Informace o výzkumném projektu pro dobrovolníky

Vážený pane/paní,
dovolujeme si Vás vyzvat k účasti na výzkumném projektu: Interaktivní program pro redukci
škodlivého pití alkoholu
Cíle projektu:
Cílem projektu je vytvoření interaktivního webového programu zaměřeného na rizikovou konzumaci
alkoholu u mladých dospělých. Program by měl přispět ke zvýšení informovanosti o zdravotních
rizicích spojených s nadměrným užíváním alkoholu, ale i k potenciální změně postojů ohledně
škodlivé konzumace alkoholu.
Zařazení do projektu:
Zařazení dobrovolníků do projektu bude probíhat kontinuálně od června 2017 do prosince roku 2017.
Charakteristika výzkumných postupů, které se dotýkají dobrovolníka:
Výzkum bude prezentován prostřednictvím webových stránek, zahrnujících informace o výzkumu,
informovaný souhlas a vlastní webový program. Předpokládáme, že celkově bude participace na tomto
projektu trvat 30 minut.
Rizika a nežádoucí účinky výzkumných postupů:
Program nepředstavuje žádná zdravotní rizika a v minulosti jsme se nesetkali s jakýmikoli
nežádoucími příhodami.
Výhody plynoucí z účasti ve studii pro dobrovolníka:
Účast ve výzkumu bude honorována jednorázovou částkou 200 Kč, která bude zaslána po dokončení
programu webové aplikace na předem dané číslo Vašeho bankovního účtu. Po 30 dnech Vás budeme
kontaktovat s krátkým návazným dotazníkem ohledně konzumace alkoholu, po jehož vyplnění
obdržíte dalších 100 Kč, které Vám opět zašleme na Váš bankovní účet.
Povinnost účasti na výzkumném projektu:
Účast na výzkumném projektu je zcela dobrovolná a vyžaduje Vámi podepsaný souhlas s účastí na
výzkumném projektu, viz dokument „Informovaný souhlas s účastí na výzkumném projektu“. Svůj
souhlas s participací na výzkumu můžete stáhnout v jakékoli části výzkumu, i před jeho zahájením, a
to bez udání důvodu. Pokud však program projektu nedokončíte, nebudeme Vám schopni vyplatit Vaši
odměnu.
Důvěrnost osobních a jiných údajů získaných ve studii:
Údaje o osobách zařazených do výzkumného projektu jsou považovány za důvěrné. Jejich prezentace
(kupř. ve vědeckých časopisech) je možná pouze tak, aby data nebylo možno vztáhnout k jednotlivým
osobám. Dokumentace výzkumného projektu bude zpřístupněna zadavateli výzkumného projektu a
etické komisi, která výzkumný projekt schválila.
Výzkumný projekt schválila Etická komise Národního ústavu duševního zdraví, na kterou se
může dobrovolník obrátit v případě dotazů ohledně etických aspektů výzkumu.
S otázkami ohledně výzkumu se můžete obrátit na:
Kateřina Příhodová, MA
E-mail: Katerina.Prihodova@nudz.cz, telefon: (+420) 283 088 403

