Gerbiamieji!
Kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje apklausoje „Europos socialinis tyrimas“ (EST,
www.europeansocialsurvey.org, www.lidata.eu/ESS), kurioje nagrinėjamos žmonių nuomonės įvairiais
Lietuvai ir Europai aktualiais klausimais. Tyrimas vienu metu vyksta daugiau nei 20-tyje Europos šalių, o jo
metu surinkti duomenys padės nustatyti skirtingų Europos šalių gyventojų nuostatas, pažiūras ir įsitikinimus.
Apklausos vykdymą Lietuvoje finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija (www.smm.lt) ir Lietuvos
mokslo taryba (www.lmt.lt), o koordinuoja Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir
administravimo institutas (www.vak.ktu.lt)*. Apklausą vykdo UAB „Baltijos tyrimai“.
Apklausoje užduodami klausimai apima daugelį temų, o atsakymai į juos nereikalauja kokių nors
specialių žinių. Paprastai prašoma pareikšti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Jūsų adresas buvo
atrinktas iš visų Lietuvos adresų sąrašo atsitiktine tvarka, taikant mokslinius statistinius metodus, siekiant
kuo geriau atspindėti Lietuvos žmonių nuomonę nagrinėjamais klausimais. Užtikriname, kad visa surinkta
informacija bus saugoma laikantis visiško konfidencialumo, o pagal Jūsų atsakymus į klausimus nebus
įmanoma nustatyti nei Jūsų tapatybės, nei namų adreso.
Atlikdami apklausą mes prašysime vieno Jūsų namų ūkio nario atsakyti į tyrimo klausimus. Klausimus
uždavinės mūsų atsiųstas apklausėjas, o atrinktam šeimos nariui tereikės pasirinkti atsakymo variantą
geriausiai atitinkantį jo ar jos nuomonę.
Ši apklausa atliekama reguliariai, kas dvejus metus. Lietuvoje vykdytoje apklausoje jau dalyvavo daugiau
nei 5 tūkstančiai žmonių, o Europoje – daugiau nei 300 tūkstančių. Daugumos jų nuomone dalyvavimas
tyrime buvo labai įdomi ir naudinga patirtis, kuri privertė susimąstyti apie daugelį dalykų gyvenime bei
geriau suprasti save ir aplinkinius. Tikimės, kad ir jums bus įdomu bei malonu dalyvauti mūsų atliekamame
tyrime.
Iš anksto dėkojame Jums už pagalbą atliekant šį mūsų šaliai labai reikalingą tyrimą. Jei norite gauti
daugiau informacijos apie tyrimą, mums bus malonu atsakyti į visus su tyrimo vykdymu susijusius
klausimus telefonu Vilniuje: 8 (5) 2120104.
Tikimės malonaus tolesnio bendradarbiavimo ir iš anksto dėkojame už pagalbą atliekant tyrimą!
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Apklausa atliekama įgyvendinant Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūros konsorciume (ESS ERIC, www.europeansocialsurvey.org) planą.

