Warszawa, 16 listopada 2012 r.
Szanowni Państwo,
Pragnę jeszcze raz, serdecznie podziękować Wam za pomoc, entuzjastyczne wsparcie i liczne
zgłoszenia do mojego badania. Etap zbierania przeze mnie danych dobiega powoli końca.
Jestem po wstępnych konsultacjach statystycznych uzyskanych wyników i mogę zdradzić,
że okazały się one ciekawe i znaczące. Tych z Państwa, którzy nie wypełnili jeszcze
kwestionariuszy, a chcą wziąć udział w badaniu – proszę o powrócenie do elektronicznego
listu z kwestionariuszem i wypełnienie go przed końcem niedzieli, 18 listopada br. Dane
pobrane przeze mnie w poniedziałek, 19-go będą bowiem ostatnimi, które zdążę uwzględnić
w swoim opracowaniu wyników i ich interpretacji. Po tym terminie nadal będzie istniała
możliwość
wypełnienia
ankiet
pod
adresem
internetowym:
http://www.rozszczepy.plus8.pl/badanie.html. Interpretację wyników w pracy magisterskiej
oprę jednak prawdopodobnie na danych zebranych przed wspomnianym terminem.
Tak, jak pisałem do Państwa wysyłając kwestionariusze – mam wielką nadzieję,
że pozostaniemy w kontakcie i że badanie to okaże się zaledwie pierwszym krokiem
w kierunku większego, zakrojonego na szerszą skalę przedsięwzięcia naukowego
i społecznego. Uważam, że jako użytkownicy forów dyskusyjnych (badanie oparłem
na użytkownikach dwóch forów: stworzonego przez Pana Michała Sobalę Forum dla osób
z rozszczepem wargi i/lub podniebienia http://free4web.pl/3/?110898 oraz Forum dla osób
po rozszczepie http://cleft.pl/), poszukujący aktywnie informacji na temat swojego problemu
i wspierający się nawzajem, stanowić Państwo mogą zawiązek platformy integrującej osoby
dotknięte wadami wargi i/lub podniebienia w naszym kraju, a tym samym zdolnej
do oddziaływania społecznego na skalę, będącą w stanie zmienić odbiór i świadomość
społeczną Państwa problemów. Przykłady innych zaniedbywanych i stygmatyzowanych
społecznie grup udowadniają, że droga do zmiany takiego stanu rzeczy prowadzi przez
aktywizację, zrzeszanie się w organizacje III sektora i aktywną działalność informacyjną
i społeczną. Wyniki socjologicznych i psychologicznych badań naukowych, stanowić zaś
mogą doskonały przyczynek do podjęcia społecznej debaty. Widzę tu zatem dla nas
doskonałą możliwość dalszej współpracy.
W przeciągu najbliższych miesięcy skontaktuję się z Państwem, przesyłając opracowane
wyniki moich badań i informując o postępach mojej pracy magisterskiej. Mam ogromną
nadzieję, że uda nam się wrócić do współpracy w ramach moich studiów doktoranckich.
Dlatego też w najbliższym czasie poświęcę się dokończeniu pracy magisterskiej na możliwie
jak najwyższym poziomie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam Państwa bardzo
bardzo serdecznie!
Jakub Smela

