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My Story and Me: Discussions  
          Moja historia i ja: Rozmowy  

Arkusz informacyjny dla rodziców i opiekunów 

Problemy ze zdrowiem psychicznym młodych kobiet i dziewcząt są coraz 
częstsze. Na przykład w 2017 r. 1 na 8 młodych kobiet w wieku 17-19 lat 

doświadczyła problemów ze zdrowiem psychicznym. W roku 2021 liczba ta 
wzrosła do 1 na 4. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, w tym 

okolicznościami, w jakich znajdują się młode kobiety i dziewczęta. 
 
Celem tego projektu jest głębsze zrozumienie doświadczeń młodych kobiet i 

dziewcząt oraz ich związku ze zdrowiem psychicznym. Na tej podstawie 
planujemy opracować nowe sposoby pomocy wszystkim młodym kobietom i 

dziewczętom w zrozumieniu ich zdrowia psychicznego i mówieniu o nim. 
 
Tytuł projektu brzmi "My Story and Me" - "Moja historia i ja", a z Głównym 

Badaczem można się skontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej:Jessica.Deighton@annafreud.org. 

 
Do udziału w tym badaniu zapraszamy Twoje dziecko, które wyraziło 

zainteresowanie tym tematem. W badaniu mogą wziąć udział młode kobiety lub 
dziewczęta w wieku 12-24 lat, które obecnie doświadczają lub w przeszłości 
doświadczyły problemów ze zdrowiem psychicznym.   

 
Terminy "młoda kobieta" i "dziewczyna" stosujemy włączająco. Jeśli 

Twoje dziecko jest osobą o nienormatywnej płci i uważa, że ten temat 
jest dla niej istotny oraz chce wziąć udział w tym badaniu, zapraszamy 
do wyrażenia jej opinii. Będziemy szanować płeć Twojego dziecka. 

 
Chcemy wysłuchać wielu różnych głosów. Główny nacisk kładziemy na 

wysłuchanie tych, którzy mają mniejsze szanse na bycie wysłuchanymi. 
Szczególnie zachęcamy uczestników z: 
Społeczności ludności czarnoskórej i mniejszości etnicznych   

• grup LGBTQI+ 
• grup neuroróżnorodnych 

• osób o różnych tożsamościach (jeśli należysz do więcej niż jednej z tych 
grup) 

 

 
Co jest częścią tego projektu? 

 
Indywidualna dyskusja, która potrwa około 1,5 godziny. Będziemy przestrzegać 
rządowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa COVID-19. Dyskusja może 

odbyć się online przy użyciu Microsoft Teams i telefonu lub osobiście - wybór 
należy do Ciebie i Twojego dziecka. 
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Decyzja o wzięciu lub nie wzięciu udziału w dyskusji należy do Ciebie i Twojego 

dziecka. Jeśli oboje zdecydujecie się wziąć udział w projekcie, a w jego trakcie 
pojawią się pytania, które sprawią, że Twoje dziecko poczuje się niekomfortowo, 

nie musi na nie odpowiadać, a Ty lub ono możecie od razu przerwać rozmowę. 
Oboje możecie poświęcić tyle czasu, ile potrzebujecie. Dziecko nie musi mówić o 
niczym, co sprawia, że czuje się niekomfortowo lub jest zdenerwowane. 

 
Jeśli Twoje dziecko chce wziąć udział w dyskusji, może przyprowadzić ze sobą 

inną osobę. 
 
Jeśli Twoje dziecko chciałoby wziąć udział w projekcie, ale nie chce w nim 

uczestniczyć osobiście, może to zrobić, zapisując swoją historię. 
 

Ważne informacje: proszę przeczytaj 
 
W przyszłości młode kobiety i dziewczęta, które otrzymają "My Story and Me" - 
"Moja historia i ja", będą mogły:  

1. Zobaczyć stworzone wcześniej nagranie wideo, na którym młode kobiety i 
dziewczęta rozmawiają na temat: "Kim jestem? Jaka jest moja historia zdrowia 

psychicznego? Jakie chciałabym otrzymywać wsparcie? 
2. Następnie nagrają własną opowieść na temat: "Kim jestem? Jaka jest moja 
historia zdrowia psychicznego? Jakie chciałabym otrzymywać wsparcie?". Filmy 

te będą dostępne tylko dla osoby, która je nagrała. 
 

