Ομάδα Εφήβων Συμβούλων Συνηγόρου του Παιδιού
Διαδικασία επιλογής – Στοιχεία αιτήσεων
Ο Συνήγορος του Παιδιού ανάρτησε στις αρχές Οκτωβρίου 2008 στην ιστοσελίδα του
και απέστειλε στα σχολεία όλης της χώρας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
στα ιδρύματα παιδικής προστασίας και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που
εργάζονται με παιδιά, πρόσκληση που απευθυνόταν σε αγόρια και κορίτσια που
γεννήθηκαν από το 1991 μέχρι το 1995, για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους να
συμμετέχουν στην πρώτη 20μελή Ομάδα Εφήβων Συμβούλων που επρόκειτο να
συγκροτήσει. Ζητήθηκε οι αιτήσεις των εφήβων να υπογράφονται και από τους γονείς
ή κηδεμόνες τους. Στην Ομάδα ανακοινώθηκε ότι θα συμμετείχε ίσος αριθμός αγοριών
και κοριτσιών και έφηβοι από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε αντιστοιχία με τον
γενικό πληθυσμό τους, αλλά και ανάλογα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Επίσης
ότι με ειδική κλήρωση θα επιλέγονταν δύο έφηβοι που διαμένουν σε ιδρύματα / σπίτια
φιλοξενίας, δύο που έχουν κάποια αναπηρία και δύο που έχουν ξένη υπηκοότητα ή
ανήκουν σε κάποια μειονότητα.
Η διαδικασία αποστολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε την 3η Δεκεμβρίου 2008. Στον
Συνήγορο του Παιδιού στάλθηκαν συνολικά 410 αιτήσεις. Αναλυτικότερα, 104 από
την Περιφέρεια Αττικής, 158 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 29 από την
Κρήτη, 27 από τη Θεσσαλία, 22 από την Δυτική Ελλάδα (περιλαμβανομένης της
Αχαΐας), και 70 ακόμη αιτήσεις από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Οι αιτήσεις
από κορίτσια ήταν υπερδιπλάσιες των αγοριών (283 έναντι 127). Οι μαθητές μαθήτριες λυκείου ήταν 235, οι μαθητές γυμνασίου 170, ενώ αιτήσεις έστειλαν και δύο
μαθητές ΕΕΕΕΚ, δύο μαθητές τεχνικών σχολών και ένας έφηβος που δεν φοιτά στο
σχολείο. Ως προς την ηλικία των εφήβων που έστειλαν αιτήσεις, 45 είναι γεννημένοι
το 1991, 131 το 1992, 81 το 1993, 114 το 1994, και 38 το 1995.
Η τελική επιλογή έγινε με κλήρωση, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που είχαν τεθεί
εξ αρχής. Στην διαδικασία της κλήρωσης συμμετείχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου
Παιδείας. Αποφασίστηκε, στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας, στην οποία θα γίνει
εκπαίδευση και θα ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της, να προσκληθούν
33 έφηβοι, 16 αγόρια και 17 κορίτσια. Από αυτούς, 16 είναι μαθητές Λυκείου, 15
μαθητές Γυμνασίου, ένας μαθητής ΕΕΕΕΚ και ένας έφηβος δεν φοιτά στο σχολείο.
Η προέλευση των εφήβων ανά Περιφέρεια διαμονής τους είναι η παρακάτω: 9
διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής, 9 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (οι 7
στο Νομό Θεσσαλονίκης), 2 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 2 στην Κρήτη, 2
στην Θεσσαλία, 2 στο Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες – Δωδεκάνησα) και από 1 στις
Περιφέρειες Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου,
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου. Τέλος, ως προς την ηλικία τους, 3 είναι
γεννημένοι το 1991, 9 το 1992, 8 το 1993, 8 το 1994, και 5 το 1995.
Ύστερα από την αρχική συγκρότηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων με βάση την
κλήρωση και τα κριτήρια που αναφέρθηκαν, έγιναν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους
εφήβους που επιλέχτηκαν, για να διαπιστωθεί η επιθυμία και δέσμευσή τους να
συμμετέχουν στις εργασίες της για τα ερχόμενα 2 χρόνια.
Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας θα γίνει στις 10-11 Ιανουαρίου 2009 στην Αθήνα. Θα
ακολουθήσει συνάντηση στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2009.
Η κατάσταση των εφήβων που επιλέχτηκαν υπάρχει αναρτημένη στο www.0-18.gr

