
Pastebėta, kad egzistuoja nemažai tyrimų tikėjimo tematika, atliktų
Prancūzijoje, JAV, kai kuriose Rytų Europos šalyse. Jie yra svarbūs
tendencijoms ir problematikai bendrais bruožais suprasti, tačiau esantys
socialiniai, kultūriniai, istoriniai ir kiti skirtumai neleidžia šių tyrimų rezultatų
automatiškai perkelti į Lietuvą bei išsiaiškinti realios tikėjimo perdavimo-
perėmimo situacijos mūsų šalyje. Lietuvoje iki šiol panašaus masto bei
turinio tyrimo nebuvo imtasi.

Šiuo tyrimu siekiame išsiaiškinti, kokie veiksniai ir kokia jų įtaka
tikėjimo perdavimui šeimoje (tikintiems tėvams perduoti bei vaikams
perimti tikėjimą) bei suprasti ar vyrauja skirtumai tarp tikinčių ir
netikinčių jaunuolių socialinės atsakomybės plotmėje bei kt. Be kita
ko, tyrimas kelia klausimą - ar ir kaip šiandien atsiskleidžia šeimos
sampratos ir tikėjimo perdavimo ryšys bei kokias galimas pasekmes
jis turi narių gyvenimo kokybei?

Atlikę tyrimą Lietuvoje galėsime teikti duomenimis pagrįstas išvadas
ir/ar rekomendacijas tėvų bei šeimų organizacijoms. Tikimės, kad gauti
tyrimo rezultatai padės tėvams sėkmingiau ugdyti savo vaikų tikėjimą
nūdienos aplinkybėse, bei atskleisti tikėjimo indėlį į gyventojų pilietiškumą, o
taip pat leis pateikti išvadas ir, pagal galimybes, rekomendacijas šeimų
pastoracijos stiprinimo klausimais.

GERBIAMAS
BENDRUOMENĖS NARY,

Laisvos visuomenės institutas bendradarbiaudamas su “Baltijos tyrimų“
kompanija gegužės - birželio mėnesiais planuoja atlikti apklausą apie
pamatines šeimos vertybes ir tikėjimo perdavimą šeimoje. 

Šiandien, ir šeima, ir tikėjimas yra plačiai aptariamos temos viešumoje, deja,
turinys neretai yra nekokybiškas ir stokoja pagrindimo tyrimais. Jausdami
šeimoms iškylančius iššūkius siekiame pažinti ir suprasti tikėjimo perdavimo
šeimoje trajektorijas ir jas lydinčius faktorius. 

KVIETIMAS

Maloniai kviečiame
dalyvauti apklausoje 
 bendruomenės narius,
kuriems šeima,
tikėjimas ir religinis
ugdymas šeimoje yra
neatsiejami dalykai
(nepriklausomai nuo
to ar vaikas yra
tikintis).

Apklausoje gali
dalyvauti 2 šeimos
nariai: vienas iš tėvų,
turinčių 16-25 metų
vaikus ir vienas iš 16 -
25 metų vaikų. 

Apklausa bus
vykdoma internetu.
Jums ir Jūsų vaikui
bus atsiųstos
prisijungimo
nuorodos. Trukmė - iki
30 minučių.

 
Norintiems tapti
respondentais
kviečiame registruotis
čia.

https://forms.gle/AE9QhzqspaaEsgDv7