Prosimy Twoje dziecko, aby pomogło nam w tworzeniu tych filmów. Jeśli Ty i 
Twoje dziecko zdecydujecie się wziąć udział w projekcie, są dwie możliwości: 
 

Opcja 1: Robimy nagranie audio 
• W trakcie rozmowy dźwięk (tylko) zostanie nagrany na zabezpieczonym 

nośniku. Nagranie zostanie spisane. 
• Nagranie dźwięku (tylko) zostanie zarejestrowane na zabezpieczonym 

nośniku. Zapisujemy nagranie. 

• Następnie poprosimy Twoje dziecko o stworzenie (na zabezpieczonym 
nośniku) swojego nagrania, które udostępnimy za pośrednictwem "My Story 

and Me" - "Moja Historia i Ja". 
• Jeśli Twoje dziecko woli, by nie wykorzystywać jego nagrania, ktoś inny 

przeczyta jego słowa, a my je nagramy. Możemy też nagrać osobę czytającą 
na wideo lub pokazać serię zdjęć. Twoje dziecko może wybrać osobę, która 
nagra jego historię, lub my możemy ją znaleźć. 

• W przyszłości będzie to nagranie audio (Twojego dziecka lub kogoś innego) 
lub wideo (kogoś innego) w projekcie "My Story and Me" - "Moja historia i 

ja", co oznacza, że potencjalnie każdy może je zobaczyć, ale nikt nie będzie 
wiedział, że jest to historia Twojego dziecka. 

 

Opcja 2: Łączymy wypowiedzi różnych osób w nowy zestaw odpowiedzi 
• Podczas rozmowy dźwięk (tylko) będzie nagrywany na zabezpieczonym 

nośniku. Nagranie zostanie spisane. 
• Jeśli Twoje dziecko woli, może zapisać swoje odpowiedzi zamiast prowadzić 

rozmowę. 

• Następnie połączymy to, co nam opowiedziało, z tym, co powiedzieli nam inni 
ludzie podobni do niego. Na podstawie tych różnych doświadczeń wymyślimy 
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odpowiedzi na trzy pytania - będą one zmyślone, ale oparte na prawdziwych 
doświadczeniach, które usłyszeliśmy. Następnie ktoś inny nagra film. 

• W przyszłości film będzie częścią "My Story and Me" - "Moja historia i ja", co 
oznacza, że potencjalnie każdy będzie mógł go obejrzeć. Jeśli ktoś obejrzy 

lub przeczyta tę historię, nie będzie wiedział, że pochodzi ona od Twojego 
dziecka. 

 

Twoje dziecko nie zostanie zidentyfikowane na filmach w opcji 1 lub 2. 
 

Wszystkie filmy będą dostępne również tylko w wersji audio i w wersji tekstowej. 
W filmach znajdą się historie młodych kobiet i dziewcząt z różnych grup 
etnicznych, LGBTQI+ i neuroróżnorodnych, tak aby można je było odnieść do 

różnych młodych kobiet i dziewcząt.  
 

Wyślemy Twojemu dziecku ostateczną wersję filmu, aby mogło sprawdzić, czy 
jest z niego zadowolone. 
 

Stworzone przez nas filmy będą wykorzystywane przez 5 lat. Co roku prześlemy 
Tobie i Twojemu dziecku aktualizację projektu. 

 
Proszę poświęć trochę czasu na przemyślenie tych opcji i być może 

porozmawianie z innymi osobami, które pomogą Ci w podjęciu decyzji. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub odpowiedzi na wszelkie 
pytania, prosimy o kontakt z badaczami. 

 

Zalety wzięcia udziału w projekcie: 
• Za udział w badaniu Twoje dziecko otrzyma bon o wartości 20 funtów, który 

zostanie mu przesłany pocztą elektroniczną. Jeśli Ty lub Twoje dziecko 

zdecydujecie się w dowolnym momencie wycofać z udziału w badaniu, nadal 
otrzymacie bon. 

• Historia Twojego dziecka zostanie wysłuchana, co może pomóc w przyszłości 
innym młodym ludziom, takim jak ono. 

• Wiele osób uważa udział w badaniach za dający satysfakcję, ponieważ 

pozwala to im wnieść cenny wkład w rozwój wiedzy. 
 

 
Wady wzięcia udziału w projekcie: 

Ze względu na poruszane tematy, rozmowy mogą być drażliwe. Prosimy o 
poinformowanie członka zespołu badawczego, jeśli Ty lub Twoje dziecko 
chcielibyście porozmawiać, potrzebujecie przerwy lub chcielibyście ponownie 

zabrać głos po rozmowie. 
 

