Studie „SHARE 50+ v Evropě“ pokračuje – opět za Vámi přijedeme
Vážená paní / Vážený pane,
Velice vám děkuji za vaši předchozí účast v naší studii „SHARE 50+ v Evropě“ v uplynulých
letech.
Situace s koronavirem se stabilizovala a naši tazatelé tak, za dodržování přísných
hygienických pravidel, mohou opět dotazovat v terénu. Brzy Vás proto budou kontaktovat
pro domluvení SHARE rozhovoru tak, jak jste v minulosti byli zvyklí.
Dotazování proběhne osobně a dotazník bude trvat asi 60–80 minut. Pokud se (např. ze
zdravotních důvodů) necítíte schopen/na vést rozhovor sám/sama, může to za Vás udělat
osoba, kterou vyberete.
Pro tento účel máme uloženo Vaše telefonní číslo (pokud jste nám jej v minulosti poskytl/a).
Pokud se Vaše číslo nedávno změnilo, nebo jste nám jej dosud neposkytl/a a chcete se
dotazování zúčastnit, kontaktujte prosím vedoucího projektu SHARE v SC&C, p. Filipa Olivu
emailem na foliva@scac.cz, nebo telefonicky na 739 690 490. Máte-li jakékoli další otázky,
kontaktujte nás na výše uvedené emailové adrese, resp. telefonním čísle.
Na co se Vás budeme ptát?
Budeme se ptát na Vaše aktuální životní zkušenosti, zdraví, ekonomickou situaci a další
témata, na která jste v SHARE zvyklí.
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás jako vždy absolutní prioritou. Podrobné informace
o tom, jak to děláme, najdete v přiloženém Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Rádi bychom Vás požádali, abyste se zúčastnil/a i tohoto dotazování. Účast je tradičně
honorována, tentokrát částkou 500 Kč za hlavní dotazník a 200 Kč za vyplnění návázného
papírového dotazníku. Peníze stejně jako v minulosti můžete věnovat na charitativní účely,
nebo si je nechat zaslat na Váš bankovní účet.
Vaše účast velmi pomáhá vědcům – nyní více než kdy jindy. Za to a za Vaši účast v minulých
dotazováních Vám děkujeme a těšíme se na Váš rozhovor!
S pozdravem,
Radim Boháček, Ph.D.
Vedoucí týmu SHARE ČR
Email: radim.bohacek@cerge-ei.cz
Národohospodářský ústav AV ČR
Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1

Kompletní informace o projektu naleznete na:
http://share.cerge-ei.cz
http://scac.cz/share/
http://share-project.org

Bc. Filip Oliva
Vedoucí výzkumu SHARE v ČR
Email: foliva@scac.cz
SC&C
Krakovská 7, 110 00 Praha 1

