Вілма Чінгіене
Аналіз впливу доходів литовських родин на вибір неформальної спортивної освіти
дітей і супутні витрати
Уряд Литви робить спробу створити рівні можливості для дітей, які виховуються у різних
економічних, соціальних та культурних умовах. Дохід більшості громадян Латвії все ще нижче
середнього доходу європейців. Метою дослідження та відкритого онлайн-опитування родин міста
Вільнюс, де діти від 3 до 7 років займаються спортом, є аналіз впливу доходів родин на вибір
неформальної спортивної освіти дітей і супутні витрати. Результати дослідження свідчать про те,
що важливість спортивних клубів і спорту або критерії вибору виду спорту є більш вираженими у
родинах з низьким рівнем доходу. Опитування показало десять категорій витрат батьків за рік
(дев’ять місяців). В середньому за дев’ять місяців на заняття спортом батьки витрачають 550 євро,
куди входить плата за членство та інші витрати. Батьки прагнуть вкладати у неформальну
спортивну освіту дітей незалежно від доходу родини, тобто їх бажання зацікавити дитину
заняттям спортом є сильнішим за їх витрати.
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Вилма Чингиене
Анализ влияния доходов литовских семей на выбор неформального спортивного
образования детей и сопутствующие расходы
Правительство Литвы делает попытку создать равные возможности для детей, воспитывающихся в
разных экономических, социальных и культурных условиях. Доход большинства граждан Латвии
все еще ниже среднего дохода европейцев. Целью исследования и открытого онлайн-опроса семей
города Вильнюс, где дети от 3 до 7 лет занимаются спортом, является анализ влияния доходов
семей на выбор неформального спортивного образования детей и совокупные расходы.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что важность спортивных клубов и спорта или
критерии выбора вида спорта являются более выраженными в семьях с низким уровнем дохода.
Опрос показал десять категорий расходов родителей за год (девять месяцев). В среднем за девять
месяцев на занятия спортом родители тратят 550 евро, куда входит плата за членство и другие
расходы. Родители стремятся вкладывать в неформальное спортивное образование детей
независимо от дохода семьи, то есть их желание заинтересовать ребенка занятием спортом
сильнее их расходов.
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