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Badanie „SHARE: 50+ w Europie”


SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe




Panelowe badanie na reprezentatywnej grupie osób w wieku 50+:







Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych w Europie

realizowane od 2004/05, udział Polski od rundy drugiej w 2006/07
wywiady powtarzane co dwa lata z tymi samymi respondentami
badanie interdyscyplinarne, szeroki zakres tematyczny
badanie międzynarodowe: w rundach 1-6 zrealizowane w 21 krajach, w których
przeprowadzono wywiady łącznie z ponad 120 tys. osób.

Pierwsze wyniki w oparciu o dane z 6. rundy badania (2015 r.)
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Badanie „SHARE: 50+ w Europie”


SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe




Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych w Europie

SHARE to kompleksowa infrastruktura badawcza do analiz procesu
starzenia się:






SHARE jako European Research Infrastructure Consortium (ERIC)
Koordynacja projektu:
 prof. Axel Börsch-Supan
 Munich Center for the Economics of Aging (Max-Planck Institute)
dane dostępne nieodpłatnie dla środowiska naukowego
jak dotąd:
 815 publikacji w czasopismach recenzowanych, 50 książek;
 ponad 7000 zarejestrowanych użytkowników
 www.share-project.org
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Badanie „SHARE: 50+ w Europie”


Starzenie się obserwowane jako proces:




regularne wywiady powtarzane co dwa lata
połączenie informacji bieżących z danymi dotyczącymi historii życia respondentów
wywiady końca życia: po śmierci respondenta z bliską osobą

ZDROWIE
(fizyczne i psychiczne)

SYTUACJA MATERIALNA

SYTUACJA SPOŁECZNA

(praca, dochody, majątek)

(rodzina, sieci społeczne)
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Badanie „SHARE: 50+ w Europie”


SHARE to kompleksowa (i skomplikowana) baza danych:





wymiar panelowy, interdyscyplinarny i międzynarodowy
informacje dotyczące historii życia respondentów

Analizy danych z rundy 6.:







„Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia.
Wyniki na podstawie badania SHARE.”
równolegle 5 Analitycznych Raportów Uzupełniających – opublikowanych online na
stronie www.share50plus.pl
Rozdział 1: przegląd informacji w bazie SHARE w rundzie 6
Rozdziały 2-5: analizy skoncentrowane wokół aktywności zawodowej osób w wieku 50+
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Badanie „SHARE: 50+ w Europie”


„Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia.
Wyniki na podstawie badania SHARE.”






Część I:






analizy oparte na danych z rundy 6. z wykorzystaniem wymiaru panelowego i danych z
rund wcześniejszych (włączając dane historii życia)
większość analiz skupiona na danych z siedmiu krajów:
 Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska i Szwecja

Dane SHARE z perspektywy oceny jakości życia: Polska na tle Europy
Polacy po pięćdziesiątce: praca i emerytura
Aktywność zawodowa a warunki materialne wśród osób w wieku 50+

Część II:



Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+ w Polsce
Historia zatrudnienia i życie po zakończeniu kariery zawodowej
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Badanie „SHARE: 50+ w Europie”
Długa lista podziękowań:
respondentom, ankieterom, ośrodkom badawczym (w Polsce: Kantar TNS)
 realizacja projektu SHARE możliwa dzięki wsparciu:
 Komisji Europejskiej (FP5, FP6, FP7, Horizon2020)
 National Institute on Aging (USA)
 instytucji krajowych (m.in. niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań)
 SHARE w Polsce w rundzie 4. i 6.: współfinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (PO KL)






SHARE w Polsce w latach 2016-2022, rundy 7-9: współfinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER)
Projekt realizowany w partnerstwie z DAE MRPiPS
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