
UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH 

2015 
Projekt badawczy Profil podatnika  
Zamawiający: Ministerstwo Finansów 
Projekt zakładał zaprojektowanie badania społecznego, nadzór merytoryczny nad jego realizacją 
oraz opracowanie ekspertyzy. 
Funkcja: ekspert, autorka raportu 
 
2015 
Projekt badawczy Ytong: dom i rodzina 1995-2015 
Zamawiający: marka budowlana Ytong 
Projekt zakładał opracowanie raportu dotyczącego zmian w zamieszkiwaniu i przemian Ŝycia 
rodzinnego w Polsce w dwudziestoleciu 1995-2015 (na podstawie badania ilościowego oraz danych 
zastanych). 
Funkcja: ekspert, autorka raportu 
 
2014 - 2015 
Projekt Znaczenie i funkcjonowanie kompleksów klasztornych w wybranych społecznościach 
lokalnych, UMO-2013/09/D/HS6/03019. 
Zamawiający: Narodowe Centrum Nauki 
Projekt zakładający zbadanie pola znaczeń i dzisiejszych sposobów funkcjonowania kompleksów 
klasztornych działających w miejscach dawnych kasat. 
Funkcja: wykonawca 
 
2014 
Nadzór ekspercki nad realizacją projektu badań społecznych dla Ministerstwa Finansów 
Zamawiający: Skarb Państwa, Ministerstwo Finansów 
Wartość projektu: utajniona 
Funkcja: ekspert 
 
2013 
Opracowanie projektu badań społecznych dla Ministerstwa Finansów 
Zamawiający: Skarb Państwa, Ministerstwo Finansów 
Wartość projektu: utajniona 
Funkcja: ekspert, autor projektu 
 
2012 
Badanie ewaluacyjne Zadania publicznego A1 „Prowadzenie działań psychologiczno-
pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”, edycja 2009-2012 w Warszawie 
Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Wartość projektu: 55 999,44 PLN 
Projekt dotyczył ewaluacji formatywnej zadania publicznego finansowanego ze środków 
publicznych. Celem zadania jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, w dwóch zasadniczych obszarach: 1) przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom i zapobiegania HIV/AIDS; 2) pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Badanie miało na celu dostarczenie zamawiającemu wiedzy 
pozwalającej lepiej i trafniej sformatować kolejną edycję zadania. 
Badanie odbywało się metodami wywiadów indywidualnych z liderami organizacji pozarządowych 



realizujących zadanie, wywiadów indywidualnych z klientami pomocy oraz desk research. Zespół 
badawczy liczył 3 osoby. 
Funkcja: realizator badania (desk research), współautorka narzędzi badawczych, autorka raportu z 
analizy dokumentów i współautorka raportu końcowego. 
Raport opublikowany w Internecie: 
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/ra

port__wstepna_ewaluacja____p__salustowicz_m__lukasiuk_m__j__sochocki.pdf  

 
 
2012-2016 
Grant Uniwersytetu Warszawskiego BST 164700/62/2012, BST 167900/51/13, BST 171300/57/2014 
Projekt badawczy: Przemiany miast i miejskości w perspektywie socjologii architektury 
Wysokość dofinansowania: 2012: 4.000 PLN, 2013 – 4.277 PLN, 2014 – 3.722 PLN. 
Projekt zakłada badanie współczesnych przemian w polskich miastach z wykorzystaniem 
perspektywy teoretycznej socjologii architektury, która w perspektywie tzw. zwrotu przestrzennego 
stanowi inspirujące podejście badawcze. 
Funkcja: kierownik projektu 
 
