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Badania z zakresu polityki społecznej 
 

Opis badania 

Badania z zakresu polityki społecznej są ukierunkowane na rozpoznanie efektów celowej 

działalności instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, skierowanej na zmianę struktury 

społecznej. Badania z zakresu polityki społecznej realizowane przez PBS są ukierunkowane - między 

innymi - na następujące cele: 

 określenie wpływu interwencji publicznych na zmiany w strukturze społecznej  

 określenie potrzeb społecznych w zakresie interwencji publicznych 

 ocena trafności i efektywności polityki społecznej względem przyjętych założeń 

 analiza porównawcza działań z zakresu polityki społecznej oraz efektów tych działań 

w odniesieniu do określonego czasu i przestrzeni 

 efektywność polityki społecznej w poszczególnych grupach docelowych interwencji 

 rozpoznanie przyczyn, charakteru i skutków problemów społecznych na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym 

 rozpoznanie przyczyn, charakteru i skutków określonych problemów społecznych, między 

innymi, takich jak: 

o problem ubóstwa 

o problem bezrobocia 

o problemy rodzinne 

o problem bezdomności 

o problemy osób niepełnosprawnych 

o problem marginalizacji 

o problemy depopulacji i migracji wewnętrznych i zewnętrznych 

o problemy integracji imigrantów 

o problemy aktywizacji społecznej, zawodowej, kulturalnej 

 rozpoznanie postaw i preferencji społeczeństwa wobec planowanych zmian w sferze politycznej 

i gospodarczej kraju i regionu 

 monitorowanie reakcji społecznej na bieżące wydarzenia 

 określenie poziomu satysfakcji z usług oferowanych przez instytucje publiczne 

 monitorowanie działań i przedsięwzięć lokalnych samorządów 

 określenie zgodności polityk społecznych z wytycznymi z poziomu krajowego i UE 

W ustaleniu celu oraz przedmiotowego i podmiotowego zakresu diagnoz PBS efektywnie 

współpracuje z Zamawiającym.  

 

Zastosowanie  

 Zwiększenie skuteczności planowanych lub podejmowanych interwencji 

 Poprawa jakości usług podmiotów publicznych 

 Identyfikacja nieznanych zjawisk i problemów społecznych 

 Rozwiązanie trudności związanych z organizacją działań oraz z osiągnięciem wyznaczonych celów 

 Rozpoznanie ukrytych związków między różnymi zjawiskami  

 

Standardy realizacji badania 

Opis standardów realizacji badania znajduje się tutaj. 
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