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

Sexul
[NU ÎNTREBA - MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR]

D2.

D3.

D4.

-

[1] ..................................................................................... Masculin

-

[2] ....................................................................................... Feminin

Ce vârstă aveţi?
-

[_][_] ........................................................................................... ani

-

[00] ................................................................ [Refuz/Fără răspuns]

În prezent ești elev/student la zi?
-

Da .................................................................................................1

-

Nu .................................................................................................2

-

[NŞ/NR].........................................................................................9

Care este ocupaţia actuală a persoanei care contribuie cel mai mult la venitul
gospodăriei? Aţi spune că această persoană este întreprinzător pe cont propriu, angajat,
muncitor necalificat sau fără activitate profesională? Acest lucru înseamnă că este…
[DACĂ VĂ ESTE DAT UN RĂSPUNS DIN CATEGORIA GENERALĂ, CITEŞTE SUBCATEGORIILE CORESPUNZĂTOARE - ??????????]
- Întreprinzător pe cont propriu
Æ i.e. : - agricultor, silvicultor, pescar .................................................................. 11
- proprietarul unui magazin, meşteşugar ................................................ 12
- specialist cu studii superioare (avocat, medic, contabil, arhitect,...).... 13
- managerul unei companii ...................................................................... 14
- altceva.................................................................................................... 15
- Angajat
Æ i.e. : - specialist cu studii superioare angajat (medic, avocat, contabil,
arhitect) ................................................................................................. 21
- manager general, director, poziţie de management de top ................. 22
- poziţie managerială de mijloc................................................................ 23
- Funcţionar public ................................................................................... 24
- Funcţionar, lucrător la birou .................................................................. 25
- Alt angajat (vânzător, asistentă, etc...) ................................................. 26
- altceva.................................................................................................... 27
- Muncitor calificat
Æ i.e. :
- Maistru / supervizor (şef de echipă, etc...)........................................... 31

- Muncitor calificat .................................................................................... 32
- Muncitor necalificat................................................................................ 33
- altceva.................................................................................................... 34
- Fără o activitate profesională
Æ i.e. : - are grijă de gospodărie.......................................................................... 41
- Student (la zi)......................................................................................... 42
- pensionar .............................................................................................. 43
- în căutarea unui loc de muncă.............................................................. 44
- altceva.................................................................................................... 45
- [Refuz] ................................................................................................................... 99

D6.

Aţi spune că locuiţi în...?
-

zonă metropolitană .......................................................................1

-

alt oraş / centru urban...................................................................2

-

zonă rurală....................................................................................3

-

[Refuz]...........................................................................................9

INTRODUCERE: În acest chestionar, cuvântul ”copil” trebuie înțeles ca o persoană cu
vârsta sub 18 ani. (definiția Națiunilor Unite)

Q1.

Ești conștient că persoanele sub 18 ani se bucură de drepturi specifice, în comparație cu
adulții?
OPERATOR: Aceste drepturi sunt specifice persoanelor cu vârsta sub 18 ani:

Q2.

-

DA, CONȘTIENT ..........................................................................1

-

NU, NU E CONȘTIENT.................................................................2

-

[NȘ/NR] .........................................................................................9

Persoanele cu vârsta sub 18 ani au drepturi specifice, de exemplu printre altele:
- dreptul la protecția și îngrijirea necesare pentru bunăstarea lor
- dreptul de a-și exprima liber părerile și de a le fi luate în considerație în probleme care îi
vizează pe ei
- dreptul ca interesul lor să fie luat în primul rând în considerare în toate acțiunile
referitoare la ei, indiferent dacă e luat de o autoritate publică sau instituții private

- sau dreptul de a menține în mod regulat o relație personală și un contact direct cu ambii
părinți, atât timp cât nu este contrar intereselor lor
Crezi că drepturile specifice copiilor sunt în România...?

Q3.

-

foarte bine protejate......................................................................1

-

destul de bine protejate ................................................................2

-

Incomplet protejate .......................................................................3

-

Neprotejate ...................................................................................4

-

[NȘ/NR] .........................................................................................9

Ai încercat tu personal vreodată să cauți ajutor într-o problemă în care ai crezut că
drepturile tale erau violate, sau altcineva cu vârsta sub 18 ani pe care îl cunoști a încercat
așa ceva?

Q4.

-

Da, tu însuți ..................................................................................1

-

Da, altcineva pe care-l știu............................................................2

-

Atât tu cât și altcineva (alții) ..........................................................3

-

Nu .................................................................................................4

-

[NȘ/NR] .........................................................................................9

Care sunt problemele pe care crezi că le pot întâmpina persoanele cu vârsta sub 18 ani
atunci când au nevoie de ajutor pentru a-și apăra drepturile lor?

