
 
 

Začlenenie aktérov 
Cieľom projektu ECDP je vytvorenie  platformy, ktorá spája 
kľúčových aktérov v celej Európe pre možnosť realizácie 
longitudinálneho výskumu kvality života detí a mládeže 
v Európe - EuroCohort. 
Je potrebné zapojiť tvorcov politík na národnej, európskej 
a medzinárodnej úrovni, orgány pre financovanie projektu 
ako aj akademických pracovníkov do implementovania 
politík a programov na meranie kvality života detí 
a mládeže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prínos longitudinálneho prieskumu v Európe 
Porovnávací  longitudinálny  prieskum  kvality života detí 
a mládeže v Európe poskytne nové možnosti pre 
formulovanie relevantných politík na európskej úrovni ako 
aj na úrovni členských štátov. 

Longitudinálne  prieskumy kvality života: 

 pomáhajú pochopiť dôležité míľniky v živote mladých ľudí, 
napríklad prechod od vzdelávania k trhu práce; 

 umožňujú výskumným pracovníkom identifikovať modely 
zmeny, t. j. dynamiku a faktory spojené s deťmi a mladými 
ľuďmi, ktorí sú spokojní so svojím životom; 

 môžu byť použité na retrospektívnu identifikáciu okolností 
a skúseností v predchádzajúcom živote mladých ľudí, ktoré 
majú vplyv výsledky výskumu získané neskôr; 

 budú použité perspektívne na predpovedanie výsledkov 
konkrétnych okolností a skúseností v živote vyskytujúcich sa 
v určitých časových obdobiach. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konzorcium zahŕňa 16 partnerov z 13 krajín EÚ. 
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Viac informácií 
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Tento projekt je financovaný z výskumného a inovačného 
programu Európskej únie Horizont 2020 na základe grantovej 

zmluvy č. 777449. 
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Značné rozdiely v kvalite života detí a mládeže vyvolávajú 
záujem zodpovedných po ich lepšej podpore. Keďže politiky 
musia byť založené na dôkazoch, je potrebné získať kvalitné 
údaje, na základe ktorých by sa mohli realizovať. Práve údaje 
z dlhodobých prieskumov detí a mládeže, ktoré boli 
zozbierané od ich narodenia, ukazujú, ako sa ľudia časom 
menia a do akej miery sú zážitky z detstva spojené s ich 
ďalším životom. Tieto údaje treba zhromažďovať s cieľom 
preskúmať napríklad dlhodobé dôsledky šikanovania v škole, 
trvalé dôsledky chudoby v detstve a pod. Ideálnym nástrojom 
pre takýto prieskum je porovnávací longitudinálny prieskum, 
ktorý je schopný sledovať procesy a politické intervencie 
v rôznych národných kontextoch. Projekt EuroCohort bude 
mať zásadný vplyv na politiky týkajúce sa kvality života detí 
v celej Európe. 
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EuroCohort 

Za účelom informovania aktérov, ktorí  rozhodujú o nových 
výskumných infraštruktúrach na európskej úrovni načrtne 
projekt ECDP realistické náklady na paneurópsky dlhodobý 
prieskum v priebehu 25 rokov, špecifikuje jeho prínos pre 
politiku a finalizuje požiadavky na návrh prieskumu. 

Koncepcia 
ECDP upozorňuje tvorcov politík a orgány pre financovanie 
projektu na strategické a finančné potreby vedeckej obce. 
Tento projekt bude použitý aj ako nástroj, ktorý dokáže 
strategicky zosúladiť zdroje financovania v celej Európe 
s cieľom riešiť niektoré veľké výzvy. 

Nástroje 
Longitudinálne štúdie predstavujú silný nástroj tvorcov 
politík, keďže sú schopné lepšie chápať modely a príčinné 
vzťahy medzi deťmi a mládežou. EuroCohort prispeje 
k dosiahnutiu cieľov trvale udržateľného rozvoja, keďže 
ponúkne hlbší pohľad na témy ako chudoba, zdravie 
a blahobyt, či vzdelávanie. 

Prof. Gary Pollock, koordinátor ECDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The European Cohort Development project (ECDP) je 
dizajnová štúdia s cieľom  vytvoriť projektový zámer  pre 
európsku výskumnú infraštruktúru, ktorá poskytne 
porovnávacie údaje o longitudinálnom prieskume  kvality života 
detí a mladých ľudí. Infraštruktúra, ktorú vyvinie ECDP, bude 
následne koordinovať prvý celoeurópsky prieskum skupín detí 
od narodenia s názvom EuroCohort. 

Projekt ECDP poukazuje na to, že tvorcovia politík by mali mať 
prístup k údajom potrebným pre riešenie zložitých sociálnych 
problémov, ktoré majú často negatívny vplyv na kvalitu života 
detí a mládeže. 

European Cohort Development Project bol vytvorený 
na základe projektu FP7 "Meranie blahobytu mládeže" 
(MYWeB) (fp7-myweb.eu), ktorý dokazuje nevyhnutnosť 
koncepcie rozvoja celoeurópskeho longitudinálneho 
prieskumu blahobytu detí a mládeže vzhľadom na: 

 záujem zainteresovaných strán; 
 technickú vykonateľnosť  vo vzťahu k dotazníkovým 

prieskumom detí; 
 relevantnosť politiky v súvislosti s preukázanými 

potrebami pre rozvoj politiky  v oblasti detí, rodín 
a vzdelávania; 

 politický prínos zhodnotený v porovnaní s nákladmi 
na infraštruktúru. 

 
Subjektívny a objektívny blahobyt 
Hoci merania založené na objektívnych ukazovateľoch ako sú 
príjmy domácností, množstvo detí zapojených 
do vzdelávania, prístup k vzdelaniu, atď., poskytujú užitočné 
informácie o kvalite života, subjektívne merania čerpajú 
z ľudského vnímania tak, že samotní jednotlivci rozhodujú, 
čo je dôležité pri posudzovaní ich života. Objektívne 
a subjektívne ukazovatele sa navzájom dopĺňajú a keď sa 
použijú zároveň,  môžu merať kvalitu života komplexnejšie 
a tak poskytnúť reálnejší obraz o probléme. 

 

Budovanie kapacít 
Výmena poznatkov v rámci konzorcia aj mimo neho 
prispeje k budovaniu európskych kapacít a posilní 
cezhraničné väzby. Okrem poskytovania vysokokvalitných 
údajov týkajúcich sa kvality života bude táto infraštruktúra 
združovať sieť ľudí, odborných znalostí, informácií, 
vedomostí, obsahu, metód, nástrojov a technológií z krajín 
Európy. 


