
Národné hodnotenie Lepší štart: 
Učenie sa od rodín 

Čo sa deje? 

Tím výskumníkov vykonáva národné 
hodnotenie, aby získali informácie o službách 
Lepšieho štartu (A Better Start) (ABS). 

Výskumníci z Univerzity v Sussexe sa chcú 
porozprávať s rodinami, aby zistili, čo si 

myslia o službách ABS.  

Chcú hovoriť s 25 rodinami: 

• ktoré majú dieťa vo veku 0-12 mesiacov 
alebo dieťa vo veku 24-36 mesiacov;

• ktoré žijú v jednej z piatich oblastí ABS
(Blackpool, Bradford, Lambeth, Nottingham 
alebo Southend-on Sea).

Výskumníci sa chcú uistiť, že celá skupina 25 
rodín zahŕňa rôzne charakteristiky 
a skúseností rodín s ABS. Vaše miestne ABS 
partnerstvo im v tom pomáha.  
Vaša miestna ABS pobočka súhlasila so 
zostavením anonymného zoznamu rodín 
z miestnej oblasti pre výskumníkov.  

 Zoznam bude obsahovať iba rodiny, ktoré
súhlasili so zaradením.

 Nebude uvádzať mená ani identifikačné
údaje rodín.

 Bude obsahovať niektoré anonymné
súhrnné informácie:
o Napríklad, ‘Matka, rozpráva somálsky, 2-

ročný chlapec, využíva služby pobytu a
hry’

 Výskumníci použijú tieto informácie na
výber 25 rodín s rôznymi skúsenosťami,

ktoré pozvú na účasť v štúdii.

Čo žiadate, aby som urobil? 
Vaša ABS pobočka by chcela zahrnúť vašu 
rodinu do anonymného zoznamu rodín pre 
výskumníkov. 
Ak súhlasíte so zaradením do zoznamu: 

 Vaša ABS pobočka neposkytne výskumníkom
vaše meno ani iné identifikačné údaje.

 Vaša rodina nemusí byť vybraná pre výskum
– závisí to od rôznorodosti rodín vo všetkých
oblastiach ABS.

 Ak je vaša rodina vybraná na výskum:

 Vaša ABS pobočka sa opýta, či môže
zdieľať vaše kontaktné údaje s
výskumníkmi

 Môžete povedať nie alebo kedykoľvek
zmeniť názor – je to na vás.

 Ak poviete áno, výskumník vás bude
kontaktovať.

Ak nechcete byť zaradený do zoznamu: 

 Je to v poriadku. Vaša ABS pobočka nebude
zdieľať tieto informácie s nikým a neovplyvní
to žiadne služby, ktoré dostávate.

Čo ak súhlasím s výskumom? 
Výskumník z Univerzity v Sussexe vás bude 
kontaktovať, aby vám povedal viac o hodnotení 
a opýtal sa, či ste ochotný sa zúčastniť.  

 Stále môžete kedykoľvek povedať NIE.

 Ak poviete ÁNO, výskumník vás požiada
o rozhovor dvakrát ročne počas štyroch rokov

 Jedna návšteva ročne u vás doma
alebo inde, ako vám to vyhovuje.

 Jeden telefonát ročne – približne 6
mesiacov po návšteve.

 Kedykoľvek môžete zmeniť svoj názor
ohľadom účasti.

Ak sa zúčastnite výskumu 

 Návštevy budú trvať asi 2 hodiny, telefonáty
asi 30 minút. Všetko sa uskutoční v čase,
ktorý vyhovuje vám a vašej rodine.

 Výskumníci sa budú rozprávať s vami
a kýmkoľvek z rodiny, kto sa chce zúčastniť.

 Opýtajú sa na rodinný život a skúsenosti s
ABS.

 Prinesú aj nejaké aktivity pre vás ako rodinu
– a fotoaparát, ktorý si môžete nechať.

 Rodiny dostanú ďakovný darčekový poukaz
pri každom rozhovore s výskumníkmi:

 £30 pri návšteve výskumníka.

 £20 za telefonický rozhovor.

Ak máte otázky, môžete priamo 
kontaktovať výskumníkov:  
Zavoljte Ali Lacey: 07823 515120 

Email: A.Lacey@sussex.ac.uk 


