KAKŠNE TEME NAJDEMO
V VPRAŠALNIKU ESS:
STALIŠČA O DRUŽBI IN DRŽAVI
V KATERI ŽIVIMO:
zaupanje institucijam
zanimanje za politiko
ocena razmer v družbi na različnih področjih
pogled na življenje ljudi v Sloveniji
VREDNOTE IN KVALITETA ŽIVLJENJA:
osebnostne in družbene vrednote
blagostanje, zdravje, varnost
družbena vključenost
etnična, verska pripadnost
SOCIALNO DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI:
spol, starost
materialno stanje družine
poklicna sestava družine
sestava gospodinjstva

TEME IZ DOSEDANJIH RAZISKAV:
odnos do priseljencev
državljanstvo in demokracija
družina, delo in blagostanje
zdravje in zdravstveni sistem
načrtovanje življenjske poti
odnos do razlik med spoloma
vloga socialne države
odnosi med generacijami
pravna država in pravosodje
pravičnost in poštenost
odnos do podnebnih sprememb
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VEČ INFORMACIJ
O RAZISKAVI:

Več o raziskavi si lahko preberete
na spletnem naslovu:
http://www.europeansocialsurvey.org/
Raziskavo v Sloveniji izvaja:
Center za raziskovanje javnega mnenja
in množičnih komunikacij na
Fakulteti za družbene vede

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Center za raziskovanje javnega
mnenja in množičnih komunikacij

Več o Centru si lahko preberete
na spletnem naslovu:
http://www.cjm.si/
Za vse informacije se lahko obrnete
na nas tudi po telefonu:
01 / 5805 – 105
… nam pišete na naslov:
Fakulteta za družbene vede
Center za raziskovanje javnega mnenja
in množičnih komunikacij
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
… ali na elektronski naslov:
cjmmksjm@fdv.uni-lj.si

EVROPSKA
DRUŽBOSLOVNA
RAZISKAVA - ESS
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KAJ JE EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA
RAZISKAVA - ESS?
Projekt “ESS – European Social Survey” poteka
pod okriljem Evropske znanstvene fundacije
(European Science Foundation).

KAJ MED DRUGIM
NAJDEMO V RAZISKAVI:
V CELOTI GLEDANO,
KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?
Primerjava med državami

(povprečje na lestvici; 0 - zelo nesrečen ...10 - zelo srečen)

Je najuglednejša evropska družboslovna
raziskava z jasnimi akademskimi cilji in visokimi
metodološkimi standardi.
Evropska družboslovna raziskava je dobitnica
Descartove nagrade za dosežke na
področju družboslovnega raziskovanja.
Raziskava se izvaja vsaki dve leti od leta
2002 dalje. Slovenija pri raziskavi
sodeluje od samega začetka.
V raziskavi poleg Slovenije sodeluje
več kot 20 evropskih držav.

Evropska družboslovna raziskava 2016, N=30.000

TEMELJNI CILJI
RAZISKAVE:

KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SEDANJIM
GOSPODARSKIM STANJEM V SLOVENIJI?
Medčasovna primerjava
(povprečje na lestvici;
0 - izjemno nezadovoljen ...10 - izjemno zadovoljen)

Zbiranje zanesljivih podatkov o vrednotah
in stališčih Evropejcev.
Podpora pri oblikovanju slovenskih in evropskih
razvojnih odločitev.
Zagotavljanje primerljivih podatkov
med različnimi državami.
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Evropska družboslovna raziskava 2016, N=1.307

ZAKAJ STE BILI V VZOREC
IZBRANI PRAV VI?
V vzorec so vključeni posamezniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so na dan začetka
raziskave stari najmanj 15 let. Za letošnjo raziskavo smo
tako kot vsa prejšnja leta v vzorec vključili 2100 oseb,
ki so bili izbrani iz Registra prebivalcev Slovenije. Izbor
oseb za anketiranje je enakomerno porazdeljen po
celotnem ozemlju Slovenije. Izbor je povsem naključen,
tako da ima vsaka oseba iz populacije enako možnost,
da bo vključena v vzorec.
Letos ste bili v vzorec izbrani tudi vi.
V kratkem vas bo obiskala naša anketarka
(anketar). Ker je uspeh raziskave in kakovost
zbranih podatkov odvisna od vsakega
posameznika, ki je vključen v vzorec, vas prosimo,
da si vzamete čas, sprejmete našega anketarja
in odgovorite na vprašalnik!
Vaših stališč in odgovorov ne more nadomestiti
neka druga oseba. Zato je pomembno,
da na anketo odgovarja tista oseba,
ki je bila izbrana v vzorec.Tokrat ste to vi.
Za sodelovanje se vam vnaprej
iskreno zahvaljujemo!

KAKO JE Z ZAUPNOSTJO
ZBRANIH PODATKOV?
Zbrani podatki se uporabljajo zgolj v akademske,
raziskovalne namene. Podatki nikoli niso prikazani
tako, da bi bilo iz njih mogoče prepoznati anketiranca. Naša raziskava se izvaja skladbo z evropsko
Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Več o
tem - o zaščiti podatkov in skrbi za zasebnost, si
lahko preberete v priloženi zloženki.
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Izjava o zaščiti podatkov in varstvu zasebnosti
Izjava se nanaša na izvedbo Evropske
družboslovne raziskave (ESS European Social Survey) in izhaja iz
evropske Splošne uredbe o varstvu
podatkov (GDPR). ESS je raziskava o
družbenih vrednotah, stališčih in navadah
prebivalcev evropskih držav. Podatke
zbiramo s pomočjo ankete, za katero ste
bili izbrani tudi vi.
Varovanje osebnih podatkov je za nas
ključnega pomena. V tej zloženki si lahko
preberete, kako ravnamo z zbranimi
podatki in kako jih hranimo.

