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Wyniki badania przeprowadzonego w ramach przygotowania projektu 

„Become ECOnfident” przygotowanego przez stowarzyszenie HEureka 

Generator litewską organizację TAVO Europa i rumuńską organizację 

Evolution w ramach Akcji Kluczowej 2 europejskiego programu Erasmus+.  

Badanie miało na celu zbadanie potrzeb społeczności lokalnej na Litwie. 

 

 

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 04 - 14 maja 2021. Wzięły w nim 

udział 42 młode osoby z Litwy.  

Jako metoda badawcza została wykorzystana ankieta. Pierwsza część ankiety 

zawiera dane metryczkowe. Druga część ankiety zawiera pytania związane z 

ekologią. 
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1. Dane metryczkowe 

 

 

W ankiecie wzięły udział 23 osoby poniżej 18. roku życia, 15 osób między 18. a 24. 

rokiem życia, oraz 2 osoby powyżej 24. roku życia. 

 

21 badanych osób jako miejsce zamieszkania wskazało „wieś”, 9 osób wskazało 

„miasto powyżej 100 tys. mieszkańców”, a 5 osób „miasto 50 - 100 tys. mieszkańców” lub 

„miasto poniżej 50 tys. mieszkańców”. 

 

Na pytanie o sytuację zawodową udzieliło odpowiedzi 40 badanych. 27 z nich to 

uczniowie. 9 badanych to studenci, a 3 to osoby zatrudnione. W badaniu wzięła udział jedna 

osoba bezrobotna.    
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2. Ekologia 

 

Osoby biorące udział w badaniu udzielały odpowiedzi na pytanie „Czy ekologia jest 

dla ciebie ważna?” w skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza „nie jest ważna”, a pięć oznacza 

„jest bardzo ważna”. 1 osoba odpowiedziała, że ekologia nie jest dla niej ważna. 1 osoba 

udzieliła odpowiedzi „2”. 5 osób odpowiedziało „3” i tyle samo osób „4”. Dla 70% badanych 

ekologia jest bardzo ważna. Te osoby udzieliły odpowiedzi „5”. 

 

Osoby biorące udział w badaniu udzielały odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz się za 

osobę, która dba o środowisko?” w skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza „zdecydowanie nie”, 

a pięć oznacza „zdecydowanie tak”. Żaden badany nie udzielił odpowiedzi „1” ani „2”. 7 osób 

odpowiedziało „3”, a 8 osób odpowiedziało „4”. 25 badanych zdecydowanie uważa się za 

osoby dbające o środowisko. 



4 
 

  

Osoby biorące udział w badaniu udzielały odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru 

„W jaki sposób dbasz o środowisko?”. 32 osoby odpowiedziały ,„Segreguję śmieci”. 25 osób 

udzieliło odpowiedzi „Noszę własne torby na zakupy”. 21 osób odpowiedziało „Oszczędzam 

wodę”. 20 osób odpowiedziało „Ograniczam jazdę samochodem”, a 16 osób „Ograniczam 

spożywanie mięsa”. 4 osoby udzieliły innych odpowiedzi.  

 

 

Osoby biorące udział w badaniu odpowiadały na otwarte pytanie „Jaki jest największy 

problem ekologiczny w twoim regionie?”. Odpowiedzi udzieliły 33 osoby. Oto przykładowe 

odpowiedzi: 

Nie wszyscy w mojej wsi dbają o środowisko 

Moim zdaniem jest to zanieczyszczenie 

Śmieci, zanieczyszczenie 

Ludzi to nie obchodzi  
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Osoby biorące udział w badaniu odpowiadały na otwarte pytanie „Co powinno się 

zmienić w twoim regionie jeśli chodzi o ochronę środowiska?”. Odpowiedzi udzieliły 32 

osoby. Oto przykładowe odpowiedzi: 

Uczniowie powinni otrzymać lepszej jakości edukację z zakresu ekologii. Śmieci są 

nieodpowiedzialnie zostawiane przez osoby poniżej 20. roku życia. 

