Anketa RIJEKA 2015

> Ciljna skupina in podatki o anketirancih
Ciljna skupina ankete, ki je potekala od 12. 1. 2015 do 21. 1. 2015 so bili mladi prebivalci mesta Reke.
V anketi je sodelovalo 83 oseb v povprečju starih 23 let. Med njimi je bilo 48 (58%) žensk in 35 (42%)
moških. 58% vprašanih ima visokošolsko izobrazbo, ostali (42%) srednješolsko.
> Vključenost prebivalcev v procese razvoja mesta
Pri vprašanju 'Ali menite, da ste dovolj vključeni v procese razvoja Reke?' so anketiranci na lestvici (kjer
1 pomeni, da niso in 5, da so zelo vključeni) izbrali povprečno oceno 2,13. Imajo pa željo po večjem
sodelovanju saj je kar 58% izbralo oceno 4 ali 5 pri vprašanju, če si želijo bolj aktivno sodelovati.
Zaskrbljujoč je rezultat pri vprašanju 'Ali mislite, da mladi odhajajo iz Reke zaradi stagnacije razvoja
mesta?' Kar 80% vprašanih meni, da to drži.
> Prostori in programi na Reki
Pri sledečih vprašanjih je bilo možno izbrati več ponujenih odgovorov ali pa podati lasten odgovor. Ob
vprašanju kateri prostor trenutno manjka Reki so bili najpogosteje izbrani: urejeni obalni prostor (55%),
avtobusna postaja (52%) in kulturni center (45%). Ostale odgovore je izbralo 27% vprašanih ali manj:
potniški terminal, neprofitna stanovanja, študentski dom, glavni trg, skate park, marina…). Med
odgovori podanimi s strani sodelujočih se je šestkrat pojavil 'park oz. zelene površine'.
Glede programa menijo, da v mestu najbolj primanjkuje kulture in umetnosti (67%), kreativne
industrije (64%) in izobraževalni centri (45%). Ostali odgovori si po številu glasov sledijo: start-up
center, azil, vodni športi…).
Na vprašanje o tem, kaj anketirancem osebno najbolj manjka v mestu so se najpogosteje pojavili
odgovori povezani z urejenim zunanjim prostorom za oddih (parki, zelene površine, urejena obala,
sprehajališča) in prostor za kulturo oz. druženje ter s tem povezani dogodki.
Mnogo raznovrstnih odgovorov na vprašanje 'Kako preurediti zapuščene prostore reške luke?' kaže na
to, da imajo prebivalci veliko idej in si želijo, da bi bil ta prostor preurejen. Podani so bili odgovori kot
so: kopališče, stanovanja, študentski dom, kulturni center, športni center, turizem, coworking oz. startup center, park…)
> Odnos do migrantov
Na lestvici, kjer 1 pomeni 'slab' in 5 'dober' je bila povprečna ocena lastnega odnosa do ljudi z
drugačnim socialnim statusom (manjšine, begunci, brezdomci…) 3,65. Ob tem 81% vprašanih meni, da
Reka še ne postaja vstopna točka za begunce.
Pri vprašanju 'Na kakšen način bi pomagali beguncem, da se vključijo v družbo?' je 59% izbralo odgovor
'ponudil bi jim možnost izobrazbe', 42% bi jim pomagali tudi na kakšen drug način, 14% vprašanih pa
pri tem ne bi sodelovalo.
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