Projekto tyrimų empirinį branduolį sudaro projekto metu sukurtos duomenų bazės.

Šeimų ir nelygybių tyrimas
•
•
•
•

Reprezentatyvios 1970-84 m. gimimo kohortų apklausos duomenys. Imties dydis – 3000
respondentų.
Apklausa atlikta 2019 m. Lauko darbus atliko UAB „Baltijos tyrimai Ltd“.
Duomenų rinkinį sudaro virš 800 indikatorių.
Duomenų teminiai moduliai:
✓ Šeimos ir gimstamumo (partnerysčių ir vaikų susilaukimo įvykiai, demografinio
šeimos elgesio ketinimai)
✓ Šeiminių santykių:
o Partnerystė: santykių kokybė, konfliktai ir jų sprendimas, lyčių vaidmenys,
finansų valdymas, partnerystė gyvenant atskirai.
o Tėvystė: vaikų auklėjimo lūkesčiai, tėvystės stiliai, veiklos su vaikais, vaikų
priežiūros darbai, tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymą mokykloje, investavimas
į vaikus, lūkesčiai vaikų ateičiai.
o Santykiai su namų ūkyje negyvenančiais vaikais.
✓ Tarpgeneraciniai santykiai: kontaktai su tėvais, parama, vertybinės orientacijos.
✓ Gyvenimo stilius: laisvalaikis, kultūrinis vartojimas, dienos laiko struktūra.
✓ Socialinis mobilumas ir klasinė padėtis: subjektyviai suvoktas socialinis mobilumas,
mobilumo lūkesčiai, socialinis tinklas, padėtis profesinėje struktūroje.
✓ Tėvų šeima vaikystėje: gyvenimo stilius, kultūrinis vartojimas, tėvų lūkesčiai susiję
su vaikų išsilavinimu, retrospektyvus tėvų auklėjimo stiliaus vertinimas, tėvų
padėtis profesinėje struktūroje.
✓ Vertybinės orientacijos (lyčių, šeimos) ir religingumas
✓ Asmeninė gerovė: psichologinė gerovė, sveikata, savijauta, asmenybinės
charakteristikos, emocinės paramos srautai.
✓ Respondento ir partnerio veikla: pobūdis, pasitenkinimas, saugumas, darbo ir
asmeninio gyvenimo derinimas.
✓ Materialinė gerovė: būstas, pajamos, namų ūkio struktūra, finansinės paramos
srautai.

Gyvenimo istorijų archyvas
•
•
•
•
•

•

Kokybiniai gyvenimo istorijų metodologija grįsti 1970-84 m. kartų interviu.
Archyve sukauptos 88 gyvenimo istorijos.
Istorijos surinktos 2018 m. gegužę – 2019 m. vasarį.
Informantai atrinkti taikant kriterinę atranką, įvertinant lyties, gyvenamosios vietos,
šeiminės padėtis, socialinės kilmės ir klasės požymius
Interviu kaupta informacija apie informanto vaikystę, tėvų šeimą, mokyklą, profesijos
įgijimą, šeimos kūrimą ir vaikų susilaukimą, šeiminius santykius, socialinės padėties
vertinimą, gyvenimo stilių, vaikų auklėjimą šeimoje, lūkesčius vaikams , šeimai ir
asmeniniai ateičiai.
Viso gyvenimo istorijų archyvą sudaro virš 3500 puslapių tekstinės informacijos.

Jungtinės palyginamosios duomenų bazės
•
•
•
•

Sukurtos sujungus „Šeimos ir nelygybių tyrimo“ indikatorius su identiškais
tarptautinių tyrimų indikatoriais.
Tarptautinių tyrimų duomenys gauti iš „Kartų ir lyčių tyrimo“ archyvo.
Bazė jungia 1994-2019 m. laikotarpio duomenis apie Lietuvą ir kitas Vidurio bei
Rytų Europos šalis.
Skirta analizuoti partnerysčių dinamiką bei šeiminius santykius (lyčių ir vaikų
priežiūros vaidmenys).

