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Kryteria rekrutacji grup do zogniskowanych wywiadów grupowych
z osobami w wieku okołoemerytalnym

1. Uwagi ogólne
Celem jest przeprowadzenie 8 grup dyskusyjnych, liczących 8 – 10 osób (nie więcej niż 10). 4
grupy z mężczyznami, a 4 z kobietami; 4 w Warszawie, i 4 w Siedlcach.
Kryteria ogólne:
a) Aktywność zawodowa: pracujący i „emeryci”
Część grup ma się składać z osób pracujących (mimo możliwości przejścia na emeryturę –
por. pkt b), a część – z osób, które przeszły na emeryturę wcześniej lub od razu, jak tylko
nabyły uprawnienia (osiągnęły wiek 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn). Jest ważne, żeby w
grupach „emerytów” było co najmniej 5 osób, które przeszły na emeryturę wcześniej (przed
osiągnięciem wieku emerytalnego).
UWAGA: prosimy, żeby w grupach kobiet – emerytek znalazły się takie (3 – 4), które
zdecydowały się wcześniej przejść na emeryturę po to, żeby opiekować się kimś z rodziny
(wnuki, osoby starsze lub chore)
b) Wiek
Kobiety powinny być w wieku 51 – 61 lat, a mężczyźni w wieku 59 – 67 lat. Oznacza to, że
wszyscy muszą mieć uprawnienia emerytalne albo już być na emeryturze. Trzeba ich
rekrutować pytając, o
• wiek
• czy pracują, czy są na emeryturze
• jeśli pracują - to czy mogliby już przejść na emeryturę, gdyby chcieli; i rekrutujemy
tylko tych, którzy mogliby przejść, a mimo to pracują
c) Sytuacja rodzinna
Wszyscy badani powinni mieć rodzinę (partnera i dziecko/dzieci – oczywiście dzieci nie
musza, a nawet nie powinny z nimi mieszkać); w każdej grupie chcielibyśmy mieć co
najmniej połowę respondentów, którzy mają wnuki.
d) wykształcenie
Respondentów dzielimy na dwie „zgrubne” kategorie wykształcenia:
•
•

Co najwyżej zasadnicze zawodowe,
Co najmniej średnie (ogólne lub techniczne); w tych grupach prosimy o co najwyżej 3
osoby z wykształceniem wyższym.
2. Szczegółowy układ grup
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Warszawa
Siedlce (miasto)
Siedlce (wieś,
czyli emeryci z
KRUS)

Pracujący
Wykształcenie
Wykształcenie
co najwyżej Zas. co najmniej
Zaw.
Średnie
1 grupa
1 grupa
MĘŻCZYZN
KOBIET

„Emeryci”
Wykształcenie
Wykształcenie
co najwyżej Zas. co najmniej
Zaw.
Średnie
1 grupa
1 grupa
KOBIET
MĘŻCZYZN

1 grupa
MĘŻCZYZN
0

1 grupa
KOBIET
1 grupa KOBIET (KRUS)
1 grupa MĘŻCZYZN (KRUS)
(niezależnie od wykształcenia)
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