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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
EUSILC

Glavni avtor(ji):
EUROSTAT, EUROSTAT

Izdelava:
EUROSTAT - EUROSTAT, Luxembourg (Luxembourg; 2008)

Datum izdelave:
2008

Kraj izdelave:
Luxembourg

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka

Finančna podpora:
Ni podatka.

Številka projekta:
ni podatka

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: 2008-03

Izročil:
EUROSTAT - EUROSTAT
Datum: 2008-03

Oblika citiranja:
EUROSTAT. Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC) [datoteka podatkov]. Luxembourg: EUROSTAT [izdelava], 2008.
Luxembourg: EUROSTAT / Ljubljana, Slovenija: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2008.
ADP - IDNo: EUSILC.

Vsebina raziskave

Ključne besede:
dohodek, revščina, stanovanjski pogoji, stanovanjski stroški, fizično in družbeno okolje, življenjski pogoji, socialna
izključenost, socialna povezanost, socialna vključenost, pokojnina, zaposlitev, delovna aktivnost, uporaba interneta,
izobraževalni tečaji, zdravje, Evropska Unija, Laeken indikatorji, ocena demografije

Ključne besede ELSST:
DOHODEK, REVŠČINA, EVROPSKA UNIJA, DRUŽBENA IZKLJUČENOST, SOCIALNO IZKLJUČENI, ZAPOSLITEV

Vsebinska področja CESSDA:
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DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza

Vsebinsko področja CERIF:
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
DELO IN ZAPOSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE
ZDRAVSTVO
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI

Povzetek:
Statistika dohodka in življenjskih pogojev (Statistics on Income and Living Conditions) je projekt, v okviru katerega je
leta 2003 z zbiranjem podatkov začela večina držav članic EU-ja. Projekt je s svojimi rezultati postal referenčni vir za
mednarodne primerjave o dohodkih in s tem povezano socialno izključenostjo v posameznih EU državah. Statistično
raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih bo zagotovilo mednarodno primerljive rezultate na osnovi anket,
administrativnih virov in statističnih podatkov. Raziskava bo harmonizirana med vsemi članicami EU, poleg tega pa jo
bodo izvajali tudi v nekaterih drugih srednje in vzhodno evropskih državah. Ker so podatki zbrani na standardiziran
način s pomočjo harmoniziranih vprašalnikov, so rezultati med državami v celoti primerljivi. Zaradi narave proučevanja
(spremljanje dohodka, življenjskih razmer ...) so podatki zbrani na dva načina, da se zagotovita presečna in vzdolžna
raven podatkov. Pri presečnih podatkih gre za informacije o respondentu za določen trenutek ali časovno obdobje. Ti
podatki bodo pridobljeni z anketo in jih bo mogoče povezovati z registrskimi podatki (npr. podatki o osebah,
gospodinjstvih, stanovanjih in hišah). Na drugi strani pa bomo dobili vzdolžne podatke z anketami, ki bodo sledile
individualnim spremembam v času. Te panelne ankete bodo periodične (v enoletnem razmiku). Posamezno
gospodinjstvo oz. oseba bo vključeno v raziskovanje za obdobje najmanj štirih let (štiri letne ankete) po določenih
pravilih sledenja anketirancev zaradi spremljanja sprememb.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
2003 - 2007

Čas zbiranja podatkov:
Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: od leta 2003 naprej - podatki se zbirajo vsako leto

Čas izdelave:
2008

Država:
Avstrija (od 2003), Belgija (od 2003), Danska (od 2003), Grčija (od 2003), Irska (od 2003), Luksemburg (od 2003),
Norveška (od 2003), Ciper (od 2004), Češka (od 2004), Finska (od 2004), Francija (od 2004), Madžarska (od 2004),
Islandija (od 2004), Italija (od 2004), Latvija (od 2004), Litva (od 2004), Malta (od 2004), Poljska (od 2004),
Portugalska (od 2004), Slovaška (od 2004), Slovenija (od 2004), Španija (od 2004), Švedska (od 2004), Estonija (od
2005), Nemčija (od 2005), Nizozemska (od 2005), Velika Britanija (od 2005), Bolgarija (od 2006), Romunija (od 2006),
Švica (od 2006), Turčija (od 2006)

Geografsko pokritje:
Teritorij naštetih držav
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Najmanjša geografska enota:
regija

Enota za analizo:
posameznik in gospodinjstvo

Populacija:
Ciljna populacija v vsaki državi so posamezniki, ki živijo v privatnih gospodinjstvih.

Vrsta podatkov:
Anketni podatki

Izključeni:
ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil:
Podatke zbira vsaka posamezna država zase.
Podatke za Slovenijo je zbral Statistični urad RS.

Časovna opredelitev podatkov:
Anketa je panelna, to pomeni, da izbrane osebe in gospodinjstva sodelujejo v anketi štiri zaporedna leta.

Tip vzorca:
Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države.

Način zbiranja podatkov:
Odvisno od države. V Sloveniji anketiranje izvajamo tako iz telefonskega studija (CATI) kot tudi neposredno na terenu
– z računalniško podprtim anketiranjem (CAPI).

Uporabljeni inštrument:
Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Opis zbiranja podatkov:
Različno glede na posamezno državo. Posebej izšolani anketarji so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali
anketirance na njihovem domu. V Sloveniji so anketiranci o času anketiranja oziroma prihodu anketarja vnaprej
obveščeni, v anketi pa sodelujejo prostovoljno.

Uteževanje:
Podatki so uteženi.

Očiščenje podatkov:
Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:
9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Dostop do podatkov

Mesto:
Eurostat

Velikost zbirke:
datoteka podatkov

Skupaj datotek:
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Ni podatka.

Omejitve pri uporabi

Zaradi zaupne narave mikropodatkov EU-SILC je neposreden dostop do anomiziranih podatkov mogoče le preko
raziskovalnih pogodb. Dostop je načeloma omejen na univerze, raziskovalne inštitute, državne statistične urade,
centralne banke znotraj EU ter Evropsko centralno banko. Posameznikom ne more biti omogočen neposreden
dostop!

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. SURS (2007). EUSILC - Vprašalnik 2007, Slovenija [Vprašalnik].
2. SURS (2006). EUSILC - Vprašalnik 2006, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Eurostat (). EUSILC - Income, Social Inclusion and Living Conditions (EU-SILC) Introduction [ostali dokumenti].
2. Eurostat (). EUSILC - Income, Social Inclusion and Living Conditions (EU-SILC) Policy context [ostali dokumenti].
3. Eurostat (). EUSILC - Income, Social Inclusion and Living Conditions (EU-SILC) Legal bases [ostali dokumenti].
4. Eurostat (). EUSILC - Income, Social Inclusion and Living Conditions (EU-SILC) Publications [ostali dokumenti].
5. Eurostat (). EUSILC - Living conditions and social protection (EU-SILC) Data [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

http://www.stat.si/doc/vprasalniki/SILC_2007.pdf
http://www.stat.si/doc/vprasalniki/SILC_2006.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/introduction/income_social_inclusion_living_conditions
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/policy_context/income_social_inclusion_living_conditions
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/legal_bases/income_social_inclusion_living_conditions_sub
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/publications/income_social_inclusion_living_conditions_sub
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/data
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EUSILC - Anketa o življenjskih pogojih

Spremenljivke

ID: V1 Oznaka: ADP IDNo

Vrednosti Kategorije Frekvenca
EU-SILC
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