2011-2012 
Badania bezdomności, projekt systemowy 1.18, zadanie 4 – Gminny Standard Wychodzenia z 
Bezdomności 
Zamawiający – Stowarzyszenie MONAR w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i 
rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w zadaniu nr 4 w zakresie 
standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu „Gminnego Standardu 
Wychodzenia z Bezdomności” 
Łączna wartość badawczej części projektu zawiadywanej przez MONAR: 90 tys. Jedna diagnoza 
lokalna: 15 tys. złotych. 
Projekt dotyczył diagnozy zjawiska bezdomności w aspekcie prewencji, interwencji i readaptacji w 
wybranych gminach (30) w Polsce. 
Zakres badań: koordynacja i realizacja badań w Warszawie Pradze Południe, dodatkowo analiza 
dokumentów dla Warszawy Pragi Północ oraz dla Białegostoku. 
Funkcja: koordynator jednej z lokalizacji, realizator badań, główny autor raportu (diagnozy dla 
Partnerstwa lokalnego) dla Pragi Pd., współautor raportu dla Pragi Pn. i Białegostoku 
Raporty opublikowane w Internecie: 
http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Warszawa-Praga-Po%C5%82udnie.pdf 
http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Warszawa-Praga-Północ.pdf 
http://www.pfwb.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Białystok.pdf  
 
2010-2011 
Grant Uniwersytetu Warszawskiego 
Projekt badawczy Public Relations w organizacjach pozarządowych 
Suma dofinansowania: 11.000 PLN przez 2 lata 
Projekt miał na celu diagnozę stosowania technik i narzędzi Public Relations przez organizacje 
pozarządowe oraz sformułowanie rekomendacji, które umoŜliwi ą pełniejsze ich wykorzystanie. 
Funkcja: kierownik projektu 
Efekt:  cykl artykułów w miesięczniku „Remedium”, ksiąŜka PR NGOsów. Komunikacja 
strategiczna organizacji pozarządowych (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014). 
 



 
2009 
Zleceniodawca: Narodowe Centrum Kultury 
Ewaluacja ogólnopolskiego programu Śpiewająca Polska 
Badanie dotyczyło ogólnopolskiego programu promocji chóralistyki w szkołach róŜnego szczebla. 
Miało na celu kompleksową ocenę funkcjonowania programu w poszczególnych regionach, 
diagnozę trudności przy jego realizacji, zbadanie zainteresowania środowisk szkolnych i 
samorządowych. 
Funkcja: realizator badania (zogniskowane wywiady grupowe z chórmistrzami) 
 
2009 
Zleceniodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

Projekt badawczy "Usuwamy bariery. Badania potrzeb edukacyjnych pracodawców i 

pracobiorców w województwie opolskim", którego częścią był projekt "Badanie oczekiwań 

pracodawców wobec potencjalnych pracowników, ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście 

zjawiska migracji, realizowane za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (In-depth 

Interview - IDI)". 
Funkcja: współautorka koncepcji projektu badawczego (wspólnie z dr Anną Krasnodębską) 
 
2008-2009 
Grant Uniwersytetu Warszawskiego 
Projekt badawczy Analiza socjologiczna mieszkań migracyjnych  
Suma dofinansowania: 8.000 PLN przez 2 lata 
Projekt badawczy dotyczący socjologicznej analizy fenomenu mieszkań migracyjnych we 
współczesnej metropolii. 
Funkcja: kierownik projektu 
Efekt:  wystąpienia konferencyjne, opublikowane artykuły naukowe oraz ksiąŜka Niedom. 
Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych (Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 
2012, wspólnie z dr. Marcinem Jewdokimowem) 
 
 
2008 
Zleceniodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 
Projekt badawczy MłodzieŜ w środowisku lokalnym – badanie stosowania substancji 
psychoaktywnych przez uczniów dzielnicy Wawer w kontekście zadań profilaktyki problemowej - 
kontynuacja 
Wartość projektu: 16.168 PLN 
Badanie zrealizowane drogą pomiarów ankietowych wśród gimnazjalistów uczęszczających do 
szkół zlokalizowanych na terenie warszawskiej dzielnicy WAWER. Wykonawcą było 
Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO. Badania stanowiły kontynuację projektu 
„MłodzieŜ w środowisku lokalnym – badanie stosowania substancji psychoaktywnych przez 
uczniów dzielnicy Wawer w kontekście zadań profilaktyki problemowej” realizowanego w latach 
2005 i 2006. 
Funkcja: członek zespołu badawczego 
 
