Warszawa, 15 grudnia 2012 r.
Zapytanie ofertowe:
Dotyczy: pełnienia funkcji koordynatora/głównego eksperta badania eksperymentalnego w ramach
badania równego traktowania cudzoziemców na rynku pracy za pomocą testów dyskryminacyjnych w
projekcie: „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce”
(Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich).
Celem badania jest zdiagnozowanie skali problemu dyskryminacji w zatrudnieniu cudzoziemców
pochodzących z państw trzecich. W tym celu zastosowana będzie technika zwana testem
korespondencyjnym (odmiana testu dyskryminacyjnego), która polega na wysyłaniu uprzednio
przygotowanych aplikacji fikcyjnych kandydatów w odpowiedzi na umieszczone przez autentycznych
pracodawców oferty pracy, a następnie monitorowaniu liczby i rodzaju reakcji ze strony rekrutujących.
Zakres obowiązków:
 Opracowanie planu badawczego, narzędzi badawczych (równoważnych życiorysów).
 Pretest narzędzia badawczego.
 Przeprowadzenie testów dyskryminacyjnych z uwzględnieniem różnych typów pracodawców
– wysyłanie aplikacji na pojawiające się ogłoszenia o pracę i monitorowanie wyników.
 Analiza wyników badania i opracowanie raportu kończącego badanie.
 Uczestnictwo w wizytach studyjnych do ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych
w innych krajach, które używają testów dyskryminacyjnych do badania nierówności.
 Współudział w przygotowaniu publikacji podsumowującej badanie i projekt.
 Inne czynności badawcze określone w trakcie trwania projektu.
Forma współpracy: umowa o dzieło/umowa zlecenie. ISP pokrywa koszty transportu, zakwaterowania
i diet w ramach prowadzonych badań.
Okres trwania projektu: 01.01.2011-31.12.2013
Okres objęty niniejszym zapytaniem ofertowym: 01.01.2012-31.12.2012
Kryteria wyboru oferty:
 cena – 50%,
 doświadczenie w realizacji badań społecznych w tematyce objętej projektem (min. w czterech
projektach) – 25%,
 publikacje z zakresu migracji, dyskryminacji, badań eksperymentalnych – 25%.
Bardzo proszę o przesłanie oferty z podaniem wynagrodzenia brutto wraz z CV na email: maryla.kossgoryszewska@isp.org.pl lub bezpośrednio do siedziby ISP do dnia 30 grudnia 2011 r.
Łączę wyrazy szacunku,

Justyna Frelak
Kierownik Programu Migracji i Polityki Rozwojowej
Instytut Spraw Publicznych

Projekt „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