Myślę, że nasz burmistrz powinien bardziej surowo traktować rolników, którzy używają 

pestycydów i innych szkodliwych chemikaliów, ponieważ to powoduje zanieczyszczenie 

wody. 

Podatki 

Ograniczenie jazdy samochodem 

 

 

Osoby badane udzielały odpowiedzi na pytanie „Czy masz wpływ na zmianę sytuacji 

ekologicznej w Twoim regionie?” w skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza „zdecydowanie nie”, 

a pięć oznacza „zdecydowanie tak”. 1 osoba uznała, że nie ma wpływu na zmianę sytuacji 

ekologicznej w swoim regionie. 3 osoby oceniły swój wpływ na zmianę sytuacji ekologicznej 

na 2. 8 osób oceniło go na 3, a 6 osób na 4. Osoby uznające swój wpływ na zmianę sytuacji 

ekologicznej za wysoki stanowiły ponad 50%. 22 osoby oceniły go na 5. 
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Osoby biorące udział w badaniu odpowiadały na otwarte pytanie „Czy znasz dobre 

praktyki ekologiczne, którymi warto się podzielić?”. Odpowiedzi udzieliło 29 osób. Oto 

przykładowe odpowiedzi: 

Tak, chociaż poszczególne osoby dbające o środowisko wykonują dobrą robotę, 

powinniśmy zwracać większą uwagę na duże problemy, takie jak największe firmy na 

świecie, które wytwarzają najwięcej odpadów i szkodzą środowisku. 

Myślę, że edukacja jest bardzo ważna - mówiąc to chcę podkreślić, że musimy zacząć 

rozmawiać o niej z dziećmi w szkołach, o tym jak jest ważna i dlaczego, jaki może mieć 

wpływ na nasze życie. Jest to coś, o czym nie mówimy na Litwie, a zwłaszcza w 

mniejszych miastach. 

Przykład Danii, gdzie cały kraj chętniej korzysta z transportu publicznego zamiast 

własnego 

Musimy przyjrzeć się praktykom w zakresie ochrony środowiska w Szwajcarii. 
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Podsumowanie 

 

W badaniu udział wzięły młode osoby związane ze szkołą partnerską organizacji Tavo 

Europa (uczniowie, osoby zatrudnione) i młode osoby związane z organizacją (studenci), 

ponieważ zależało nam na precyzyjnym określeniu jakie potrzeby mają grupy docelowe 

organizacji w zakresie aktywności proekologicznych. 

 

Wyniki potwierdziły, że ekologia jest bardzo ważna dla zdecydowanej większości uczestników 

badania. Młodzież w zdecydowanej większości bardzo stara się również dbać o środowisko. 

Najpopularniejszymi przykładami proekologicznych działań okazały się: noszenie własnej 

torby na zakupy, segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, ograniczenie jazdy samochodem. 

 

Uczestnicy badania określili również jakie są najważniejsze problemy ekologiczne w ich 

regionie. Okazały się nimi: śmieci, zanieczyszczenie, obojętność mieszkańców wsi. 

 

Uzyskaliśmy również liczne propozycje zmian, które przyczyniłyby się do wzmocnienia 

ekologicznego stylu życia mieszkańców naszego regionu. 

Uczestnicy badania są zdania, że mogą realnie wspierać zmiany proekologiczne w swoim 

regionie. 

 

Dzięki uzyskanym w badaniu informacjom ekologia stała się głównym tematem projektu 

„Become ECOnfident”, który Tavo Europa współtworzy ze stowarzyszeniem Heureka 

Generator i organizacją Evolution. Pomysł na projekt został rozwinięty w oparciu o 

zainteresowania i potrzeby młodych ludzi, a uzyskane przez nas przykłady działań 

proekologicznych, problemów ekologicznych w regionie i propozycji zmian wzmacniających 

proekologiczne aktywności, posłużą do przeprowadzenia konkretnych aktywności w trakcie 

realizacji projektu. 

 


