Atitudinea tinerilor față
de bunici
Cercetare online prin metoda CAWI. Perioada de colectare a datelor: 14 – 19 septembrie 2016.
Eșantionul studiului este compus din 1628 respondenți și reproduce din punct de vedere al
principalelor caracteristici structura socio-demograﬁcă a populaţiei utilizatorilor de Internet din
România, aşa cum decurge din cercetarea Gallup „Piaţa serviciilor de acces la Internet”, (Gallup,
aprilie 2010) realizată la cererea ANCOM (Autoritatea pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii). Prin urmare, rezultatele acestui sondaj pot ﬁ extrapolate, cu o minimă marjă de
eroare, populaţiei utilizatorilor de Internet din România, cu vârsta peste 18 ani, din mediul urban.

Concluziile cercetării

Studiul „Atitudinea tinerilor față de bunici” a avut drept scop explorarea relației
tinerilor cu bunicii și a opiniilor acestora cu privire la calitatea vieții și provocările întâlnite
la vârsta a treia. În privința dificultăților cu care sunt nevoiți să se lupte bunicii, problemele
de sănătate sunt considerate cele mai împovărătoare (31%), urmate de singurătate (25%)
și lipsa banilor (22%). În același timp, tinerii consideră că timpul petrecut cu familia este
cea mai mare bucurie pe care o putem face bunicilor (66%).
Cu toate că majoritatea tinerilor cunosc dorința bunicilor de a-și vedea cât mai
des nepoții, aproape jumătate dintre ei merg în vizită mai rar de odată de lună. Totuși, un
sfert dintre respondenți susțin că își vizitează bunicii de 4 ori pe lună sau mai des. În timpul
acestor vizite la bunicii, 58% dintre participanții la studiu povestesc despre familie și
rememorează întâmplări, însă foarte puțini sunt cei care și cer sfaturi în diferite situații
(4%). Pentru cei mai mulți dintre tineri, o vizită de bunici durează câteva ore (51%), iar mai
bine de jumătate dintre respondenți nu reușesc să își sune bunicii în fiecare săptămână.
Cu toate acestea, majoritatea și-ar dori să își poată vedea și/sau suna mai des bunicii
(78%), dar atât distanța, cât și lipsa timpului liber, reprezintă, în egală măsură, obstacole
care îi împiedică să își împlinească această dorință.
Rezultatele studiului de față arată că tinerii găsesc foarte multe aspecte de
admirat la bunicii lor – printre cele mai frecvente atribute menționate se numără
bunătatea, puterea, felul în care și-au dus viața, înțelepciunea, dar și simplitatea traiului
lor. Cele mai frumoase amintiri legate de bunici par a fi întâmplările din copilărie, din
vacanțele de vară alături de bunici și alte momente petrecute la țară. Aproximativ
jumătate dintre respondenți declară că bunicii s-au implicat destul de mult în creșterea și
educația lor. Timpul petrecut cu bunicii este recunoscut ca fiind cel mai bun antidot pentru
greutățile de la vârsta a treia (66%), însă mai bine de jumătate dintre participanții la studiu
nu știu care sunt activitățile preferate ale lor.
Referitor la propriile sentimente legate de bătrânețe, jumătate dintre respondenți
nu sunt nici optimiști, nici pesimiști cu privire la trecerea anilor, în timp ce 38% dintre ei
adoptă o viziunea negativă asupra viitorului și sunt speriați de probleme asociate
procesului de îmbătrânire. 37% dintre participanții la studiu consideră că principala
problemă a sistemului de îngrijire a bătrânilor din țara noastră este lipsa unei strategii
guvernamentale dedicate populației în vârstă. Totodată, un sfert dintre ei cred că o
problemă la fel de gravă este și tratamentul superficial al bătrânilor în spitale. 80% dintre
români consideră calitatea vieții bătrânilor ca fiind nesatisfăcătoare sau chiar foarte
nesatisfacătătoare, iar principalele temeri ale majorității cu privire la bătrânețe se referă
la lipsa banilor, problemele de sănătate și singurătatea.
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Rezultatele cercetării
1. Care crezi că sunt cele mai mari probleme ale bătrânilor?

2. Care crezi că sunt cele mai mari bucurii ale bătrânilor?

3. De câte ori pe lună îți vizitezi bunicii?
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4. Cum îți petreci timp cu bunicii tăi atunci când îi vizitezi?

5. De câte ori pe săptămână îți suni bunicii?

6. Cât durează în medie o vizită la bunicii tăi?
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7. Ți-ar plăcea să îți vezi/ auzi bunicii mai des?

8. Ce te împiedică să îți vizitezi bunicii cât de des ți-ai dori?

9. Ce admiri cel mai mult la bunicii tăi?

Bunatatea

70

Puterea

52

Viata

47

Intelepciunea

41

Iubirea

38

Simplitatea

35

Dragostea

31

Munca

29

Totul

27

Sinceritatea

25

Experienta

25

Blandetea

25

Rabdarea

25

Sinceritatea

14

Perseverenta
Optimismul

13
11

Curajul

10

Ambitia

10
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10. Care este cea mai frumoasă amintire cu bunicii tăi?

copilaria

182

vacantele frumoase

140

vara

58

impreuna
amintiri

38
34

petrecut

30

tara

30

11. Ce rol au avut bunicii tăi în creșterea și educația ta?

12. Cum crezi că îți poți ajuta bunicii să aibă o bătrânețe mai frumoasă?
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13. Care sunt, din câte știi tu, activitățile preferate ale bunicilor tăi?

14. Când te gândești la propria bătrânețe, ai sentimente:

15. Care crezi că este principala problemă a sistemul de îngrijire a bătrânilor din
țara noastră?
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Profil demografic
Sex

Ultima școală absolvită

Regiunea
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16. Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte nesatisfăcătoare și 5
înseamnă foarte satisfăcătoare, unde crezi că se situează calitatea vieții
bătrânilor din România?

17. Care sunt dificultățile pe care te aștepți să le întâmpini când vei ajunge la
vârsta a III -a?
(principalele 3 teme)
singuratatea

probleme de
sanatate
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lipsa
banilor/probleme
financiare

Domeniul de muncă

Venitul personal
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