα
στη Θεσσαλία (50%), στο Βόρειο
Αιγαίο (67%) και στη Στερεά
Ελλάδα
(67%)
θεωρεί
πιο
σημαντικές τις δραστηριότητες
αναδάσωσης και προστασίας του
περιβάλλοντος.

«Κατασκευή αθλητικών υποδομών σε όλες τις συνοικίες της πόλης και εγκατάσταση επαρκούς
φωτισμού»
20 ετών αγόρι, Θεσσαλία (Λάρισα)
«Βελτιώστε την ποιότητα των σχολείων μας για να μη δημιουργούνται εγκληματίες.»
20 ετών κορίτσι, Αττική (Αθήνα)
«Δράσεις καθαρισμού των ακτών, προστασίας της θαλάσσιας ζωής, επιβολή προστίμων σε
όσες επιχειρήσεις δεν σέβονται το περιβάλλον είτε ρίχνοντας λύματα από ξενοδοχεία στις
θάλασσες είτε καταστρέφοντας δάση για να χτίσουν ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές
εγκαταστάσεις».
19 ετών κορίτσι, Ιόνια Νησιά (Ζάκυνθος)

Ποια θεωρείς την πιο σημαντική ενέργεια που μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να
εξασφαλίσουν ότι θα έχεις ευκαιρίες για ξεκούραση, χαλάρωση, παιχνίδι και συμμετοχή σε
πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες?
Οι καλλιτεχνικές, μουσικές και χορευτικές δραστηριότητες (32%), δωρεάν ή με
χαμηλό κόστος, και η ανακαίνιση ή η δημιουργία νέων παιδικών και αθλητικών
εγκαταστάσεων (31%) θεωρούνται από τους συμμετέχοντες σχεδόν εξίσου
σημαντικές.

Παρατηρήσεις:
Σχεδόν οι μισοί από τους
συμμετέχοντες ηλικίας 20 έως
24 ετών, θεωρούν ότι οι
δραστηριότητες
τέχνης,
μουσικής και χορού είναι
σημαντικές για χαλάρωση και
ξεκούραση.
Το ποσοστό αυτό πέφτει στο
34% όταν πρόκειται για άτομα
ηλικίας 15 έως 19 ετών τα
οποία προτιμούν καινούριες
δημοτικές παιδικές χαρές και
αθλητικές εγκαταστάσεις.

«Περισσότερα γυμναστήρια για να μπορούν τα παιδιά να χαλαρώνουν και να ασκούνται»
14 ετών αγόρι, Θεσσαλία (Λάρισα)
«Να διοργανώνονται δωρεάν κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον δήμο ή
άλλους φορείς»
16 ετών αγόρι, Θεσσαλία (Λάρισα)
«Δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης για μικρά παιδιά»
15 ετών αγόρι, Θεσσαλία (Λάρισα)

Ποια θεωρείς την πιο σημαντική ενέργεια που μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να
εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας;
Το 28% τόνισε την ανάγκη επαρκούς συντήρησης των δημόσιων
σχολικών κτιρίων και της γύρω περιοχής από τις τοπικές αρχές, ενώ το
22% απάντησε ότι θα πρέπει να παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής
διδασκαλίας και εξωσχολικές δραστηριότητες δωρεάν ή με χαμηλό
κόστος.

Παρατηρήσεις:
Η προτίμηση για τη λειτουργία
σχολών
γονέων
είναι
μεγαλύτερη στην ηλικία 20-24
ετών (31%), ενώ τα παιδιά
ηλικίας 15 έως 19 ετών δίνουν
προτεραιότητα στη συντήρηση
των
δημόσιων
σχολικών
κτιρίων και του περιβάλλοντος
χώρου.
Η διατήρηση των κτιρίων και
του περιβάλλοντος χώρου των
δημόσιων σχολείων έρχεται
πρώτη στο Βόρειο Αιγαίο (52%),
στην Ήπειρο (50%) και στη
Θεσσαλία (31%).

«Αναπροσαρμογή των ωρών του σχολείου για αύξηση του ελεύθερου χρόνου
των μαθητών»
16 ετών αγόρι, Θεσσαλία (Λάρισα)
«Κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για παιδιά και νέους, δωρεάν ή με
χαμηλό κόστος»
12 ετών αγόρι, Αττική (Καλλιθέα)
«Επιμόρφωση δασκάλων»
17 ετών αγόρι, Αττική (Αθήνα)

Ποια θεωρείς την πιο σημαντική ενέργεια που μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να
εξασφαλίσουν την προστασία από τη βία, την κακοποίηση και την παραμέληση?
Η υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης κατά της βίας και της κακοποίησης (27%) και η
κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του bullying (24%)
θεωρούνται σημαντικά από περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες.

