Doc 2.1 - Preguntes sobre dades estadístiques
a responsables de recursos per a joves d’un
territori o informadors/ores clau del territori
(ACCÉS AL GESTOR DE CONTINGUTS)

A líders joves
• Xarxes no formalitzades de col·laboració en la mobilitat

Responsables d’educació
• Percentatge de joves que no treballen ni estudien
• Distribució de la població total jove, per sexe, per nivell i tipus d’estudis
• Taxa d’escolaritat postobligatòria
• Taxa d’abandonament escolar, discriminada per edat i sexe, i per etapa educativa
• Taxa d’absentisme, discriminada per edat i sexe, i per etapa educativa
• Taxa de graduació, per sexe, i per etapes educatives
• Percentatge de població jove de fora estudiant al territori (si és el cas)
• Percentatge de població jove estudiant fora del municipi
• Xifres sobre assetjament escolar, discriminada per edat i sexe

Responsables de salut
• Dades sobre malalties o problemes sanitaris més freqüents en les persones joves, per sexe
• Xifres sobre depressió i ansietat. Dades d’atenció a joves en centres de salut mental, per sexe
• Percentatge d’atencions sanitàries relacionades amb la infecció de VIH i altres MTS a la població jove, per sexe
• Edat mitjana d’inici de pràctiques sexuals i altres estadístiques sobre sexualitat, per sexe (dades sobre pràctiques de risc: píldora
post-coital, diferència entre ecografies d’inici i fi d’embaràs).

Responsables de joventut
• Descomptes i ajudes per a joves
• Enquesta sobre interessos i necessitats, segmentada per sexe i edat
• Enquesta sobre principals preocupacions socials
• Enquesta d’opinió sobre feminisme, immigració, llibertat de gènere, l’avortament, tolerància cap a persones LGTBI+, discriminació
per raó de sexe a xics i xiques, sostenibilitat (Objectius de Desenvolupament Sostenible, canvi climàtic…)…
• Enquesta sobre mitjans utilitzats per a informar-se
• Enquesta sobre participació política i electoral. Grau d’interés per la política. Confiança en les institucions
• Percentatge de persones joves voluntàries, perfil d’edat i sexe. Hores mensuals de voluntariat realitzades per joves.
• Perfil i quantitat de professionals de joventut -formació, tipus de contractes, edat…
• Existència de canals de comunicació entre la joventut i els ajuntaments. Incidència i avaluació d’eficàcia
• Diagnòstics previs de la situació jove del territori i avaluacions d’impacte realitzades sobre les polítiques de joventut
• Partida pressupostària específica, amb quantia per capítols
• Informació sobre conductes sexistes
• Xarxes de treball professional que incideixen en la intervenció amb joves, tant municipals com intermunicipals
• Adhesió als recursos i activitats de l’IVAJ
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Responsable de joventut, cultura, esports, festes, participació. Responsables d’associacions
• Percentatge de persones joves associades, per sectors associatius, franges d’edat i sexe
• Grups informals estables de joves al municipi amb activitat de repercussió social (amb composició per sexe)

Responsables de joventut, educació, igualtat
• Informació sobre conductes sexistes

Responsable de joventut, cultura, esports, festes, participació. Responsables d’associacions i
de centres d’estudi
• Llista d’informadors/ores clau (líders joves, persones notables que treballen amb joves...)

Responsables de programes oci educatiu (d’associacions, o de l’Ajuntament)
• Percentatge de joves que participen en programes o projectes d’oci educatiu

Responsables de serveis socials
• Factors principals d’exclusió social al territori
• Taxa de risc de pobresa en joves – Privació severa per edat i sexe
• Llista de problemàtiques detectades i estadístiques per edat i sexe per serveis socials i/o UPCCA que més afecten la població jove
• Índex de població jove beneficiària de la RVI
• Percentatge de població jove amb diversitat funcional, concretant-la
• Xifres de violència de sexe jove. Per franges d’edat
• Xifres sobre assetjament escolar, discriminada per edat i sexe
• Informació sobre conductes sexistes

