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Podstawowe informacje
Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych w Europie
(z ang. SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)
 „SHARE: 50+ w Europie”






pozwala na śledzenie losów tysięcy Europejczyków w wieku 50+
w regularnych, dwuletnich odstępach czasu
łączy szczegółowe informacje z najważniejszych dziedzin życia
pozwala uwzględnić różne aspekty życia osób w wieku 50+ w kompleksowych
analizach
wywiady realizowane są osobiście przez ankieterów metodą CAPI (przy
pomocy komputera)
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Struktura kolejnych etapów badania SHARE
Bieżące aspekty życia: zdrowie, sytuacja materialna, sytuacja społeczna
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12 krajów
brak badania w PL pierwsze badanie w PL
(2467 os.)
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16 krajów
15 krajów
(1724 os. w PL) brak badania w PL (1826 os. w PL)
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Runda 7.
27 krajów
(ok. 5000 os. w PL)

SHARE-Life: miejsca zamieszkania, historia zawodowa, rodzinna, zdrowotna
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Tematyka SHARE w rundach 1, 2, 4, 5, 6
-

subiektywna ocena stanu zdrowia
ograniczenia codziennych czynności
symptomy złego zdrowia i choroby przewlekłe
jakość wzroku i słuchu
zdrowie psychiczne - symptomy depresji
pomiary zdrowia fizycznego
testy sprawności umysłowej
opieka zdrowotna (leki, wizyty u lekarza,
dentysty, pobyty w szpitalu, w sanatorium)
- opieka osobista (pomoc otrzymana i udzielana)
- styl życia (dieta, palenie, aktywność fizyczna)

ZDROWIE

SYTUACJA MATERIALNA

SYTUACJA SPOŁECZNA

- dochody (praca, świadczenia, transfery)
- majątek (nieruchomości, oszczędności,
inwestycje, długi)
- subiektywna ocena sytuacji materialnej
- wymiary deprywacji materialnej
- aktywność zawodowa (praca, jakość miejsca
pracy, decyzje emerytalne, bezrobocie,
niepełnosprawność)

- struktura GD
- rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo (kontakty,
odległość, zdrowie)
- sieci społeczne – bliskość emocjonalna
- samotność
- aktywność pozazawodowa (wolontariat, kursy,
kluby, aktywności indywidualne)
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SHARE-Life: Historie życia



W rundzie 3. (2008/09) i rundzie 7. (2017 r.)
Tematyka:
•
kolejne miejsca zamieszkania w ciągu całego życia
•
związki i posiadane dzieci (biologiczne i adoptowane)
•
historia zawodowa, jakość głównego miejsca pracy w karierze zawodowej
•
stan zdrowia i opieka zdrowotna w dzieciństwie i w dorosłym życiu
•
sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny gdy respondent miał 10 lat
•
inwestycje poczynione w ciągu życia
•
sytuacje prześladowania lub dyskryminacji na różnych etapach życia
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Informacje uzupełniające
Wywiad z pełnomocnikiem
 dla najstarszych, ciężko chorych lub niepełnosprawnych osób
 wywiad z pomocą bliskiej osoby z pominięciem niektórych części
 aby próba była reprezentatywna dla tej części populacji 50+
Wywiad końca życia:
 gdy uczestnik badania umrze pomiędzy rundami
 w kolejnej edycji wywiad końca życia z osobą bliską
 dotyczy najważniejszych elementów z ostatniego roku życia (stan zdrowia
opieka zdrowotna, pomoc nieformalna, pobyty w szpitalu) i okoliczności śmierci
(przyczyna, miejsce, pogrzeb, dziedziczenie majątku)
 informacje stanowią ważne uzupełnienie informacji o sytuacji życiowej
zebranych we wcześniejszych rundach
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Z kolejnymi edycjami próba pierwotnie wylosowana do udziału:
•
„starzeje się”,
0
•
podlega procesowi tzw. „wycierania” (śmierć, brak możliwości
nawiązania ponownego kontaktu, odmowa dalszego udziału).
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brak osób 50-51 l. brak osób 50-55 l. dolosowanie osób 50-58 l.

próba ponownie
reprezentatywna
możliwość porównania
wyników dla osób w
wieku 50-58 lat z lat
2006-2007 i z 2015 roku
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Podsumowanie
Badanie SHARE:
 6 zakończonych rund
 21 krajów
 120 tys. respondentów
 289 tys. wywiadów
 9 tys. wywiadów końca życia
Więcej informacji na stronie
www.share50plus.pl
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