
DOTAZNÍK / АНКЕТА

Dotazník MPSV pro uprchlíky, 
kteří přišli do ČR od konce května
Jak jste spokojeni s bydlením? Potřebujete s něčím pomoct? Pracujete ve stejném oboru jako před 
odchodem z Ukrajiny? Tyto a podobné otázky mapuje nyní Ministerstvo práce a sociální věcí v rámci 
výzkumu mezi Ukrajinci, kteří přišli kvůli válce do ČR. Jedná se o navazující výzkum, jehož první 
vlnu Ministerstvo realizovalo již v červnu. Nyní se obracíme na nově příchozí, kteří původní dotazník  
nevyplňovali.

Zjištění pomohou lépe poznat jejich situaci a plánovat co nejefektivnější pomoc. 
Sběr dat probíhá přes online dotazník.

Všem, kteří při žádosti o humanitární dávku poskytli funkční email, odchází pozvánka k výzkumu  
(z adresy pozvanky@click4survey.cz). Dotazník vyplňuje každý pouze jednou!

Respondenti se mohou zapojit i do podrobnějšího šetření Centra pro výzkum veřejného mínění  
Sociologického ústavu Akademie věd ČR a poskytnout tak zcela anonymně podrobnější informace 
o situaci, ve které žijí, a dalších potřebách, které mají.

Vyplněním dotazníku velmi pomůžete zmapovat aktuální situaci a potřeby.

Děkujeme za spolupráci!

Анкета Міністерства внутрішніх справ  
для біженців, які прибули до Чехії з кінця травня
Наскільки Ви задоволені житлом? Вам потрібна допомога? Ви працюєте за тим же фахом,  
за яким Ви працювали в Україні? Ці та подібні питання є предметом дослідження, яке проводить 
Міністерство праці та соціальних справ серед українців, що приїхали до Чехії через війну. 
Це повторне дослідження, першу хвилю якого Міністерство реалізувало ще в червні. Тепер 
переходимо до новачків, які не заповнили оригінальну анкету.

Результати допоможуть краще зрозумітиситуацію цих людей та спланувати максимально 
ефективну допомогу. Збір даних проводиться через онлайн-анкету.

Всі, хто вказав у заяві про надання гуманітарної допомоги актуальну адресу електронної пошти, 
отримають запрошення взяти участь у дослідженні (з адреси pozvanky@click4survey.cz). 
Анкета заповнюється кожним респондентом тільки один раз!

Респонденти можуть також взяти участь у більш детальному опитуванні Центру досліджень 
громадської думки Інституту соціології Академії наук ЧР і анонімно надати детальнішу 
інформацію про ситуацію, в якій вони перебувають, та інші потреби.

Ваші відповіді дуже допоможуть з’ясувати поточну ситуацію та потреби українців.

Дякуємо за співпрацю!


