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Jaunos šeimos
• Abu tėvai iki 35 metų amžiaus
• Augina bent vieną vaiką iki 12 metų

Projektą „Jaunų šeimų karjeros ir tėvystės suderinamumo modelis“ (MIP075/2014) remia Lietuvos mokslų taryba

Teorinės prielaidos (1)
• Pagal Dahrendorf (1998), konfliktas ir socialinė kaita įvyksta dėl
dominavimo ir pavaldumo santykių, dėl kurių vyksta skirtingų interesų
priešinimas. Konfliktas yra nebūtinai destruktyvus šeimos santykiams,
jis gali skatinti ir socialinę kaitą. Kuomet konfliktas tarp grupių ar
asmenybių yra ypač stiprus, tuomet gali vykti dideli pokyčiai, kurie
sukuria naujus dominavimo ir pavaldumo santykius.
• Kaip teigia Frone ir kt. (2003), poreikis balansuoti tarp profesinio ir
šeimos gyvenimo gali būti pagrindinė kiekvieno asmens streso priežastis
ir dėl to gali sumažėti pasitenkinimas tiek profesine veikla, tiek
gyvenimu šeimoje, o tai gali turėti reikšmės ir sveikatai, ir gerovei.

Teorinės prielaidos (2)
• Vidiniai veiksniai:
oVaikų skaičius šeimoje
oVaikų amžius. Jauniausio vaiko amžius
oVaikų prižiūra ir pozityvi tėvystė
oTėvų asmens raidos pakopa
oŠeimos (plačiąja prasme) įsitraukimas
oProfesinės veiklos patirtis
• Išoriniai veiksniai:
oSu darbdaviu, darbine aplinka susiję veiksniai
oSocialinė politika

Kiekybinis tyrimas
Tyrime dalyvavo per 400 asmenų, tačiau rezultatai pateikiami iš 396 pilnai
užpildytų klausimynų. Tyrime dalyvavo daugiausia mamų, auginančių vaikus iki
12 metų (350 arba 88,4 proc.), tėvelių – 44 (arba 11,1, proc.) bei 2 globėjai iš
visų Lietuvos savivaldybių.
Daugiausia respondentai nurodė turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą –
67,4 proc. (267 respondentai), aukštąjį neuniversitetinį (kolegijinį) – 25,3 proc.
(100 respondentų), profesinį ar vidurinį – 7,3 proc. (29 respondentai).
Respondentai nurodė gaunantys nuo 100 iki 2500 asmeniui, vidutiniškai 422 eur
asmeniui.

Profesinė veikla
• Beveik pusė dirba privačiame sektoriuje (46,7 proc.), nemaža dalis užimta
valstybiniame sektoriuje (32,8 proc.), viešajame dirba 17,2 proc. respondentų.
• Dauguma (80,8 proc. arba 320 asmenų) dirba pilnu etatu. Nedirba tik 4,5 proc.
• Dienos metu užduotis atlieka 90,7 proc.
• Pagal pastovią sutartį dirba 77 proc., dar 16,2 proc. dirba pagal terminuotą
darbo sutartį. 9 tiriamieji nurodė, kad nėra raštiškos darbo sutarties.
• Paskutiniojo vaiko auginimo atostogose iki 24 mėn. buvo 85,1 proc. tiriamųjų
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Daugiau kaip pusė respondentų augina du vaikus šeimoje (53,3
proc.), dar trečdalis apklaustųjų augina vieną vaiką (35,6 proc.), 39
respondentų šeimose auga po tris vaikus, trijose – po keturis ir viena
šeima augina penkis vaikus.
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Darbo sąlygų lankstumas
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Organizacijos kultūra
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Organizacijos politika
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Tėvai naudojasi...
Trumpalaikės atostogos vaiko ligos atveju

30,6

Prekybos centruose specializuota kasa
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Nemokami būreliai vaikams
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Nemokamas vaikų maitinimas mokykloje
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Rugsėjo pirmąją, vedant vaikus į darželio ir/ar…
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Sumažintas mokestis už darželį/lopšelį
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Galimybė dirbti nepilną darbo dieną, auginant…
1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba…
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Mamadieniai/tėvadieniai auginant du ir daugiau vaikų
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Numatyta galimybė išeiti tėvystės atostogų, kol…
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Motinystės/tėvystės atostogų išmokos
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Vienkartinė pašalpa gimus vaikui

98,2
0

20

40

60

80

100

120

Tėvai pageidautų...
Galimybė abiem tėvams dirbti nepilną darbo dieną ir…
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Didesnės mokesčių lengvatos, auginant nepilnamečius…
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Valstybės parama būstui įsigyti, išlaikyti auginant…
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Daugiau nebrangių arba nemokamų būrelių vaikams arba…
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Papildoma išmoka už kiekvieną vaiką kas mėnesį šeimoms,…
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Lankstesnių darbo sąlygų įvardinimas ir apibrėžimas Darbo…
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61,1

Apmokamų motinystės/tėvystės atostogų trumpinimas iki…
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Apmokamų motinystės/tėvystės atostogų ilginimas iki 3…
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Bendra/nekintanti vaiko auginimo ir priežiūros atostogų…

58,3
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Išvados
• Dauguma mamų linkusios laiką ir energiją skirti vaikų auginimui, o jų
sutuoktiniai daugiau energijos skiria profesinei veiklai.
• Nors mamos ir linkusios daugiau dėmesio skirti šeimai, dauguma jų grįžta į
profesinę veiklą pasibaigus valstybės remiamam laikotarpiui.

• Didesnį stresą ir įtampą tiriamieji patiria iš šeimos perkeldami į profesinę
aplinką. Priešingos krypties įtampos mažesnės.
• Konfliktus, įtampas šeimoje gali lemti vaikų skaičius šeimoje, asmeninės
nuostatos, pajamos vienam šeimos nariui.
• Buvimą geru darbuotoju ir buvimą geru tėčiu/mama tuo pat metu teigiamai
vertina apie trečdalį respondentų.
• Didžioji dalis neišsivertė be kitų šeimos narių ir/ar kaimynų paramos ir
pagalbos.
• Organizacijų vidinė kultūra neužtikrina lankstumo ir šeimų įsitraukimo į
veiklas.
• Nors dauguma naudojasi valstybės teikiama parama, dauguma tikisi daugiau
lengvatų (mokesčių, paskoloms, vaikams, socialinei lygybei užtikrinti).

?
Ačiū už dėmesį!
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