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Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej (za granicę pogłębionej
deprywacji materialnej przyjmuje się brak możliwości zaspokojenia co
najmniej 4 z 9 uwzględnionych potrzeb) - Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego

Dokumenty
strategiczne/programow
e; monitorowane cele

Strategia Europa 2020

Obszary tematyczne Dochody ludności; Integracja społeczna

Cel polityki spójności Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu:
- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Opis wskaźnika

Odsetek osób w gospodarstwach domowych, które wskazały na brak
możliwości zaspokojenia co najmniej 4 z 9 uwzględnionych potrzeb.
Wskaźnik odzwierciedla niemożność pozwolenia sobie na rzeczy
uważane przez większość ludzi jako pożądane lub nawet niezbędne
do godnego życia.
Obliczając wskaźnik dokonano rozróżnienia pomiędzy osobami, które
nie mogą sobie pozwolić na dane dobro czy usługę a osobami, które
nie posiadają danego dobra/usługi, ze względu na to, że go nie chcą
czy nie potrzebują.
Im  wyższa/niższa  liczba  osób  żyjących  w  warunkach  głęboko
ograniczonych przez brak  środków,  tj.  osób,  które  doświadczają
niemocy zaspokojenia co najmniej 4 z 9, tym wyższa/niższa wartość
tego wskaźnika.
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Wyjaśnienie
metodologiczne

Wskaźnik  obliczany  jest  na  podstawie  informacji  uzyskanych  z
Badania  EU-SILC.

Badanie  EU-SILC  (Europejskie  Badanie  Dochodów i  Warunków
Życia)  jest  badaniem  stałym  (prowadzonym  co  roku),  którego
podmiotem są gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 16 lat i
więcej  w  gospodarstwach  domowych.  Badanie  ma  charakter
panelowy,  tzn.  wylosowaną  grupę  respondentów  poddaje  się
kilkukrotnej "obserwacji" w odstępach czasu, dzięki czemu można
zaobserwować i przeanalizować zmieniającą się sytuację, postawy,
zachowania  lub  opinie  badanej  grupy.  Badanie  jest  realizowane
metodą  wywiadu  bezpośredn iego  z  wykorzys tan iem  2
kwestionariuszy;  z  których  jeden  służy  do  pozyskiwania  danych
dotyczących gospodarstw domowych, a drugi – danych o osobach
indywidualnych.
Celem  badania  EU-SILC  jest  pozyskiwanie  informacji,  które
umożliwiają ocenę warunków życia polskiego społeczeństwa oraz
pozwalają  porównać je  z  warunkami  życia  w innych krajach Unii
Europejskiej.  Służy  temu  przyjęta  przez  Eurostat  jednolita
metodologia.
W miarę potrzeb organów Unii Europejskiej w ramach badania EU-
SILC  prowadzone  są  również  badania  modułowe  poświęcone
wybranemu zagadnieniu  (jest  to  dodatkowa ankieta  realizowana
jednocześnie  z  badaniem podstawowym).
Główny Urząd Statystyczny wdrożył badanie EU-SILC w 2005 r.
Jednostką badania jest gospodarstwo domowe, czyli osoby, które są
lub  nie  są  ze  sobą  spokrewnione,  mieszkają  razem  i  wspólnie
utrzymują się (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Gospodarstwo
domowe może również tworzyć jedna osoba, która utrzymuje się
samodzielnie, bez względu na to, czy mieszka sama, czy z innymi
osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe).
Deprywacja  materialna  definiowana  jest  jako  wymuszona
niemożność (a nie rezygnacja z własnego wyboru) zaspokojenia 4 z
9 następujących potrzeb:
1)  opłacenia  tygodniowego  wyjazdu  wszystkich  członków
gospodarstwa  domowego  na  wypoczynek  raz  w  roku,
2) spożywania mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co
drugi dzień,
3) ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb,
4) pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej
miesięcznej  wartości  granicy  ubóstwa  relatywnego,  przyjętej  w
danym  kraju,  w  roku  poprzedzającym  badanie),
5) terminowego regulowania opłat związanych z mieszkaniem, spłatą
rat i kredytów,
6) posiadania telewizora kolorowego,
7) posiadania samochodu,
8) posiadania pralki,
9) posiadania telefonu (stacjonarnego lub komórkowego).

Źródło danych Główny Urząd Statystyczny
Dostępność danych w
systemie; częstotliwość Dane roczne; od 2005 r.

Dostępne wymiary Nie dotyczy
Poziom dostępności
terytorialnej Polska

Dostępność dla UE Kraje UE, UE-27, UE-28
Źródło danych: Eurostat

Uwagi
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