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Poštovani,
Vaša je adresa metodom slučajnog odabira odabrana za sudjelovanje u međunarodnom
znanstvenom istraživanju o tome što ljudi misle o raznim važnim pitanjima koja utječu na
Hrvatsku – Europsko društveno istraživanje. Ovo znanstveno istraživanje provodi se
istovremeno u više od 30 zemalja Europe i pomoći će otkriti u kojoj mjeri ljudi u različitim
zemljama dijeli iste poglede i uvjerenja. Provedba ovog istraživanja u Hrvatskoj financira
se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U Hrvatskoj je za
provedbu istraživanja zadužen interdisciplinarni tim istraživača s različitih instituta i
fakultet, a istraživanje koordinira Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Javnim
natječajem provedba anketiranja povjerena je profesionalnoj agenciji Ipsos.
Upitnik pokriva širok raspon tema i nije potrebno posebno znanje za davanje odgovora
na bilo koja pitanja. Vaša adresa je odabrana iz Baze adresa na kojima žive građani
Republike Hrvatske stariji od 18 godina (birači), a koja je javno dostupna na stranicama
Ministarstva uprave. Izbor adresa koje će sudjelovati u istraživanju proveden je
znanstvenim metodama, kako bismo osigurali reprezentativnu sliku različitih ljudi u
Hrvatskoj. Stoga ne možemo zamijeniti niti jednu odabranu adresu. Sve informacije koje
dajete tretirat će se uz strogo povjerenje i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka
(GDPR) i nacionalnim zakonima o zaštiti podataka. Za više informacija pogledajte
priloženu brošuru.
Većina ljudi koja je sudjelovala u ovom istraživanju ranijih godina smatrala je da je to
zanimljivo i ugodno iskustvo, a nadamo se da ćete i Vi. Anketar agencije Ipsos će Vas
posjetiti ubrzo, te objasniti više o istraživanju i, ako se slažete, dogovorit će s Vama
pogodno vrijeme za stvarni razgovor, koji će se osobno provesti, a trajat će oko 60
minuta. Svakako se nadamo da se možemo osloniti na vašu suradnju. U znak
zahvalnosti za uloženo vrijeme i trud, svi sudionici istraživanja će na kraju
razgovora dobiti poklon bon u vrijednosti 30 kuna za kupnju u lancu drogerija dm.
U međuvremenu, ako želite dobiti dodatne informacije o istraživanju, slobodno me
kontaktirajte na niže navedene kontakt podatke.
U naprijed se zahvaljujemo na Vašoj suradnji!
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