Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia
A) Przeprowadzenie badań i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologię nauk
społecznych
Zakres usługi:
W ramach badań zakłada się przeprowadzenie 2000 wywiadów ilościowych trwających ok. 30-40 min.
i składających się z ok. 30 pytań zamkniętych i ok. 5 pytań metryczkowych (dotyczących cech społecznodemograficznych respondenta). Badanie dotyczy potrzeb społecznych mieszkańców dorzeczy w
zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji
ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych
inwestycji (zakres do doprecyzowania).
Realizacja badania stanowić będzie dla ekologicznych organizacji pozarządowych o charakterze
strażniczym punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji
obywateli.

B) Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej
Zakres usługi:
Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej dot. potrzeb społecznych mieszkańców dorzeczy w
zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji
ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych
inwestycji (zakres do doprecyzowania) (przeprowadzonej w oparciu o badania CATI na próbie 2000
respondentów).
Osoba sprawująca nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej odpowiadać będzie za wszelkie
działania związane z pomiarem ilościowym CATI.

→
→
→
→
→
→
→

opracowanie narzędzia badawczego,
nadzór nad pracą ankieterów,
szkolenie dla ankieterów realizujących badanie CATI,
testowanie efektywności działania narzędzia badawczego do CATI podczas pilotażu do badań;
dobór próby badawczej w badaniach CATI,
kontrola prawidłowości obliczeń statystycznych (wykrywanie błędów w bazie danych),
sformułowania wstępnych wytycznych i wniosków do raportu.
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W szczególności do obowiązków należeć będzie:

C) Opracowanie raportu i rekomendacji dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań
socjologicznych
Zakres usługi:
→
→
→
→

Przeprowadzenie obliczeń statystycznych;
Wygenerowanie wykresów i tabel na bazie otrzymanych wyników;
Jakościowa analiza i interpretacja uzyskanych danych;
Sformułowanie rekomendacji dla organizacji strażniczych.

Dodatkowe czynniki niwelujące nierówności:

Strona 2

1. Zastosowanie języka wrażliwego na płeć we wszystkich materiałach elektronicznych czy
papierowych, testy/ ankiety z podziałem na płeć.
2. Materiały (raport z badań i rekomendacje) zostaną przygotowane w sposób przystępny dla
odbiorców o różnorodnych potrzebach z użyciem języka łatwego do czytania i zrozumienia, do
różnych kategorii odbiorców (np. niedowidzących, niedosłyszących).
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