Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci na Mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC
(www.piaac.cz), do nějž byla vybrána také Vaše domácnost. Výzkum PIAAC se zaměřuje na činnosti,
kterým se dospělí věnují v běžném životě, jako je čtení, vyhledávání a využívání informací.
Výzkum PIAAC pořádá pravidelně jednou za deset let Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD). Současný ročník realizuje Národní pedagogický institut ČR při Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy společně s agenturami STEM/MARK a MEDIAN. Projektu se účastní tisíce náhodně
vybraných domácností ze 32 zemí světa. Jeho cílem je poskytnout zúčastněným zemím zpětnou vazbu
a podpořit proměny ve vzdělávání a celoživotním učení tak, aby odpovídaly našim současným potřebám
i změnám na trhu práce. Pro vzdělávání v zapojených zemích má výzkum velký význam. Respondenti,
kteří už se projektu zúčastnili, jej zpravidla hodnotí pozitivně a cení si této zkušenosti.
Dotazování probíhá od 1. 9. 2022 do 31. 7. 2023. Jako poděkování za účast ve výzkumu obdrží každý
respondent finanční odměnu ve výši 800 Kč. Budete mít také šanci získat hodnotné finanční poukazy.
V následujících dnech Vás navštíví tazatel naší agentury, aby Vám poskytl další informace a provedl
výzkumný rozhovor. Na místě a čase se domluvíte podle Vašich možností.
Na Vaší účasti nám velmi záleží, vybrané domácnosti nemůžeme nahradit jinými. Zaručujeme Vám
naprostou důvěrnost Vašich odpovědí. Všechny informace budou zpracovány souhrnně za celou ČR.
Pokud si přejete získat o výzkumu další informace, můžete navštívit webové stránky projektu
www.piaac.cz, případně se na nás obraťte prostřednictvím telefonu 225 986 874 nebo e-mailu
piaac@stemmark.cz.
Děkujeme za Vaši pomoc a ochotu účastnit se tohoto projektu!
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POKOUŠEL/A JSEM SE VÁS KONTAKTOVAT V SOUVISLOSTI S VÝZKUMEM PIAAC
Zkusím Vás zastihnout jindy, nebo můžete i Vy kontaktovat mne.
Mé jméno je:

………………………………………………………………………………

Telefonní číslo: ………………………………………………………………………………
Pracuji pro společnost STEM/MARK, a. s., Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8.
Mou totožnost můžete ověřit přímo ve firmě na tel.: 225 986 874.