2008 
Zleceniodawca: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Badania 
sfinansowano ze środków rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
Ewaluacja programu ART w Polsce 



Wartość projektu ewaluacyjnego: 161.614 PLN 
W okresie od października do grudnia 2008 r. przeprowadzono badania ewaluacyjne, których 
przedmiotem było wdraŜanie programu „Trening Zastępowania Agresji” (Aggression Replacement 
Training, w skrócie TZA lub ART) w Polsce przez realizatorów biorących udział w szkoleniach 
organizowanych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w latach 
2004-2007.  
Funkcja: realizator badania (zogniskowane wywiady grupowe, wywiady indywidualne) 
 
2007 
Zleceniodawca: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Badanie współfinansowane było ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Badanie  marketingowe, rynkowe i analiza sytuacji promocji turystycznej do projektu Promocja 
Regionu warmińsko-mazurskiego poprzez działalność Teatru im. Stefana Jaracza 
Umowa nr 54/05/07 pomiędzy Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie a Stowarzyszeniem 
Profilaktyki Problemowej Profipro. 
Wartość projektu badawczego: 64.416 PLN 
Badanie miało na celu szeroką diagnozę sytuacji Teatru im Stefana Jaracza w Olsztynie pod 
względami marketingowymi i związanymi z Public Relations wśród waŜnych grup otoczenia  
w środowisku lokalnym (olsztyńskim), mieszkańców województwa oraz turystów. Elementem 
badania była szczegółowa analiza festiwalu teatralnego Na Pomostach w kontekście promocji 
regionu.  
Funkcja: koordynator badania, współautor projektu badawczego, realizator (obserwacja 
uczestnicząca, wywiady indywidualne, ankiety, analiza materiałów), współautor 2 raportów.  
 
2006 
Zleceniodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
Projekt badawczy Czas wolny gimnazjalisty 
Celem było rozpoznanie stanu aktualnego, preferencji i potrzeb młodzieŜy gimnazjalnej w zakresie 
atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w dzielnicy Wola.  
Funkcja: realizator badania (ankiety audytoryjne), współautor analiz statystycznych, współautor 
raportu 
 
2005 
Zleceniodawca: Ministerstwo Edukacji i Sportu 
Ogólnopolski projekt badawczy Kapitał społeczny i infrastruktura kulturalno-oświatowa. 
Środowisko lokalne w opiniach młodzieŜy i dorosłych 
Celem była diagnoza szans i barier aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym, diagnoza 
warunków, w jakich działają organizacje młodzieŜowe oraz instytucje i organizacje pracujące na 
rzecz młodzieŜy oraz jak na poziomie powiatu czy gminy praktycznie funkcjonuje polityka 
młodzieŜowa.  
Funkcja: realizator badania (ankiety audytoryjne, wywiady indywidualne, zbieranie materiałów do 
analizy dokumentów). 
 
2005 
Zleceniodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 
Projekt badawczy MłodzieŜ w środowisku lokalnym – badanie stosowania substancji 
psychoaktywnych przez uczniów dzielnicy Wawer w kontekście zadań profilaktyki problemowej 
Wartość projektu badawczego: 22.350,00 PLN 
Badanie odbywało się drogą pomiaru ankietowego, zrealizowanego wśród uczniów szkół 



podstawowych i gimnazjów dzielnicy Wawer. Zrealizowało je Stowarzyszenie „Alternatiff”. 
Badanie słuŜyło rozpoznaniu potrzeb z zakresu szkolnej profilaktyki problemów młodzieŜy na 
terenie Wawra; miało ono zatem charakter diagnozy społecznej w środowisku lokalnym. 
Funkcja: realizator badania (ankiety audytoryjne). 
 


