
Krajowa ocena programu A Better Start: 
wiedza wprost od rodzin 

 

Jesteśmy niezależnymi badaczkami z Uniwersytetu Sussex. Chcemy 
porozmawiać z rodzinami, które wzięły udział w programie A Better Start. 

Czy pozwolisz nam poznać Twoje doświadczenia? 
 

Co się dzieje? 
• A Better Start (ABS) [Lepszy start] to program finansowany przez fundusz loterii krajowej National Lottery 

Community Fund w celu wspierania małych dzieci oraz rodzin w Blackpool, Bradford, Lambeth, 
Nottingham i Southend. 

• Fundusz National Lottery Community Fund poprosił grupę badaczek o przeprowadzenie krajowej 
oceny, aby zbadać, jak ABS może wpływać na życie dzieci i rodzin: 
o Krajową ocenę prowadzi pięć organizacji: NatCen Social Research, Uniwersytet Sussex, RSM 

Partners, National Children’s Bureau [Krajowe Biuro ds. Dzieci] oraz Research in Practice. 
o Badaczki z Uniwersytetu Sussex rozmawiają z rodzinami, aby poznać ich doświadczenia. 

 

 Kogo prosimy o udział?   
• Chcemy porozmawiać z 25 rodzinami małych dzieci, które korzystały z programu ABS: 

o Chodzi o rodziny wychowujące przynajmniej jedno dziecko w wieku 0–12 miesięcy lub 24–36 
miesięcy. 

• Chcemy porozmawiać z rodzicem/opiekunem dziecka, ale inni członkowie rodziny też mogą wziąć udział. 
 

 Co będziesz robić, jeśli weźmiesz udział?   
• Chcemy odbyć z Tobą dwie rozmowy rocznie przez następne cztery lata. 

o W miarę możliwości będziesz rozmawiać z tą samą badaczką. 
• Chcemy: 

o odwiedzić Cię raz w roku; 
o porozmawiać z Tobą przez telefon lub Internet (np. Zoom) 6 miesięcy później. 

• Chcemy poznać Twoje doświadczenia z usługami ABS: 
o Co jest ważne dla Ciebie i Twojej rodziny? Co ma dobre skutki? Co wymaga poprawy? 

Co jeszcze według Ciebie należy zrobić? 
• Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy robić notatki oraz nagrywać nasze rozmowy (tylko dźwięk). 

o Jeśli do rozmowy dołączy osoba, która nie będzie chciała być nagrywana, wstrzymamy nagrywanie 
na czas jej wypowiedzi. Sprawdzimy nagranie, aby upewnić się, że nie nagrano nikogo, kto sobie 
tego nie życzył. Jeśli nikt nie wyrazi zgody na nagrywanie, będziemy robić notatki. 

 
 Jak będzie przebiegać wizyta?   
• Przyjdziemy do Twojego domu (lub gdzie indziej, jeśli zechcesz). 
• Wizyta zajmie ok. 2 godziny w czasie dogodnym dla Ciebie i Twojej rodziny. 
• Chcemy porozmawiać i przeprowadzić pewne aktywności. Pomoże nam to dowiedzieć się, co jest ważne 

w życiu Twojej rodziny: 
o Damy Ci aparat fotograficzny (na stałe), abyście mogli robić zdjęcia tego, co jest ważne dla Twojej 

rodziny. 
o Przyniesiemy akcesoria do wykonania mapy ważnych osób i miejsc. 
o Możemy pójść na spacer po okolicy, abyście mogli nam pokazać, co jest dla Was ważne. 

 

 Jak będzie przebiegać rozmowa telefoniczna?   
• Zadzwonimy po 6 miesiącach od wizyty. 
• Rozmowa zajmie ok. 30 minut w dogodnej dla Ciebie porze. 
• Spytamy, co słychać w Twoim życiu oraz w życiu Twojej rodziny. 

 

Co się stanie z informacjami, które podasz?   
• Każdego roku sporządzimy raport i będziemy wygłaszać prelekcje na temat oceny. Wszystkie 

informacje w raportach będą anonimowe, więc nie będzie wiadomo, kto co powiedział. 
• Wszystko, co nam powiesz, będzie poufne. 
• Wyjątkiem jest sytuacja, w której będziemy się obawiać, że komuś może grozić niebezpieczeństwo lub 

ryzyko doznania krzywdy. W takim wypadku porozmawiamy najpierw z Tobą o tym, co robić. 