Zakaj sem bil izbran prav jaz?
V vzorec so naključno izbrani prebivalci
Slovenije, ki so na dan začetka raziskave
stari 15 let ali več. Letos ste bili v vzorec
naključno izbrani tudi vi. Če ste mlajši od
16 let, bomo za dovoljenje prosili vašega
starša ali skrbnika, ki si bo lahko po želji
ogledal vprašalnik pred pričetkom
anketiranja.
Raziskava poteka na temo stališč in
vrednot ter o tem, kako v Sloveniji
živijo ljudje. Velika večina vprašanj se
nanaša na vaše poglede na različna
družbena vprašanja, izjemoma pa so v
vprašalniku lahko tudi posamezna
vprašanja o politiki in verski pripadnosti.
Vaše odgovore bo anketar elektronsko
beležil v računalnik, kjer bodo shranjeni
tudi osnovni podatki o okolju, kjer živite.
Sodelovanje je prostovoljno. Prav tako
lahko kadarkoli zavrnete odgovor na
katerokoli vprašanje.

Kaj pa, če ne želim sodelovati?
Če se odločite, da v raziskavi ne boste
sodelovali, bomo prosili, da navedete
razlog za nesodelovanje (na primer:
»bolezen«, »neznanje slovenskega jezika« ipd.),
da bomo lahko kasneje preverili, ali
anketiranci, ki so na anketo odgovarjali,
ustrezno
predstavljajo
populacijo
Slovenije.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi podatki o
meni?
 Vse osebne informacije bomo hranili
varno, skladno z evropsko in slovensko
zakonodajo.
 Dostop do vaših kontaktnih podatkov
(npr. ime in naslov) bomo v času
trajanja raziskave varno hranili le v
Centru za raziskovanje javnega mnenja
in množičnih komunikacij na Fakulteti
za družbene vede Univerze v Ljubljani
(CJMMK, FDV), ki izvaja raziskavo.
 Ob koncu raziskave bo CJMMK
anonimizirane odgovore (brez vaših
osebnih podatkov) poslal v arhiv
podatkov Evropske družboslovne
raziskave (NSD – Norveški center za
raziskovalne
podatke,
Bergen,
Norveška).
 Imena in kontaktni podatki bodo pred
objavo rezultatov zanesljivo in trajno
izbrisani
tudi
na
CJMMK,
anonimizirani odgovori (kjer ni več
možno ugotoviti, kdo je na anketo
odgovarjal) pa bodo varno hranjeni za
nedoločen čas.
 Poskrbeli bomo, da iz objavljenih
rezultatov ne bo možno prepoznati
nobenega od anketirancev. Občutljivi
odgovori in kombinacija le-teh, ki bi
zgolj potencialno omogočala razkritje
anketiranca, bodo izbrisani oz.
zaščiteni s posebnim režimom
omejenega dostopa.
 Rezultati raziskave bodo na voljo
študentom in raziskovalcem za
akademske, znanstvene namene.
 Rezultati raziskave bodo na spletni
strani ESS objavljeni najkasneje v maju
2020.

Kakšne so moje pravice?
Do objave podatkov imate pravico
spremeniti, dopolniti oz. zahtevati izbris
vaših odgovorov na katerokoli vprašanje.
Po izbrisu osebnih podatkov vaših
odgovorov ne bo možno poiskati, zato
kasnejše spremembe oz. izbris ne bo
možen. V primeru kršenja vaših pravic se
lahko obrnete na Urad Informacijskega
pooblaščenca v Sloveniji ali Veliki
Britaniji.

Kdo so odgovorne osebe?
Centralni koordinator raziskave je
Konzorcij
Evropske
raziskovalne
infrastrukture Evropske družboslovne
raziskave (ESS - ERIC), ki je tudi
upravljavec podatkov. Sedež ima v
Londonu (Velika Britanija).

V Sloveniji raziskavo izvaja Center za
raziskovanje
javnega
mnenja
in
množičnih komunikacij na Fakulteti za
družbene vede, Univerze v Ljubljani.
Nacionalni koordinator za Slovenijo je
višji znanstveni sodelavec dr. Slavko
Kurdija. Več informacij je na voljo na
spletni strani http://www.cjm.si.

Na kakšni osnovi lahko zbiramo
osebne podatke?
Vaše osebne podatke zbiramo skladno s
Splošno uredbo o varovanju podatkov
(GDPR) v akademske in raziskovalne
namene v imenu javnega interesa.

Kje lahko izvem več o raziskavi ESS?
Več informacij o raziskavi je na voljo na
spletnih straneh CJMMK (www.cjm.si) in na
spletnih straneh ESS:
(www.europeansocialsurvey.org).

Kontakti
Vodja projekta v Sloveniji:
slavko.kurdija@fdv.uni-lj.si,
Center za raziskovanje javnega mnenja UL FDV,
Kardeljeva pl. 4, 1000 Ljubljana
tel.: 01 5805 333
www.cjm.si
Skrbnik in upravljavec podatkov ESS ERIC: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 230 97 30
www.ip-is.si
UK Information Commission’s Office
Wycliffe House Water Lane
Wilmslow Cheshire SK9 5AF
telefon: 01625 545700
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/
Celotna izjava o zasebnosti (v angleškem jeziku):
www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html

