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Tikslas

išanalizuoti įvairių visuomenės grupių
trauminės patirties, psichologinės sveikatos
ir įveikos veiksnius socialinių
transformacijų kontekste.



Tyrimo pristatymas
SUNKIŲ TRAUMŲ IR SOCIALINIŲ TRANSFORMACIJŲ PSICHOLOGINIAI PADARINIAI IR JŲ ĮVEIKA
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Duomenų rinkimo
metodas

Tiriamieji atrinkti kvotinės atrankos
būdu

Atrankos kriterijai: lytis, išsilavinimas,
gyvenamoji vieta (didmiestis,
miestas, kaimas), tautybė. Tyrimo
dalyvių pasiskirstymas pagal kriterijus
buvo apskaičiuotas pagal Lietuvos
statistikos departamento duomenis

Duomenis rinko specialiai apmokyti
tyrėjai individualaus susitikimo metu

600 tiriamųjų

Pirminėje analizėje naudojame 300
tiriamųjų duomenis
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Kartų panašumai

PSO geros savijautos indeksas

Optimizmas

„Pastaruoju metu jaučiuosi“

„Vaikystėje buvau mylimas – nemylimas“

Lietuvos gyvenimo tarpukario laikotarpiu vertinimas

Savęs kaip patrioto suvokimas

„Man Lietuvoje gyventi gera“

„Jei Lietuvą užpultų priešiška valstybė, slėpčiausi, evakuočiausi ar priešinčiaus, ginčiau Lietuvą“



Kartų skirtumai

gyvenimo teisingumo vertinimas

prisitaikymas po nepriklausomybės atkūrimo

gyvenimo gerėjimo vertinimas

vertinimas, kur gyventi geriau (Lietuvoje ar SSRS)

emigravimo nuostatos

blogiausiai vertina sveikatą

mažiau vilties savo ateičiai



Vidurinės kartos
ypatybės

Kuo daugiau nukentėjusių šeimoje, tuo
geriau vertina Lietuvos gyvenimą po
nepriklausomybės atkūrimo, tuo stipresnis
savęs kaip patrioto suvokimas ir didesnis
pasiryžimas ginti Lietuvą užpuolimo atveju
bei prasčiau vertina Lietuvos gyvenimą
sovietų valdymo metais.



Nukentėjusių nuo
sovietinių represijų

ypatumai

Stipresnis savo patriotiškumo vertinimas

„Man Lietuvoje gyventi gera“ vertinimas

„Jei Lietuvą užpultų priešiška valstybė“ vertinimas

Lietuvos gyvenimo sovietų valdymo metais vertinimas



„Esu Lietuvos patriotas“
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„Jei Lietuvą užpultų priešiška valstybė“
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Finansinė padėtis (1)
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Finansinė padėtis (3)

Jei užpultų priešiškos valstybės, tai išreikšto
pasiruošimo ginti Lietuvą nei tarp
nukentėjusių nei tarp nenukentėjusių
neprognozuotų nei optimizmas nei finansinė
padėtis



Finansinė padėtis (2)
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