 Jakie są korzyści?   
• Udział w badaniu nie da Ci bezpośrednich korzyści. Mamy nadzieję, że ocena pomoże kolejnym rodzinom 

w przyszłości dzięki wskazaniu sposobów na poprawę usług. 
• Jako podziękowanie każda rodzina otrzyma: 

o bon o wartości 30 GBP za wizytę; 
o bon o wartości 20 GBP za każdą rozmowę telefoniczną. 

• Możesz zatrzymać bony podarunkowe również wtedy, gdy postanowisz przerwać udział w badaniu. 
 
 Czy udział wiąże się z trudnościami lub ryzykiem?   
• Rozmowa o życiu Twojej rodziny może obudzić trudne uczucia. Możesz pominąć wszelkie krępujące Cię 

pytania. Jeśli odczujesz jakiekolwiek trudności, możesz zrobić przerwę w rozmowie lub ją zakończyć. 
 
 Czy udział jest obowiązkowy?   
• Nie – decyzja należy do Ciebie! 
• Twoja decyzja nie wpłynie na żadne usługi świadczone Ci w ramach programu ABS lub z innych źródeł. 

 
 Czy można przerwać udział?   
• Tak – decyzja należy do Ciebie! 
• Możesz zmienić zdanie w każdej chwili. Nie musisz też podawać przyczyny. 

 
Kto prowadzi ocenę?   
• Z rodzinami rozmawia zespół z Uniwersytetu Sussex. Tutaj możesz zobaczyć nasze zdjęcia! 
• Zawsze możesz się z nami skontaktować. 
• Do uczestniczących rodzin będziemy wysyłać biuletyny 

z aktualnościami, by przekazać im, czego się 
dowiedziałyśmy. 

Dalszych informacji udziela Ali Lacey: 
Telefon: 07823 515120 
E-mail: a.lacey@sussex.ac.uk 
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• Więcej o krajowej ocenie możesz przeczytać na stronie: www.natcen.ac.uk/abs 
 
 Jak można wyrazić niezadowolenie lub zgłosić skargę?   
• Plany naszej pracy zostały zatwierdzone przez Międzywydziałową Komisję Etyki Badań Naukowych 

Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Sussex (SSARTS). Jej obowiązkiem jest 
dbanie o to, by badania naukowe były bezpieczne dla uczestników. W przypadku niezadowolenia 
z dowolnego aspektu niniejszej oceny prosimy o wysłanie wiadomości na adres:  

 c-recss@sussex.ac.uk 
 
Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich informacji?   
• Jedyne osoby mające dostęp do informacji nieanonimowych to: członkinie zespołu z Sussex (na 

zdjęciach powyżej), tłumacze (jeśli pomagają w odbyciu rozmów) i osoby spisujące treść nagranych 
rozmów. Wszystkie te osoby będą chronić poufność Twoich informacji. 

• Będziemy przechowywać Twoje informacje nie dłużej niż przez 5 lat po zakończeniu badania. 
Przechowywanie będzie bezpieczne i zgodne z prawem. Zespół z Sussex nie udostępni nikomu 
pozyskanych danych osobowych. 

• Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz, byśmy użyli Twoich informacji w badaniu – w porządku! Możesz to 
zrobić do dwóch miesięcy po rozmowie telefonicznej lub wizycie. 

• Fundusz National Lottery Community Fund bada możliwość przechowywania informacji anonimowych 
(tj. po usunięciu danych rodziny), z których mogliby w przyszłości korzystać inni badacze. Gdy ta kwestia 
zostanie wyjaśniona, damy Ci znać. Decyzja zawsze należy do Ciebie. Nawet jeśli weźmiesz udział 
w badaniu, możesz nie wyrazić zgody na przechowywanie Twoich informacji dla kolejnych badaczy. 
Możesz także zmienić zdanie w każdej chwili – do końca badania. 

 

Dziękujemy za przeczytanie tej broszury. 
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