«Ενίσχυση του πνευματικού επιπέδου και της ποιότητας των σχολείων ώστε να μην μεγαλώνουν πια άλλες
βίαιες γενιές. Αυτός που διαπράττει εγκληματική ενέργεια να γνωρίζει ότι είναι καταδικαστέα από τη
σχολική κοινότητα και έξω από αυτήν. Παιδιά που νιώθουν κακοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο να έχουν
την απαραίτητη υποστήριξη»
20 ετών κορίτσι, Αττική (Αθήνα)
«Θα πρέπει να ζητείται συχνά από τα παιδιά και τους εφήβους ενημέρωση για να διασφαλιστεί ότι όλα είναι
εντάξει γιατί πολλές φορές τα παιδιά δεν έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις όπως
αυτές»
14 ετών αγόρι, Αττική (Αθήνα)
«Ενσωμάτωση της σεξουαλικής αγωγής σε όλα τα σχολεία και ανάδειξη θεσμών όπως οι γραμμές
υποστήριξης»
16 ετών κορίτσι, Αττική (Αγία Παρασκευή)
«Επαρκής αστυνόμευση σε όλη την πόλη»
17 χρονών αγόρι, Θεσσαλία (Τρίκαλα)
«Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών για κάθε μορφή βίας. Ίσως με την διεξαγωγή
συμβουλίων»
23 ετών κορίτσι, Αττική (Μαραθώνος)

Ποια θεωρείς την πιο σημαντική ενέργεια που μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη;
Σχεδόν οι μισοί (42%) από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι τοπικές
αρχές πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας δωρεάν ή με
χαμηλό κόστος για παιδιά και νέους.
Παρατηρήσεις:
Σε όλη τη Μακεδονία τα
προγράμματα για την πρόληψη
της κατανάλωσης ναρκωτικών
και αλκοόλ για παιδιά και νέους
έρχονται πρώτα, με το 67%
στην Ανατολική Μακεδονία να
υπογραμμίζει τη σημασία τους,
ενώ ακολουθεί με 40% η Δυτική
Μακεδονία.

«Υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και νέους δωρεάν και προγράμματα για
την επαρκή ενημέρωση των νέων σχετικά με τη σεξουαλική και
αναπαραγωγική υγεία»
16 ετών κορίτσι, Αττική (Κερατσίνι-Δραπετσώνα)

«Ένα δημοτικό κέντρο που θα περιλαμβάνει δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής
υγείας για όλους και ένα κέντρο για κακοποιημένα παιδιά, γυναίκες και
άνδρες»
16 ετών κορίτσι, Κεντρική Μακεδονία (Πυλαία-Χορτιάτης)

Ποια θεωρείς την πιο σημαντική ενέργεια που μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να
εξασφαλίσουν στα παιδιά και τους νέους επαρκή πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή;
Η προώθηση της σωματικής άσκησης μέσω της κατασκευής ποδηλατοδρόμων και υπαίθριων
γυμναστηρίων (30%), ακολουθούμενη από την παροχή υγιεινών γευμάτων στα σχολεία (25%) και τη
δημιουργία δημοτικών χώρων όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς να καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά
(24%) θεωρούνται ως οι σημαντικότερες ενέργειες.
Παρατηρήσεις:
Η προώθηση της σωματικής
άσκησης έρχεται πρώτη στην
Αττική, με ποσοστό 31% των
νέων ηλικίας 20 έως 24 ετών και
ποσοστό 29% των παιδιών
ηλικίας 15 έως 19 ετών να την
επιλέγουν.
Το 38% των ανδρών έχουν τη
σωματική άσκηση πρώτη στις
προτιμήσεις τους, ποσοστό που
διαμορφώνεται στο 25% για τις
γυναίκες.

«Προώθηση της σωματικής άσκησης για παιδιά και νέους μέσω της χρήσης
ποδηλάτων, υπαίθριων οργάνων γυμναστικής κτλ. Προσφορά υγιεινών
γευμάτων και σνακ στο σχολείο δωρεάν ή με χαμηλό κόστος.»
16 ετών κορίτσι, Θεσσαλία (Λάρισα)
«Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τα οφέλη της άσκησης και της υγιεινής
διατροφής»
17 ετών κορίτσι, Θεσσαλία (Λάρισα)
«Εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με το τι είναι υγεία και πώς την
επιτυγχάνουμε»
16 ετών αγόρι, Κεντρική Μακεδονία (Πυλαία-Χορτιάτης)