Jeśli Twoje dziecko będzie odczuwać zdenerwowanie, należy porozmawiać z 
członkiem zespołu badawczego. Aby uzyskać więcej wsparcia, skontaktuj się z: 
• Anna Freud Centrum Kryzysowe (Anna Freud Centre Crisis 

Messenger: Wyślij smsa AFC pod numer 85258. Jest to całodobowa usługa 
smsowa dla wszystkich osób znajdujących się w kryzysie, dostępna zawsze i 

wszędzie. 
• The Mix: Zadzwoń pod numer 0808 808 4994. The Mix pomoże Ci podjąć 

każde wyzwanie, jakie przed Tobą stoi. 

• Samaritans: Bezpłatny serwis telefoniczny 24 godziny na dobę, zadzwoń 
pod 116 123. 
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• LGBT+Telefon zaufania: Zadzwoń pod 0300 330 0630 w godzinach 10:00- 

22:00 każdego dnia. 

• Mindline Trans+: Zadzwoń pod 0300 330 5468 od poniedziałku do piątku 
od 20:00 do północy. Mindline Trans+ zapewnia wsparcie emocjonalne i 

psychiczne wszystkim osobom identyfikującym się jako osoby 
transseksualne, niebinarne, o płynnej płci oraz o innych tożsamościach 
płciowych. 

 
Informacje o Tobie i Twoim dziecku 

• Nagrana rozmowa zostanie wykorzystana do lepszego zrozumienia historii 
Twojego dziecka i zestawienia jej z historiami innych osób w celu 
znalezienia podobieństw i różnic. 

o Może to także pomóc nam zastanowić się nad nowymi sposobami 
pomocy młodym kobietom i dziewczętom, w tym nad opracowaniem 

narzędzia My Story and Me - Moja historia i ja, które pomoże w 
zrozumieniu ich zdrowia psychicznego i rozmowach na ten temat. 

• Inne gromadzone przez nas informacje, takie jak dane kontaktowe do 

Ciebie i Twojego dziecka oraz formularz zgody, będą przechowywane w 
bezpiecznym miejscu. 

• Zapytamy Ciebie i Twoje dziecko, czy możemy nagrać całą rozmowę (na 
zabezpieczonym nośniku), aby nie umknęły nam wypowiedzi uczestników. 

• Nagrania zostaną spisane przez inną organizację, a my upewnimy się, że 
przechowuje ona Twoje dane w bezpieczny sposób. 

• Po spisaniu nagrań zastąpimy imię dziecka losowym numerem, a nagranie 

zostanie skasowane. 
• Jeśli Ty lub Twoje dziecko chcecie, abyśmy usunęli ich odpowiedzi po 

zakończeniu rozmowy, możecie się z nami skontaktować i poprosić o ich 
usunięcie. 

o Możesz to zrobić do 2 tygodni po odbyciu rozmowy. Nie 

musisz nam mówić, dlaczego. 
o Po tym czasie większość informacji nie będzie powiązana z żadnymi 

nazwiskami. Nie będziemy mogli usunąć Twoich odpowiedzi, ponieważ 
nie będziemy wiedzieli, kto co powiedział. 
 

Badanie to składa się z trzech etapów 
1. Teraz: Ty i Twoje dziecko podpiszecie formularz zgody na udział w badaniu 

(10-15 min). 
2. Rozmowa indywidualna: Na temat: "Kim jestem? Jaka jest moja historia 
zdrowia psychicznego? Jakie chciałabym otrzymywać wsparcie? (1,5 godziny). 

3. Sprawdzenie końcowej wersji filmu: Upewnij się, że Twoje dziecko jest 
zadowolone z nagranego filmu (10 min). 

 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące badania, praw Twoich i Twojego 

dziecka w ramach badania lub sposobu wykorzystania informacji, skontaktuj się 

z nami pod numerem 020 7794 2313 lub adresem e-mail 

Jessica.Deighton@annafreud.org 
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Co dalej? 
Decyzja o wzięciu udziału w programie zależy od Ciebie i Twojego dziecka. Jeśli 

oboje chcecie wziąć udział, prosimy o wypełnienie tego formularza 
https://forms.office.com/r/Lp3aJJy1R1 

 
 
Na następnej stronie znajduje się podsumowanie dwóch opcji wideo.
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Kiedy ktoś będzie 

korzystał z "My Story 

and Me" - "Moja 

Historia i Ja", będzie 

mógł posłuchać 

Twojego nagrania lub 

nagrania czytanego 

przez kogoś innego 

…lub ktoś inny je 

odczytuje 

Nagrywamy Twój 

materiał audio 

 

