Slovenska
mnenjska
študija
Slovenska mnenjska študija
je znanstveno zasnovana
raziskava, kjer skrbno izbran vzorec ljudi prosimo,
da poda svoje poglede
na široko paleto aktualnih
družbenih vprašanj, kot so
družinsko življenje, delo,
zdravje, mediji in politika.
Zbrane informacije bodo
(med drugim) raziskovalcem
in oblikovalcem politik omogočile dragocen vpogled v
to, kaj menijo ljudje pri nekaterih najpomembnejših temah. Raziskava poteka v več
evropskih državah in raziskovalcem omogoča mednarodne primerjave.
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Sodelovanje
v Slovenski
mnenjski študiji
Če se odločite, da boste sodelovali v Slovenski mnenjski študiji,
vas bomo povabili v največ 6
kratkih 20-minutnih raziskav,
ki bodo potekale prek spleta.
Raziskave bodo potekale vsake 2 do 3 mesece, predvidoma
z začetkom v aprilu leta 2021.
Zajemale bodo široko paleto zanimivih vprašanj, na katera lahko
odgovarja prav vsak. Ob vsakem
vabilu za izpolnjevanje vprašalnika, ki vam ga bomo poslali po
pošti, boste v zahvalo vnaprej
prejeli darilno kartico trgovske
verige SPAR v vrednosti 5 €.
Če se boste odločili za sodelovanje, vas bomo prosili, da
pred tem (predvidoma februarja
2021) prek spleta izpolnite zelo
kratek ‘pozdravni vprašalnik’.
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Vaše pravice
Vsako od predvidenih šestih
anket boste lahko izpolnili kadarkoli vam bo ustrezalo. Izpolnjevanje lahko tudi prekinete in
nadaljujete drugič. Za odgovarjanje na ankete ni potrebno nobeno posebno znanje – ni pravih
in nepravih odgovorov, želimo
vedeti le, kakšna so vaša mnenja in izkušnje. Vsako anketo
lahko izpolnite s katerokoli napravo, ki jo je mogoče povezati
z internetom (računalnik, telefon
ali tablični računalnik).
Vaše sodelovanje je povsem
prostovoljno. Odločite se lahko,
na katera vprašanja boste odgovorili in kadarkoli lahko sodelovanje v raziskavi tudi prekinete.

Z vašimi podatki bomo ravnali strogo zaupno in v skladu z
vseevropsko uredbo o varstvu
osebnih podatkov (GDPR).
Vsi podatki bodo pred objavo
rezultatov anonimizirani. Vaše
osebne kontaktne podatke
(npr. e-poštni naslov) bomo
uporabili zgolj zato, da vas
bomo lahko povabili k izpolnjevanju anket.
Če želite v zvezi s študijo
kakršnokoli dodatno informacijo, lahko stopite v stik z nami
prek elektronske pošte
info@sjm.si ali telefonske
številke 030-383-777.

Slovensko mnenjsko študijo financira
Evropska komisija v okviru projekta
Obzorje 2020 ESS-SUSTAIN-2
(na podlagi sporazuma
o dotaciji št. 871063).
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