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München, martie 2018
Stimată doamnă, stimate domn,
Un nou an de VIAŢA ÎN GERMANIA stă să înceapă şi vă invităm din tot sufletul să participaţi din nou!
Studiul nostru de cercetare constituie un capitol important de istorie a ştiinţei! Fie că este vorba de ştiinţele
economice, de sociologie, de psihologie sau chiar de cercetarea în domeniul sănătăţii - partea dumneavoastră de contribuţie este decisivă. Cu cât participaţi o perioadă mai îndelungată la proiectul nostru şi cu cât
răspundeţi mai conştiincios la întrebări, cu atât mai exacte vor fi evaluările statistice efectuate de oamenii de
ştiinţă care, pe baza datelor oferite de dumneavoastră, analizează circumstanţele de viaţă din Germania,
punând astfel în evidenţă societatea noastră în toată complexitatea ei. Rezultatele unor astfel de analize se
vor putea reflecta apoi şi în activitatea de consultanţă politică şi în discursul social.
Începând cu luna aprilie 2018, persoana care realizează interviul vă va contacta personal pentru a stabili o
dată în vederea efectuării sondajului. În semn de mulţumire veţi primi şi de data aceasta, imediat după terminarea sondajului, suma de 10 euro pentru fiecare interviu personal, precum şi 5 euro pentru un scurt interviu referitor la gospodăria dumneavoastră. De asemenea, persoana care realizează interviul va înmâna, şi
de data aceasta, personal un mic cadou fiecărei gospodării.
Participarea la studiul nostru este întotdeauna benevolă. Toate datele oferite sunt tratate cu strictă confidenţialitate în conformitate cu prevederile Legii germane referitoare la protecţia datelor (BDSG).
Vă mulţumim încă de pe acum pentru colaborarea dumneavoastră!
Cu salutări cordiale,
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