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RISE
Fișă de informare pentru părinți (Versiunea pentru partener)
•

Vă invităm să faceți parte dintr-un proiect de cercetare.

•

Nu TREBUIE să faceți parte din studiu, dacă nu doriți acest lucru.

•

Dacă acceptați, puteți să vă retrageți oricând.

•

Luați-vă cât timp aveți nevoie înainte de a face o alegere.

De ce sunt rugat(ă) să particip la acest studiu ?
Dorim să aflăm mai multe despre cât de bine funcționează doua servicii de suport pentru munca cu familiile.
Unul este un program de parenting numit Program Parental pentru o Familie Armonioasă. Cealălalt este
o prelegere pentru părinți numită Să creștem copii sănătoși.
Părinți ca dumneavoastră, care au copii între 2 și 9 ani sunt rugați să ne ajute în acest demers. Vor
participa la studiu 864 de părinți, dintre care 288 în România.
Ce se întâmplă dacă nu înțeleg ceva?
•

Acest formular poate conține cuvinte pe care nu le înțelegeți. Un membru al echipei de cercetare
vi-l poate citi, dacă doriți acest lucru.

•

Puteți adresa câte întrebări doriți înainte de a decide dacă vreți sau nu să participați la acest studiu.

•

Puteți adresa întrebări oricând înainte, în timpul sau la finalul studiului.

Ce se întâmplă dacă accept să particip?
Prima data vom vedea dacă programul vi se adresează. De aceea, vă vom pune câteva întrebări despre
copilul dumneavoastră.
Pentru a putea fi parte din acest studiu, trebuie să fiți părintele sau îngrijitorul unui copil cu vârsta între 2 și
9 ani, al cărui comportament vă provoacă dificultăți. De asemenea, trebuie să fiți de acord să participați la
scurta evaluare și să vă acordați dați consimțământul la întreg studiul.
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Dacă sunteți selectat(ă):
•

Vă vom întreba despre viața, sentimentele și relația dumneavoastră cu copilul.

• Veți putea omite întrebările la care nu doriți să răspundeți
Acest proces va dura în jur de 10-15 minute.
•

Vă vom contacta din nou după ce partenerul/a dumneavoastră va finaliza programul. Vă vom
adresa aceleași întrebări ca la început. Întregul demers va dura aproximativ 10-15 minute.

•

Vă vom contacta din nou după aproximativ 6 luni să vă adresăm aceleași întrebări pentru o
ultimă data (aproximativ 10-15 minute).

Precauții legate de situația pandemică Covid-19
Dacă nu vom putea să ne întâlnim față în față, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, următoarele
strategii vor fi implementate:
•

Interviurile se vor desfășura telefonic. Veți fi rugat(ă) să răspundeți la câteva întrebări în timpul
celui de-al doilea și al treilea interviu care se va desfășura fie telefonic fie online, prin intermediul
unui link securizat. .

•

Echipa de cercetare vă va solicita adresa de email și/sau numărul de telefon pentru a vă trimite
link-ul. Informațiile care ar putea contribui la identificarea dumneavoastră vor fi stocate separate
de toate celelalte răsounsuri ale dumneavoastră în timpul interviurilor (Limesurvey/ODK).

•

Grupurile de părinți se vor desfășura online prin intermediul unei platforme securizate (ex., Zoom,
Microsoft Team, Classroom). Doar facilitatorii și ceilalți părinți se pot asocial întâlnirii online, prin
intermediul unui link și al unei parole. În timpul întâlnirilor online, nu vom putea oferi servicii de
îngrijire a copilului.

•

Vă rugăm să rețineți că platforma online utilizată are propriii săi termeni și condiții referitoare la
protecția datelor cu caracter personal, disponibile pe website-ul platformei respective. Aceste
informații vor fi puse la dispoziția dvs. în prima sesiune online.

•

Vă rugăm să ne comunicați dacă doriți să participați în cazul în care grupurile vor fi ținute în
regim online.

Ce se întâmplă dacă refuz să particip?


Nu se va întâmpla nimic rău.

Ce se întâmplă dacă spun da, dar mă răzgândesc?




Puteți să vă retrageți în orice moment.
Nu se va întâmpla nimic rău.
Nu trebuie să vă justificați.

Dacă doriți să vă retrageți, vă rugăm contactați investigatorul principal la: adrianababan@psychology.ro
Cine va vedea informațiile colectate despre mine?
•

Vom stoca toate informațiile într-un dulap încuiat și în dosare securizate pe calculator. Doar
echipa de cercetare va avea acces la ele. Vom scoate numele dumneavoastră de pe toate
fișierele, unde acest lucru e posibil.