Nagrywamy również 

materiał audio innych 

osób  

Na podstawie tych 

nagrań tworzymy 

historię 

Kiedy ktoś będzie 

korzystał z "My Story 

and Me" - "Moja 

Historia i Ja", będzie 

mógł posłuchać 

stworzonej przez nas 

historii 

 

Nagrywamy Twój 

materiał audio 
Wykorzystujemy 

Twoje nagranie… 

LUB Opcja 1 

Opcja 2 
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Więcej informacji  
 

Kim jesteśmy? 
Projekt jest prowadzony przez Jess Deighton i Julian Edbrooke-Childs. Jess 

kieruje zespołem badaczy (w tym Julianem) w Evidence Based Practice Unit 
(https://www.ucl.ac.uk/evidence-based-practice-unit/), który działa przy 
Centrum Anny Freud (organizacji charytatywnej zajmującej się zdrowiem 

psychicznym dzieci) i University College London. 
 

Jess i Julian są pasjonatami tego projektu z wielu powodów. W swojej pracy 
zaobserwowali, że młodzi ludzie z pewnych grup mają znacznie mniejsze szanse 
na zabranie głosu w badaniach. Badania te kształtują sposób wspierania młodych 

ludzi, więc jeśli nie wysłuchamy opinii różnych grup, dostępne wsparcie nie 
będzie odpowiadać ich potrzebom. 

 
Jess jest szczególnie zainteresowana tym tematem, ponieważ sama jest mamą 
trzech dziewczynek. Jest głęboko zaniepokojona tym, że dziewczęta i młode 

kobiety wydają się coraz częściej doświadczać różnych wyzwań, które zagrażają 
ich zdrowiu psychicznemu, oraz tym, co to oznacza dla jej dziewczynek i wielu 

im podobnych. Julian jest szczególnie zainteresowany tym tematem, ponieważ 
sam doświadczył problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Pragnie 

pomóc wszystkim młodym kobietom, by miały wpływ na swoje zdrowie 
psychiczne i dostępne wsparcie. 
 

Ten projekt nie byłby możliwy bez fantastycznego, różnorodnego zespołu osób 

zaangażowanych w jego realizację. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Jess, 

Julianie i zespole, odwiedź naszą stronę internetową: 

https://www.ucl.ac.uk/evidence-based-practice-unit/people. 

 

Komisja Etyczna UCL zatwierdziła badanie 
Wszystkie badania są analizowane przez niezależną grupę osób, zwaną Komisją 

Etyki Badań Naukowych, w celu ochrony Twoich interesów i bezpieczeństwa. 
Niniejsze badanie zostało sprawdzone i zatwierdzone przez Komitet Etyki Badań 
Naukowych Uniwersytetu w Londynie (nr ref.: 14037/008). 

 
Pozostałe informacje 

• Poza filmami wideo wszystkie kwestie poruszane podczas rozmowy są 
zachowywane w tajemnicy. 

• Nie będziemy dzielić się z nikim innym (w tym z Tobą) tym, co powiedziało 

nam Twoje dziecko. 
o Poinformujemy kogoś tylko wtedy, gdy uznamy, że jest to pilne lub 

gdy Ty lub Twoje dziecko powiecie nam coś, co zagraża Tobie lub 
innym.  

o Gdyby zaistniała taka sytuacja, najpierw porozmawiamy o tym z 

rodzicem lub dzieckiem.  
• Wyniki zostaną opublikowane w raportach, prezentacjach i na stronach 

internetowych - nie będą zawierały nazwiska dziecka. 
• Jeśli Ty lub Twoje dziecko chcielibyście zapoznać się z podsumowaniem 

naszych badań, prosimy o kontakt, a prześlemy je do Was lub możecie je 

znaleźć na naszej stronie internetowej w grudniu 2022 roku. 
• Za badania odpowiedzialny jest University College London. 
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• Badania są finansowane w ramach programu Public Health Research 
(Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem). 

o W przypadku jakichkolwiek problemów lub skarg prosimy o kontakt z 
Jess. Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dalej, mogą Państwo 

skontaktować się z przewodniczącym komisji etycznej pod adresem 
ethics@ucl.ac.uk. 

• W skład tego zespołu badawczego wchodzą Anna Freud Centre, University 

College London, University of Manchester, University of Oxford, Centre for 
Mental Health oraz Gendered Intelligence. 
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