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Zapytanie ofertowe: 

 

Dotyczy: pełnienia funkcji badacza w projekcie: „Badania integracji społeczności azjatyckich w 

Polsce” (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich). Projekt zakłada 

zdiagnozowanie sytuacji migrantów pochodzenia wschodnioazjatyckiego w Polsce, które w rezultacie 

przyczyni się do lepszej integracji tej grupy obywateli państw trzecich.  

 

Zakres obowiązków:   

• Współudział w badaniu społeczności imigranckich metodą obserwacji (Przeprowadzone 

zostaną nieformalne rozmowy z migrantami, które uzupełnią obserwacje. O ile będzie to 

możliwe, obserwacja zostanie poszerzona o dokumentację fotograficzną. Obserwacja poszerzy 

wiedzę o warunkach pracy migrantów oraz ich praktykach życia codziennego, co przyczyni 

się do wypracowania skuteczniejszej strategii integracji.  

• Współudział w badaniu socjologicznym społeczności imigrantów (przeprowadzenie 

wywiadów pogłębionych z osobami pochodzenia azjatyckiego, które odpowiedzą na pytania 

na temat sytuacji Azjatów w Polsce, powodów, dla których podjęli się emigracji, ich cech 

społeczno-demograficznych i podejmowanych przez nich strategii wobec polskich instytucji i 

urzędów. Badanie zostanie zakończone raportem cząstkowym. 

• Współudział w badaniu społeczności lokalnej zamieszkiwanej przez znaczącą liczbę 

imigrantów ze wschodniej Azji (badanie to będzie nawiązywało do wcześniejszych badań 

prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w gminie Lesznowola pod Warszawą i 

będzie miało na celu zdiagnozowanie integracji na poziomie lokalnym. Badaniem objęte 

zostaną takie instytucje jak Urząd Gminy, szkołą, parafia, kluby sportowe, stowarzyszenia. 

Szczególnej obserwacji poddane zostaną relacje imigrantów z władzami samorządowymi oraz 

ze środowiskiem lokalnym) 

• Współudział w przygotowaniu publikacji podsumowującej projekt 

• Współudział w konferencji promującej wyniki projektu 

• Inne czynności badawcze określone w trakcie trwania projektu, np. badania prasowe 

 

 

Forma współpracy: umowa o dzieło/umowa zlecenie. ISP pokrywa koszty transportu i 

zakwaterowania w ramach prowadzonych badań. 

 

Zapytanie ofertowe nie obejmuje ewentualnych kosztów: przygotowania raportów z badań, 

metodologii oraz wywiadów (w tym obserwacja uczestnicząca).  

 

Okres trwania projektu: 01.01.2011 – 31.12.2011 

 

Bardzo proszę o przesłanie oferty z podaniem miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z CV na e-

mail: justyna.frelak@isp.org.pl lub bezpośrednio do siedziby ISP do dnia 11 stycznia 2011. 

 

 

Łączę wyrazy szacunku, 
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Instytut Spraw Publicznych 