•

Informațiile de identificare, cum ar fi numele și detaliile de contact vor fi distruse la finalul
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studiului, cu excepția cazului în care veți fi de acord să fiți contactat/ă în viitor, caz în care vom
păstra numele și detaliile de contact separat de alte informații.
•

Vom păstra datele dumneavoastră anonimizate, precum și informațiile personale confidențiale
așa cum cere legea. Singura excepție este riscul de posibilă vătămare a celorlalți. Dacă un copil
e rănit sau e la risc de a fi rănit, echipa de cercetare se va consulta și va decide care este cea
mai bună soluție, în acord cu recomandările UNICEF privind standardele pentru Protecția
Copilului și cu standardele pentru protecția copilului și politicile din România.

•

Vom disemina rezultatele studiului nostru pe internet și în baze de date deschise accesului
public. Numele, adresa sau informațiile dumneavoastră de identificare nu vor apărea nicăieri.

•

Vom publica concluziile în jurnale de specialitate, rapoarte de cercetare și conferințe. Vom scoate
numele dumneavoastră și orice altă informatii de identificare.

•

După ce studiul se va finaliza, veți putea vedea rezultatele pe website-ul nostru www.rise-plh.eu.

Cât mă costă să fac parte din studiu?
Implementarea programului este gratuită pentru părinți.
Participarea la acest studiu mă va ajuta în vreun fel?
•

Puteți participa gratis la un serviciu pentru părinți.

•

Participarea la studiu ar putea sau nu să vă ajute, dar ar putea ajuta alți părinți să aibă o mai
bună relație cu copilul lor în viitor.

•

Nu știm dacă participarea la studiu și la activitățile din program vă vor ajuta pe dumneavoastră în
mod specific, dar știm că aceste activități au ajutat alți părinți ca dumneavoastră din lume.
Prelegerea informează părinții despre despre dezvoltarea copiilor. Vă poate ajuta să stiți dacă al
său comportament este în limitele normale.

Care sunt riscurile dacă particip la acest studiu ?
•

Riscurile acestui studiu nu sunt mai mari decât riscurile la care ne expunem în viața de zi cu zi.

•

Întrebările pe care vi le adresăm ar putea să vă facă să vă simțiți triști, supărați sau să vă
provoace disconfort. Noi vom fi aici să vă ajutăm. In astfel de cazuri, vă putem oferi o listă cu
servicii de suport.

Cui mă adresez dacă am întrebări?
 Vă rugăm, contactați investigatorul principal, prof. univ. dr. Adriana Băban, dacă:
 Aveți întrebări despre studiu
 Aveți întrebări despre drepturile dumneavoastră
 Simțiți că ați fost rănit(ă)/prejudiciat(ă) în orice fel prin participarea la acest studiu
Puteți, de asemenea, să contactați Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai
(https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/comisia_de_etica) dacă:





Aveți întrebări despre studiu
Aveți întrebări despre drepturile dumneavoastră
Nu reușiți să contactați echipa de cercetare
Aveți nevoie să vorbiți cu cineva care nu e direct implicat în studiu

Ce trebuie să fac dacă vreau să fac parte din studiu?





Să fiți de acord cu participarea
Semnați acest formular.
Puteți să vă gândiți timp de 7 zile dacă vreți sau nu să faceți parte din studiu.
Veți primi o copie a acestui formular.
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Consimțământ informat pentru părinții care iau parte la studiul de optimizare

Consimțind să iau parte la acest proiect, spun că:
•

Înțeleg că participarea la acest studiu e voluntară.

•

Sunt de acord să fac parte din acest studiu.

•

Cineva a discutat cu mine despre informațiile din acest document și mi-a răspuns la toate
întrebările.

•

Înțeleg că informațiile pe care le furnizez (fără informațiile care ar putea duce la identificarea
mea) ar putea fi combinate cu experiența altor familii care au luat parte la programe similare în
alte țări pentru a putea înțelege mai bine cum funcționează programul.

Știu că:

•
•
•

Mă pot opri oricând pe parcursul studiului și nimic rău nu mi se va întâmpla.
Pot contacta Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai
(https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/comisia_de_etica) dacă am întrebări despre studio
sau despre drepturile mele.
Nu renunț la niciun drept prin acordul meu de participare.

Data și ora convorbirii ______________________________________________
Numele evaluatorului care obține (CI) _________________________________
Numele participantului/participantei: _________________________________
Da, participantul/participanta a fost de acord (consimțământ oral la telefon)
Nu, participantul/participanta nu a fost de acord
O copie a consimțământului informat a fost pusă la dispoziția părintelui
Semnătura evaluatorului:__________________________________________

Data: ___________________________________________________________
Vă cerem permisiunea să vă contactăm în viitor pentru a participa la alte studii. Sunteți dispus/ă să fiți
contactat/ă în viitor? (Dacă răspunsul e “Da”, vă vom păstra numele și adresa separat pentru a putea să
vă contactăm pe viitor)?
☐

Da ☐

Nu

