
Krajowa ocena programu A Better Start: 
wiedza wprost od rodzin 

Co się dzieje? 

Zespół badaczy prowadzi krajową ocenę, 

aby zbadać program A Better Start (ABS) 
[Lepszy start (ABS)]. 

Badacze z Uniwersytetu Sussex chcą 
rozmawiać z rodzinami, aby poznać ich 

doświadczenia o programie ABS.  

Badacze pragną rozmawiać z 25 rodzinami: 

• mającymi dziecko w wieku 0-12 miesięcy 
lub dziecko w wieku 24-36 miesięcy;

• mieszkającymi w jednym z pięciu regionów 
ABS (Blackpool, Bradford, Lambeth, 
Nottingham lub Southend-on Sea).

Badacze chcą, aby grupa 25 rodzin 
obejmowała różne cechy i doświadczenia z 
programu ABS. Twój lokalny zespół ABS 
pomaga spełnić te założenie.  

Twoja lokalna placówka ABS zgodziła się 
sporządzić dla badaczy anonimową listę 
rodzin w regionie.  

 Lista obejmie wyłącznie rodziny, które
wyraziły zgodę na udział.

 Lista nie udzieli rodzinom nazwisk lub
innych rozpoznawalnych danych.

 Lista obejmie niektóre skrótowe i
anonimowe informacje:
o Np.: ,,Matka, Somalijka, 2-letni

chłopczyk, korzysta z usługi Stay and
play’ [Zostań i baw się]

 Badacze użyją tych informacji do wyboru 25
rodzin z różnym bagażem doświadczeń i

zaproszą je do badania.

O co mnie prosicie? 
Lokalna placówka ABS chciałaby uwzględnić 
Twoją rodzinę na anonimowej liście rodzin dla 
badaczy. 
Jeśli zgodzisz się być na liście: 

 Twoja placówka ABS nie przekaże badaczom
Twojego nazwiska lub innych
rozpoznawalnych danych.

 Twoja rodzina może nie zostać wybrana do
badania – jest to uzależnione od przekroju
rodzin we wszystkich obszarach ABS.

 Jeśli Twoja rodzina zostanie wybrana do
badania:

 Lokalna placówka ABS zapyta, czy może
przekazać badaczom Twoje dane.

 Możesz odmówić lub zmienić zdanie w
każdej chwili – to Twoja decyzja!

 Jeśli wyrazisz zgodę, badacz
skontaktuje się z Tobą.

Jeśli nie chcesz być na liście: 

 W porządku! Lokalna placówka ABS nie
przekaże nikomu tej informacji, i nie wpłynie
to na którekolwiek z otrzymywanych usług.

Co, jeśli zgodzę się na udział w badaniu? 
Badacz z Uniwersytetu Sussex skontaktuje się z Tobą 
i powie Ci więcej o badaniu, jak i zapyta, czy wyrażasz 
zgodę na udział.  

 Możesz nadal ODMÓWIĆ w każdej chwili.

 Jeśli ZGODZISZ SIĘ, badacz zechce rozmawiać

z Tobą dwa razy w roku przez 4 lata

 Jedna wizyta w roku w Twoim domu lub

tam, gdzie wolisz.

 Jedna rozmowa telefoniczna w roku - około

6 miesięcy po wizycie.

 Możesz w każdej chwili zmienić zdanie o

chęci wzięcia udziału.

Jeśli weźmiesz udział w badaniu 

 Wizyty zajmą około 2 godziny, rozmowy
telefoniczne potrwają około 30 minut.  Wszystkie
kontakty zostaną przeprowadzone w czasie
dogodnym dla Ciebie i Twojej rodziny.

 Badacze będą rozmawiać z Tobą i z kimkolwiek z
rodziny, kto będzie chciał wziąć udział.

 Badacze będą pytać o Twoje życie rodzinne i
doświadczenia z programu ABS.

 Badacze przyniosą ze sobą także pewne zadania
do wykonania w rodzinie – oraz aparat, który
będzie można zatrzymać.

 Jako podziękowanie każda rodzina otrzyma za
rozmowę z badaczem jednorazowo:

 30 GBP za wizytę badacza.

 20 GBP za rozmowę telefoniczną.

Pytania? Skontaktuj się  
bezpośrednio z badaczkami:  
Telefon do Ali Lacey: 07823 515120 

E-mail: A.Lacey@sussex.ac.uk


