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Studie „GGP - Současná česká rodina"
Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,
Informujeme Vás o výběru domácností ve Vaší obci/Vašem městě do mezinárodního výzkumu, který se týká
současné české rodiny. Cílem projektu je lépe porozumět, co se v posledních letech změnilo, co si lidé o rodině
myslí a co plánují.

S ohledem na aktuální epidemii Covid-19 upouštíme od dotazování v domácnostech
a nahrazujeme ho online variantou. Průzkum bude prováděn s maximální opatrností vzhledem k současné
epidemiologické situaci. Na určených adresách dle náhodného výběru náš tazatel pouze zjistí jména
konkrétních domácností. Na základě získaných jmen následně obešleme vybrané domácnosti instrukcemi,
jak se zúčastnit dotazování.
NÁHODNĚ VYBRANÁ
ADRESA VE VAŠÍ OBCI

DOMÁCNOST BUDE OBESLÁNA
INFORMACEMI O VÝZKUMU
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NÁŠ TAZATEL S PRŮKAZEM ZJISTÍ
JMÉNO NA VYBRANÉ ADRESE

POKUD SE DOMÁCNOST VÝZKUMU 7
ZÚČASTNÍ, DOSTANE ODMĚNU 500 KČ

ONLINE A DLE PRAVIDEL GDPR

Naprosto si uvědomujeme Vaše časové nasazení v práci pro Vaší obec v této těžké době.
Proto si Vás dovolujeme pouze informovat o tom, že se na území Vaší obce/města budou v následujících
týdnech pohybovat pracovníci agentury SC&C. Budou řádně vybaveni tazatelskými průkazy. Pokud budete
chtít tento zajímavý projekt podpořit a uvědomit své občany o příležitosti - být vybrán do tohoto
jedinečného výzkumného projektu s odměnou 500 Kč, budeme velmi rádi, pokud najdete čas je informovat,
např. formou: hlášení místního rozhlasu, oznámením na webových stránkách města/obce apod.

Kdo je zadavatel?
Tento projekt je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP).
GGP je cenným zdrojem dat pro sociální vědy, ekonomy, epidemiology, medicínský výzkum a další oblasti,
které se bez dat neobejdou. Studie je financována z projektu Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci
rodinné politiky (projekt číslo TL03000338), spolufinancovaného se státní podporou TAČR, prog. ÉTA.
S veškerými informacemi, které nám respondenti poskytnou, bude nakládáno v souladu s nařízením EU
GDPR. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na tel.: čísle 777 759 419, či na emailu foliva@scac.cz
(Filip Oliva, pracovník agentury SC&C), případně navštivte web: https://ggp-cz.fss.muni.cz/
Předem děkujeme za Vaši součinnost na studii. Se srdečným pozdravem
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