-

Menționează .................................................................................1

-

Nu menționează ...........................................................................2

-

Altceva ..........................................................................................9

a)

Nu sunt conștienți de drepturile lor .............................................................. 1 2 9

b)

Nu știu cum să procedeze și pe cine să contacteze .................................... 1 2 9

c)

Autoritățile (administrația publică, de exemplu, consiliile locale,
avocatul poporului) nu răspund........................................................................... 1 2 9

d)

Procedurile sunt prea complicate ................................................................ 1 2 9

e)

Procedurile sunt prea lungi .......................................................................... 1 2 9

f)

Q5.

Altceva ......................................................................................................... 1 2 9

În ce domenii crezi că guvernul sau administrația publică ar trebui în mod particular să ia
în considerare interesele copiilor atunci când adoptă legi sau iau decizii?
(3 alegeri din următoarele domenii)
-

educație ......................................................................................01

-

sănătate și probleme sociale (de exemplu: accesul la îngrijire spitalicească
sau transportul public).................................................................02

-

justiție (de exemplu probleme de familie și sectorul justiției pentru tineri)
03

-

siguranță (de exemplu să fie protejați împotriva violenței).........04

-

imigrație (de exemplu condițiile în care o familie poate fi reîntregită) 05

-

mass media ................................................................................06

-

sport și timp liber.........................................................................07

-

mediu (de exemplu protejarea mediului în care există dotări/facilități pentru
copii)............................................................................................08

Q6.

-

[Altceva] ......................................................................................09

-

[NȘ/NR] .......................................................................................99

Sunt următoarele afirmații corecte sau greșite?

a)

-

Corect ...........................................................................................1

-

Greșit.............................................................................................2

-

[NȘ/NR] .........................................................................................9

Dacă părinții sunt divorțați și unul dintre părinți merge într-un
alt stat membru, trebuie luată o nouă decizie asupra custodiei
copiilor și a drepturilor de acces.......................................................................... 1 2 9

b)

Jocurile video (la console sau online) primesc în toate țările
Uniunii Europene o etichetă și o clasificare care specifică grupa de
vărstă potrivită ..................................................................................................... 1 2 9

Q7a.

După părerea ta, care dintre următoarele probleme ar trebui în primul rând rezolvate în
România?

Q7b.

Q8.

-

Violența împotriva copiilor ............................................................1

-

Discriminarea și rasismul ..............................................................2

-

Drogurile .......................................................................................3

-

Consumul de alcool și dependența de nicotină............................4

-

Exploatarea copiilor prin muncă ...................................................5

-

Exploatarea sexuală a copiilor......................................................6

-

Sărăcia și excluziunea socială......................................................7

-

[Altceva] ........................................................................................8

-

[NȘ/NR] .........................................................................................9

Și care ar trebui rezolvată în al doilea rând?
-

Violența împotriva copiilor ............................................................1

-

Discriminarea și rasismul ..............................................................2

-

Drogurile .......................................................................................3

-

Consumul de alcool și dependența de nicotină............................4

-

Exploatarea copiilor prin muncă ...................................................5

-

Exploatarea sexuală a copiilor......................................................6

-

Sărăcia și excluziunea socială......................................................7

-

[Altceva] ........................................................................................8

-

[NȘ/NR] .........................................................................................9

Ce acțiuni ar trebui întreprinse cu prioritate la nivel european pentru a proteja și promova
drepturile copiilor?

a)

-

Menționează .................................................................................1

-

Nu menționează ...........................................................................2

Realizarea unui sistem de alertă pentru copii dispăruți
operațional la nivelul întregii Uniuni Europene ...................................................... 1 2

b)

Acordarea de mai mult sprijin organizațiilor care lucrează în
domeniul protecției drepturilor copiilor ................................................................... 1 2

c)

Furnizarea de mai multe informații copiilor în legătură cu
drepturile lor și unde ar trebui să se adreseze în legătură cu ele (de
exemplu campanii de informare sau construirea unui site web) ............................ 1 2

d)

Mai multă implicare a copiilor în elaborarea politicilor care îi
privesc pe ei, de exemplu prin organizarea unui Forum pe aceste
subiecte1 2

e)

Q9.

Promovarea drepturilor copiilor în țări din afara Europei................................ 1 2

Care dintre canalele de informare ți se pare cel mai ușor de folosit pentru a afla despre
drepturile tale?
-

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

-

Materiale disponibile la biblioteci (la școală, în centre de informare, în orașul
tău) ................................................................................................2

-

programe TV.................................................................................3

-

[Altceva] ........................................................................................4

-

[NȘ/NR] .........................................................................................9

