I v Novém M st pod Smrkem se budou v domácnostech zjiš ovat
životní podmínky
eský statistický ú ad ( SÚ) organizuje výb rové šet ení o životních podmínkách
domácností v eské republice. Smyslem šet ení je získat nejnov jší údaje o sociálním a
ekonomickém postavení eských domácností, o r zných typech jejich p íjm , o nákladech na
bydlení a životních podmínkách.
(více na www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti_eu_silc)

Letošní zjiš ování pod názvem „Životní podmínky 2007“ (SILC 2007) se uskute ní
i v Novém M st pod Smrkem v dob od 17. února do 29. dubna 2007 u náhodn
vybraných domácností. Do šet ení budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném
byt obvyklé bydlišt . Budou se zjiš ovat údaje pot ebné pro tvorbu sociální politiky státu,
nap . v otázkách nezam stnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení
dopadu p ijatých opat ení vlády na životní úrove .
Získané údaje budou ve všech fázích šet ení d sledn chrán ny podle požadavk zákona
. 89/1995 o státní statistické služb . Všechny osoby zú astn né na sb ru a zpracování
údaj jsou vázány ml enlivostí, s vypln nými dotazníky se zachází tak, aby nebylo možné
domácnost ani jednotlivé osoby jakkoli identifikovat. Po p evedení anonymních údaj
z dotazník do elektronické podoby budou tyto papírové nosi e fyzicky zni eny a výsledky
budou dále zpracovávány jako zcela anonymní a agregované údaje.
Speciáln vyškolení tazatelé budou p i oslovení domácnosti p edkládat zvláštní pr kaz
ur ený jen pro toto šet ení spole n s ob anským pr kazem.
Vybraným domácnostem d kujeme za spolupráci a trp livost p i poskytování pot ebných
údaj pro toto šet ení!
Ov ení oprávn ní tazatele a p ípadné dotazy zodpoví vedoucí samostatného odd lení
terénních zjiš ování Stanislava Riegerová, tel. 485 244 246 nebo koordinátorka šet ení
SILC pro Liberecký kraj Dana Maškarincová, tel. 485 244 238 z SÚ.
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