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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Lithuania

FLASH ‐ 269
Norėčiau užduoti keletą klausimų apie skirtingų kartų, kurios sudaro mūsų visuomenę
tarpusavio santykius
Q1. Aš perskaitysiu Jums kelis teiginius apie jaunesnių ir vyresnių žmonių tarpusavio santykius
Prašau pasakyti apie kiekvieną teiginį ar Jūs su juo visiškai sutinkate, iš dalies sutinkate, iš dalies
nesutinkate, ar visiškai nesutinkate
[KEISTI ATSAKYMŲ SKAITYMO TVARKĄ – SKAITYTI IŠ EILĖS TEKSTĄ KIEKVIENOJE EILUTĖJE ‐
TIK VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Visiškai sutinku........................................................................4
Iš dalies sutinku........................................................................3
Iš dalies nesutinku....................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9

A … Jauni žmonės ir vyresni žmonės nelengvai sutaria, kas yra geriausia visuomenei

43219

B … Vyresni žmonės yra našta visuomenei

43219

C … Žiniasklaida išpučia konflikto tarp kartų riziką

43219

D … Dėl to, kad bus daugiau vyresnio amžiaus rinkėjų, priimant politinius sprendimus bus kreipiama
mažiau dėmesio jaunų žmonių poreikiams

43219

E … Dėl to, kad vyresni žmonės dirbs iki labiau senyvo amžiaus, jauniems žmonėms bus mažiau
darbo vietų

43219

F … Vyresnio amžiaus moterims Lietuvoje labiau gręsia skurdas nei vyresnio amžiaus vyrams4 3
219
G … Kompanijos, kurios daugiausia samdo jaunus žmones, dirba geriau nei tos, kurios samdo įvairaus
amžiaus žmones

43219

Q2. Dabar aš perskaitysiu kelis teiginius siejamus su pensijomis
Prašau pasakyti ar Jūs visiškai sutinkate, iš dalies sutinkate, iš dalies nesutinkate, ar visiškai nesutinkate
[KEISTI ATSAKYMŲ SKAITYMO TVARKĄ – SKAITYTI IŠ EILĖS TEKSTĄ KIEKVIENOJE EILUTĖJE ‐
TIK VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
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Visiškai sutinku........................................................................4
Iš dalies sutinku........................................................................3
Iš dalies nesutinku....................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9

A … Artimiausiais dešimtmečiais vyriausybės jau nebepajėgs skirti lėšų vyresnių žmonių pensijoms ir
rūpybai

43219

B … Dirbantys žmonės vis labiau nenoriai mokės mokesčius bei socialines įmokas vyresnio amžiaus
žmonių išlaikymui

43219

C … Mūsų valdžia skiria per mažai lėšų švietimui ir jauniems žmonėms, lyginant su vyresniais
žmonėmis

43219

D … Vyresni žmonės pripažįsta pensijų reformos reikalingumo svarbą, kad palengvėtų finansinė našta
dirbantiems žmonėms

43219

E … Mūsų valdžia privalo žymiai padidinti lėšas, skiriamas pensijoms ir vyresnių žmonių rūpybai
43219
F … Mūsų valdžia turėtų sudaryti palankesnes sąlygas vyresniems žmonėms toliau dirbti, pasiekus
numatytą pensinį amžių, jeigu jie to pageidauja

43219

Q3. Vyresni žmonės ne tik paprasčiausiai ima iš visuomenės, jie taip pat gali jai ir kažką grąžinti
Prašau pasakyti ar Jūs visiškai sutinkate, iš dalies sutinkate, iš dalies nesutinkate, ar visiškai nesutinkate
[KEISTI ATSAKYMŲ SKAITYMO TVARKĄ – SKAITYTI IŠ EILĖS TEKSTĄ KIEKVIENOJE EILUTĖJE ‐
TIK VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Visiškai sutinku........................................................................4
Iš dalies sutinku........................................................................3
Iš dalies nesutinku....................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9
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A … Vyresnių žmonių indėlis savanoriškoje labdaros bei bendruomenės organizacijų veikloje
Lietuvoje yra labai svarbus

43219

B … Vyresnių žmonių indėlis, besirūpinančių šeima ar kitais giminaičiais Lietuvoje yra nepakankamai
vertinamas

43219

C … Tėvų bei senelių finansinė parama jauniems žmonėms, kuriantiems savo namus ir šeimas yra
svarbi

43219

E … Yra per mažai galimybių, kad vyresni bei jaunesni žmonės susitiktų ir kartu dalyvautų draugijų ar
vietos bendruomenių veikloje

43219

F … Produktų bei paslaugų kūrimas, atitinkančių vyresnių žmonių poreikius taps kertiniu postūmiu
Lietuvos ekonomikai

43219

Q4. Dabar perskaitysiu kelis teiginius apie problemas, susijusias su senyvų žmonių rūpyba
Prašau pasakyti ar Jūs visiškai sutinkate, iš dalies sutinkate, iš dalies nesutinkate, ar visiškai nesutinkate
[KEISTI ATSAKYMŲ SKAITYMO TVARKĄ – SKAITYTI IŠ EILĖS TEKSTĄ KIEKVIENOJE EILUTĖJE ‐
TIK VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Visiškai sutinku........................................................................4
Iš dalies sutinku........................................................................3
Iš dalies nesutinku....................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9

