DOING FAMILY

IN A TRANSNATIONAL CONTEXT

RODZINA PONAD GRANICAMI
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIACH

Szanowni Państwo,
w ramach projektu badawczego realizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego chcemy zbadać, jak
żyje się polskim rodzinom w Norwegii. Interesują nas okoliczności i skutki wyjazdu, problemy, z jakimi borykają się rodziny
polskie zagranicą, jak i szanse oraz sukcesy, do których przyczynił się wyjazd z Polski. Swoje zaproszenie kierujemy do
Polaków i Polek mieszkających w Oslo i jego okolicach. Wierzymy, że lepsze poznanie sytuacji polskich rodzin w Norwegii
przyczyni się wypracowania takich rozwiązań, które poprawią ich funkcjonowanie.

DO KOGO JEST KIEROWANE ZAPROSZENIE?
Poszukujemy bardzo różnych rodzin, rodziców z dziećmi, związków partnerskich z dziećmi, rodzin polsko-norweskich, matek i ojców
samodzielnie wychowujących dzieci. Zaproszenie to jest kierowane do mieszkańców Oslo i okolic.
JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA?
W ramach projektu chcemy spotkać się zarówno z rodzicami, jak i dziećmi. Badanie jest dobrowolne oraz anonimowe. Rozmowa z
rodzicem/rodzicami trwa od 1,5 do 2 godzin, zaś spotkanie z dziećmi, mające charakter zabawy poprzez rysunek lub kolaż, około 1 godziny.
Spotkanie z rodzicami i dziećmi może odbyć się w tym samym czasie. Spotkamy się w wybranej przez Państwa lokalizacji oraz dogodnym
dla Państwa terminie.
CZYM SĄ RODZINY PONADNARODOWE?
Chcemy zbadać, jak wygląda życie codzienne rodzin migracyjnych, funkcjonujących w społeczeństwie norweskim, ale także posiadających
silniejsze lub słabsze związki z Polską i polskim społeczeństwem, chociażby przez fakt polskiego pochodzenia.
KTO PROWADZI BADANIA?
Badania realizowane są przez badaczki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i są finansowane przez projekt w ramach
Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIACH?
Wyniki prowadzonych badań przełożą się na konkretne rekomendacje zarówno dla polskich, jak i norweskich instytucji, zajmujących się
kwestiami migracji, rodziny i edukacji.
Jest to także okazja, by opowiedzieć swoją historię migracji, porozmawiać o swoich doświadczeniach związanych z wyjazdem i
wychowaniem dzieci, zarówno tych pozytywnych, jak i tych trudniejszych.
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