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Η έρευνα της για 

ΟμάδαΈργου :   
Project Leader: Αντιγόνη Δημοπούλου  
Project Manager: Βιβή Χαρτά 
Implementation Management: Άννα-Μαρία Τρίκουλη 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
• Σκοπός: Σύμφωνα με ενημέρωση που δόθηκε 

στη Focus Bari, το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ζήτησε να ανανεώσει τη πληροφόρηση που έχει 
σε σχέση με τη γνώση, τη στάση και τις 
απόψεις των Ελλήνων για το έργο που 
προσφέρει ο οργανισμός 

• Μεθοδολογία: CAWΙ (Computer Assisted Web 
Interviews), YouGov Panel (30.000+ μέλη) 

• Καλυπτόμενος Πληθυσμός: Άντρες-Γυναίκες 
18-74 ετών, Σύνολο Ελλάδας.  

• Εκπροσώπηση σε ΄000 ΑΤΟΜΑ : 7.659 
• Mέγεθος δείγματος: 1.050 άτομα 
• Στάθμιση: Το δείγμα σταθμίστηκε ως προς 

φύλο, ηλικία και περιοχή, βάσει των φυσικών 
αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού κάθε 
υποομάδας   

• Ημερομηνίες διεξαγωγής: Μάιος 2021 

 9/10 Έλληνες γνωρίζουν  

τον φορέα  
ο οποίος αποτελεί την  
την πιο γνωστή ΜΚΟ  

στην Ελλάδα 

KEY FINDINGS 

ΓΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ :  8.0 

83% 62% 61% 

56% 54% 

Το AMBER ALERT HELLAS  
για εξαφανισμένα παιδιά 

Το MISSING ALERT  
για αγνοούμενους  18-60 ετών Λειτουργία γραμμής SOS 

Διατήρηση 11 σπιτιών που  
μεγαλώνουν παιδιά 

Τηλεφωνικές  
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ  

85% Προσφέρει  ουσιαστικό έργο στην Ελληνική Κοινωνία 

80% Έχει τη δύναμη να κινητοποιεί τις αρχές & τον κόσμο 

77% Είναι ένας οργανωμένος φορέας που δουλεύει σωστά 

72% Κάνει  δράσεις που δεν γίνονται από άλλους φορείς 

64% 
Αποτελεί τον  πιο αξιόπιστο μη κυβερνητικό φορέα στην 
Ελλάδα 

To 66% των Ελλήνων έχει ακούσει κάτι θετικό από τον περίγυρό του για ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ…  

Το 53% έχει αναφέρει τον φορέα σε συζητήσεις του με άλλους κατά το διάστημα αυτό 

Το 73% των Ελλήνων  

έχει θετική 
εντύπωση  

για  

 

 

 

Αρνητική εντύπωση δήλωσε το 
4% του συνόλου 

   Το 34%   

στήριξε  

τον φορέα  

με οποιονδήποτε τρόπο 

μέσα στον 
τελευταίο 

χρόνο  
 

   Το 32% δηλώνει ότι  

θα επέλεγε να στηρίξει το  

 

 

αν είχε τη δυνατότητα να 
στηρίξει  

έναν μόνο φορέα 
(με την επόμενη επιλογή να 

συγκεντρώνει ποσοστό 16%) 

   

Αν και το 33% των υποστηρικτών του φορέα θεωρεί ότι το                      βοήθησε ουσιαστικά 
την κοινωνία στην αντιμετώπιση της πανδημίας… 

…το 17% αυτών, δήλωσε ότι τον τελευταίο χρόνο στήριξε ΛΙΓΟΤΕΡΟ τον οργανισμό 



More info: Focus Bari Α.Ε. 
 T: +30 210 7238122-3 | info@focus.gr 
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