A … Gydytojai, slaugytojos bei rūpybos specialistai Lietuvoje yra gerai parengti vyresnių žmonių
priežiūrai pagal specialius poreikius

43219

B … Žmonės, kurie turi rūpintis vyresniais šeimos nariais namuose Lietuvoje gauna deramą socialinių
43219

tarnybų paramą

C … Lietuvoje yra reikiamos socialinės paslaugos pasirūpinti silpnais senyvais žmonemis, ir todėl jie
gali pasilikti savuose namuose

43219

D … Lietuvoje daugelis silpnų senyvų žmonių negali gyventi savarankiškai, nes jų gyvenamieji būstai
nėra pritaikyti jų reikmėms

43219

E … Vyresnių žmonių indėlis visuomenei būtų žymiai didesnis, jeigu jiems būtų lengviau vaikščioti
tolėliau

43219

Q5. Pabaigai norėčiau paklausti apie valdžios institucijų vaidmenį
Prašau pasakyti ar Jūs visiškai sutinkate, iš dalies sutinkate, iš dalies nesutinkate, ar visiškai nesutinkate
KEISTI ATSAKYMŲ SKAITYMO TVARKĄ – SKAITYTI IŠ EILĖS TEKSTĄ KIEKVIENOJE EILUTĖJE ‐ TIK
VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]

3/5

Visiškai sutinku........................................................................4
Iš dalies sutinku........................................................................3
Iš dalies nesutinku....................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9

A … Mokyklos turėtų skatinti geresnius jaunimo ir senų žmonių tarpusavio santykius

43219

B … Vietos valdžia turėtų paremti draugijas bei iniciatyvas, puoselėjančias stipresnius ryšius tarp
jaunų žmonių ir vyresnių žmonių

43219

C … Vyriausybė atlieka gerą darbą, skatindama didesnį jaunesnių ir vyresnių žmonių tarpusavio
supratimą

43219

D … Turėtų būti visuomeniniai centrai, kurie vyresnio amžiaus savanoriams padėtų suteikiant
galimybes užsiimti savanoriška veikla, kuri atitiktų jų gebėjimus bei norus

D1.

43219

Lytis
[NEKLAUSTI ‐ PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ]

D2.

D3.

‐

[1] Vyras

‐

[2] Moteris

Kiek Jums metų?
‐

[_][_] metų

‐

[00] [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kiek Jums buvo metų, kai Jūs baigėte mokslus dieniniame skyriuje?
[ĮRAŠYKITE AMŽIŲ, KADA RESPONDENTAS PABAIGĖ MOKSLUS]

D4.

‐

[_][_] ...................................................................................................... metų

‐

[ 0 0 ] ..................................................[TEBESIMOKO DIENINIAME SKYRIUJE]

‐

[ 0 1 ] .......................................[NIEKADA NESIMOKĖ DIENINIAME SKYRIUJE]

‐

[ 9 9 ] .......................................................................... [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kalbant apie Jūsų dabartinį užsiėmimą, Jūs esate pats sau darbdavys, samdomas darbuotojas,
darbininkas ar nedirbate? Ar tai reiškia, kad Jūs esate...
[JEIGU RESPONDENTAS NURODĖ SAVO UŽSIĖMIMĄ , TOLIAU SKAITYTI ATITINKAMUS ATSAKYMŲ
VARIANTUS]
‐ Pats sau darbdavys
Æ i.e. :

‐ ūkininkas, miškininkas, žvejys ........................................................................... 11
‐ parduotuvės savininkas, amatininkas............................................................... 12
‐ specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas,...)..................... 13
‐ kompanijos vadovas .......................................................................................... 14
‐ kita ..................................................................................................................... 15
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‐ Samdomas Darbuotojas
Æ i.e. :

‐ specialistas (samdomas gydytojas, teisininkas, finansininkas, architektas) .... 21
‐ vadovaujantis darbuotojas, direktorius arba aukščiausio kygio vadovas........ 22
‐ vidutinio lygio vadovas ...................................................................................... 23
‐ Valstybės tarnautojas........................................................................................ 24
‐ biuro tarnautojas............................................................................................... 25
‐ kitas samdomas darbuotojas (pardavėjas, medicinos sesuo, t.t. ...) ............... 26
‐ kita ..................................................................................................................... 27

‐ Darbininkas
Æ i.e. :
‐ darbų vykdytojas/brigadininkas (meistras, t.t. ...)........................................... 31
‐ Darbininkas ........................................................................................................ 32
‐ nekvalifikuotas darbininkas............................................................................... 33
‐ kita ..................................................................................................................... 34
‐ nedirbate
Æ i.e. :

‐ namų šeimininkė (‐as) ....................................................................................... 41
‐ mokosi (dieniniame skyriuje) ............................................................................ 42
‐ pensininkas ....................................................................................................... 43
‐ ieško darbo ........................................................................................................ 44
‐ kita ..................................................................................................................... 45

‐ [Atsisakė] ............................................................................................................................ 99

D6.

Ar Jūs gyvenate...?
‐

Sostinė ......................................................................................................... 1

‐

Kitas miestas................................................................................................ 2

‐

kaimas.......................................................................................................... 3

‐

[Atsisakė] ..................................................................................................... 9
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