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Flash 273 - Template
Flash Eurobarometer The youth and their rights
D1.

PŁEĆ
[NIE PYTAJ - ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

D2.

D3.

D4.

-

[1] ..................................................................................Mężczyzna

-

[2] ....................................................................................... Kobieta

Ile ma Pan(i) lat?
-

[_][_] ............................................................................................ lat

-

[00] ........................................... [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

Czy obecnie uczy się Pan(i) w systemie dziennym?
-

Tak ................................................................................................1

-

Nie.................................................................................................2

-

[NIE WIE/ODMOWA] ....................................................................9

Jakie jest obecne zajęcie osoby, która wnosi najwięcej do dochodu Pan(i)a gospodarstwa
domowego? Czy powiedział(a)by Pan(i), że jest osoba samozatrudniającą się , jest
pracownikiem najemnym, jest pracownikiem fizycznym czy też powiedział(a)by Pan(i), że
nie pracuje ona zawodowo? Czy to znaczy, że jest on(a) ...

[JEŚLI JEST PODANA ODPOWIEDŹ W GŁÓWNEJ KATEGORII, ODCZYTAJ ODPOWIEDNIE
PODKATEGORIE - ??????????]
- Samozatrudniający(a) się
Æ i.e. : - rolnik, leśnik, rybak ................................................................................ 11
- właściciel sklepu, rzemieślnik................................................................ 12
- specjalista wolnego zawodu (prawnik, lekarz, księgowy, architekt,...) 13
- Szef firmy ............................................................................................... 14
- inny......................................................................................................... 15
- Pracownik najemny
Æ i.e. : - Zatrudnieni na etacie specjaliści (zatrudnieni lekarze, prawnicy,
architekci, księgowi) ............................................................................. 21
- Zarząd, główni dyrektorzy, wyższa kadra kierownicza ........................ 22
- Średnia kadra kierownicza .................................................................... 23
- Urzędnik państwowy ............................................................................. 24
- Pracownik biurowy................................................................................. 25
- inny pracownik (sprzedawca, pielęgniarka, itp).................................... 26
- inny......................................................................................................... 27

- Pracownik fizyczny
Æ i.e. :
- kierownik/brygardzista.......................................................................... 31
- Pracownik fizyczny ................................................................................ 32
- pracownik fizyczny niewykwalifikowany ............................................... 33
- inny......................................................................................................... 34
- Nie prowadzi działalności zawodowej
Æ i.e. : - Osoba zajmująca się domem................................................................ 41
- student(ka) (w trybie dziennym)............................................................ 42
- emeryt(ka)/rencist(k)a .......................................................................... 43
- poszukujący(a) pracy ............................................................................ 44
- inny......................................................................................................... 45
- [Odmowa].............................................................................................................. 99

D6.

Czy powiedział(a)by Pan(i), że mieszka na...?
-

obszar wielkomiejski .....................................................................1

-

inne miasto/ośrodek miejski..........................................................2

-

obszar wiejski ...............................................................................3

-

[Odmowa]......................................................................................9

ANK: [WPROWADZENIE]: ANK: [W tym badaniu, słowo “dziecko” musi być rozumiane
jako osoba poniżej osiemnastego roku życia] (ANK: [Definicja Narodów Zjednoczonych])

Q1.

Czy ma Pan(i) świadomość, że osoby poniżej osiemnastego roku życia cieszą się
szczególnymi prawami w porównaniu do osób dorosłych?
ANK: [ANKIETER]: ANK: [Te prawa są dla osób poniżej osiemnastego roku życia]:

Q2.

-

TAK, MAM ŚWIADOMOŚĆ ..........................................................1

-

NIE, NIE MAM ŚWIADOMOŚCI ...................................................2

-

[NIE WIEM/BRAK ODPOWIEDZI]................................................9

Osoby poniżej osiemnastego roku życia, mają szczególne prawa, na przykład::
- prawo do ochrony i zapewnienia koniecznego standardu życia
- prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych w
zakresie dotyczącym dziecka
- we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub
prywatne instytucje prawo do nadrzędnego zabezpieczenia interesów dziecka.

- lub prawa do utrzymywania regularnych osobistych stosunków i bezpośrednich
kontaktów z obojgiem rodziców chyba, że jest to sprzeczne z interesem dziecka.
Czy myśli Pan(i), że specjalne prawa dziecka są w Polsce..?

Q3.

-

Bardzo dobrze zabezpieczone .....................................................1

-

Dość dobrze zabezpieczone ........................................................2

-

Niecałkowicie zabezpieczone.......................................................3

-

Nie zabezpieczone .......................................................................4

-

[NIE WIEM/BRAK ODPOWIEDZI]................................................9

Czy kiedykolwiek próbował(a) Pan(i) szukać pomocy w sytuacji , gdy uważał(a) Pan(i), ża
Pana(i) prawa są naruszane, czy też ktoś inny poniżej 18 roku życia, kogo Pan(i) zna
próbował tego?

Q4.

