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Spooštovana
a, spošttovani!
Že veeč kot štirid
deset let raaziskovalci s Fakultete za družbenne vede izvvajamo razllične
družbboslovne ra
aziskave, m
med najbolj znanimi jee raziskavaa Slovensko
o javno mnnenje
(SJM
M). Tokrat pa
p sodelujeemo pri izveedbi pomem
mbne raziskkave, ki po celotni Evvropi
potekka pod nasllovom Evroopska družb
boslovna ra
aziskava (E
European Social
S
Surveey –
ESS)).
Vas, ki ste dob
bili to pism
mo, prosimo
o, da sodelu
ujete v razziskavi. Za to ni potreebno
nikakkršno znanjje, saj gre za enostavven vprašaln
nik, kjer naas bodo zanimala le vaša
v
mnen
nja in pog
gledi. Izbraani ste bili naključno, tako kot ostalih 2000 prebivaalcev
Sloveenije, ki sm
mo jih povaabili k sodeelovanju. Osrednji
O
tem
mi letošnje raziskave sta:
družbbena blaginj
nja ter podn ebne sprem
membe in okolje.
Kot izkušeni ra
aziskovalci bomo v ceeloti skrbelli za zaupnnost in ano
onimnost vaših
v
odgoovorov.
V zahvalo za so
odelovanje se vam bo
omo oddolžžili z darilnno kartico večje trgovvske
verigge v vrednossti 7€ in praaktičnim da
arilom - zložžljivo nakuppovalno torrbo.
V čassu od 20. seeptembra ddo decembra
a 2016 se bo pri vas ogglasil-a našša anketarkaa ali
anketar in vas prosil-a
p
za pogovor. Njena
N
oz. njjegova nalooga je, da vas obišče tudi
večkrrat, če vas ne
n najde dooma oz. takrrat ne bostee imeli časaa. Lahko se dogovorita tudi
za drrug termin (ali
( kraj), kii vam bolj ustreza.
u
Inforrmacije o raziskavi
r
in
n njenem pomenu
p
lah
hko najdetee v priložen
ni zloženki.. Če
želitee dodatna pojasnila
p
ooz. bi nam
m vnaprej želeli
ž
sporoočiti, kdaj naj
n vas obbišče
anketar-ka, nas lahko pokliičete na telef
efon 01/5805
5-370 ali 011/5805-105
5.
Za soodelovanje v raziskavi sse vam že vnaprej
v
iskreeno zahvaljjujemo.
drr. Brina Maalnar
predsttojnica CJM
MMK
Ljublljana, 20. 9.
9 2016
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Spoštovani starši,
že več kot štirideset let raziskovalci s Fakultete za družbene vede izvajamo različne družboslovne
raziskave. Med najbolj znanimi v zadnjem desetletju je raziskava, ki poteka po vsej Evropi pod
naslovom Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey – ESS). Značilnost
omenjene raziskave je, da vanjo vključujemo veliko število prebivalcev Slovenije (2000 oseb).
Vzorec zajame vse starostne skupine od 15 let navzgor. V letošnji raziskavi je tako približno 60
oseb, deklet in fantov, ki so mlajši od 18 let, med njimi je tudi vaša hči oziroma sin. Tudi njo
oziroma njega želimo vključiti v raziskavo. V okviru letošnjega vprašalnika bomo zastavljali
splošna vprašanja o družbi, v kateri živimo, kako ocenjujejo življenje v Sloveniji, o vrednotah in
podobno. Stališča mladih – kot prihajajoče generacije – so nam še posebej pomembna.
Zato vas prosimo, da dovolite, da v raziskavo vključimo tudi vašega otroka. Seveda lahko zavrnete
sodelovanje pri raziskavi ali pa se vaš sin oziroma hči do posameznih vprašanj iz vprašalnika
enostavno ne opredeli.
Gre za znanstveno raziskavo, ki poteka po vsej Evropi in tako zajema tudi mlade ljudi. Dobljene
odgovore bomo uporabljali zgolj v znanstvene namene in rezultati bodo vselej prikazani anonimno.
Če sodite, da je potrebno, ste lahko prisotni pri zastavljanju vprašanj vašemu otroku. To nas nič ne
moti. Prosimo pa vas le, da mu med potekom pogovora ne sugerirate odgovorov.
Informacije o raziskavi in njenem pomenu lahko najdete v priloženi zloženki. Če bi želeli dodatna
pojasnila, lahko pokličete na telefon 01/5805-370, kjer vam bodo raziskovalci prijazno podali vse
informacije.
Če se torej strinjate, bi želeli z vašim otrokom opraviti intervju, ki bo tudi zanj lahko zanimiva
izkušnja.
Iskreno se vam zahvaljujemo, ker ste dovolili, da v raziskavi sodeluje tudi vaš otrok. V imenu
skupine raziskovalcev vas prav lepo pozdravljam!
dr. Brina Malnar
predstojnica CJMMK