-

Tak, on(a) sam(a) .........................................................................1

-

Tak, ktoś kogo zna........................................................................2

-

Obydwoje i inni .............................................................................3

-

Nie.................................................................................................4

-

[NIE WIEM/BRAK ODPOWIEDZI]................................................9

Jakie problemy, w Pana(i) opinii, osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą napotkać,
kiedy potrzebują pomocy w obronie swoich praw?
-

Wspomniał(a)................................................................................1

-

Nie wspomniał(a) ..........................................................................2

-

Inne ...............................................................................................9

a)

Nie są świadomi swoich praw ...................................................................... 1 2 9

b)

Nie wiedzą jak się do tego zabrać i z kim się kontaktować ......................... 1 2 9

c)

Władze (administracja publiczna, jak np Rada Miejska,
Rzecznik Praw Obywatelskim) nie odpowiadają................................................. 1 2 9

d)

Procedury są zbyt skomplikowane............................................................... 1 2 9

e)

Procedury są zbyt wydłużone ...................................................................... 1 2 9

f)

Inne .............................................................................................................. 1 2 9

Q5.

W jakich obszarach uważa Pan(i), że rząd lub publiczna administracja powinna
szeczególnie brać pod uwagę interes dzieci w trakcie przyjmowania ustawodawstwa lub
podejmowania decyzji?
(ANK: [3 wybory spośród poniższych obszarów])
-

szkolnictwo .................................................................................01

-

zdrowie i zagadnienia społeczne (np. dostęp do służby zdrowia lub
transportu publicznego)...............................................................02

-

sprawiedliwość (np. kwestie rodziny i wymiaru sprawiedliwości dla
nieletnich) ....................................................................................03

-

bezpieczeństwo (np. być chronionym(ą) przed przemocą) ........04

-

imigracja (np. zasady, na jakich rodzina może zostać ponownie połączona)
05

Q6.

-

media ..........................................................................................06

-

sport i rekreacja ..........................................................................07

-

środowisko (np. ochrona środowiska, pomieszczeń dla dzieci) .08

-

[Inne] ...........................................................................................09

-

[NIE WIEM/BRAK ODPOWIEDZI]..............................................99

Czy poniższe stwierdzenia są słuszne czy niesłuszne?

a)

-

Słuszne .........................................................................................1

-

Niesłuszne ....................................................................................2

-

[NIE WIEM/BRAK ODPOWIEDZI]................................................9

Jeśli rodzice są rozwiedzeni i jedno z rodzicow wyjeżdża do
innego kraju członkowskiego, powinna być podjęta nowa decyzja
dotycząca opieki nad dzieckiem i prawa do jego odwiedzin. .............................. 1 2 9

b)

gry video (na konsole lub online) we wszystkich Krajach Unii
Europejskiej otrzymują oznakowania i ranking określający właściwą
grupę wiekową .................................................................................................... 1 2 9

Q7a.

Pana(i) zdaniem, który spośród poniższych problemów powinien być najpierw rozwiązany
w Polsce?
-

przemoc wobec dzieci ..................................................................1

-

dyskryminacja i rasizm..................................................................2

-

narkotyki........................................................................................3

-

nadużywanie alkoholu i nałóg palenia ..........................................4

Q7b.

-

zatrudnianie dzieci do pracy .........................................................5

-

seksualne wykorzystanie dzieci....................................................6

-

bieda i społeczne wykluczenie .....................................................7

-

[Inne] .............................................................................................8

-

[NIE WIEM/BRAK ODPOWIEDZI]................................................9

A który powinien być rozwiązany jako drugi?

Q8.

-

przemoc wobec dzieci ..................................................................1

-

dyskryminacja i rasizm..................................................................2

-

narkotyki........................................................................................3

-

nadużywanie alkoholu i nałóg palenia ..........................................4

-

zatrudnianie dzieci do pracy .........................................................5

-

seksualne wykorzystanie dzieci....................................................6

-

bieda i społeczne wykluczenie .....................................................7

-

[Inne] .............................................................................................8

-

[NIE WIEM/BRAK ODPOWIEDZI]................................................9

Jakie działania na poziomie Europejskim powinny być podjęte, jako najważniejsze, aby
promować i chronić prawa dziecka?

a)

-

Wspomniał(a)................................................................................1

-

Nie wspomniał(a) ..........................................................................2

Stworzyć operacyjny system ostrzegawczy o zaginionych
dziaciach w całej Unii Europejskiej ........................................................................ 1 2

b)

Dać większe wsparcie organizacjom pracującym w obszarze
ochrony prawa dziecka........................................................................................... 1 2

c)

Dostarczać więcej informacji dzieciom o ich prawach i o tym
gdzie się o te prawa dowiadywać (np. poprzez kampanie
informacyjne, lub stworzenie stron internetowych) ................................................ 1 2

d)

Większe wprowadzenie dzieci w definicje działań, które ich
dotyczą, np. poprzez organizowanie Forum na ten temat ..................................... 1 2

e)

Promowanie prawa dziecka w krajach poza Europą ...................................... 1 2

Q9.

Jaki kanal informacyjny wydaje się najdogodniejszy dla Pana(i), aby skorzystać z niego i
znaleźć informacje na temat Pana(i) praw?
-

Internet..........................................................................................1

-

materiały dostępne w bibliotece (w szkole, centrum informacji, w Pana(i)
mieście) .........................................................................................2

-

programy telewizyjne ....................................................................3

-

[Inne] .............................................................................................4

-

[NIE WIEM/BRAK ODPOWIEDZI]................................................9

