Projekt jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego w 4. krajach po obu stronach
Atlantyku i bierze w nim udział 4. liderów, którzy tworzą zespoły badawcze w poszczególnych krajach. Są
to prof. Thomas Bryer (Lider) z University of Central Florida, USA; prof. Mebs Kanji
z Concordia University, Quebec, Kanada; dr Victoria Foster z Edge Hill University, Wielka Brytania; oraz
dr Piotr Modzelewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Epidemia COVID-19 i wywołana przez nią zapaść gospodarcza obnażyły niepewną sytuację
finansową, edukacyjną i społeczną osób żyjących w społecznościach na całym świecie. Załamanie obnażyło
i zaostrzyło trwałe nierówności gospodarcze i społeczne, popychając tych, których zatrudnienie, warunki
mieszkaniowe, dostęp do wyżywienia i wykształcenia były niepewne, głębiej w przepaść niskiego dostępu
lub jego braku do tych dóbr, równocześnie spychając tych, którzy byli umiarkowanie zamożni,
w niepewność pogorszonych warunków życiowych. Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które
świadczą usługi na rzecz populacji szczególnie wrażliwych, również stanęły przed wyzwaniem z powodu
nowych ograniczeń zasobów, różnych zdolności adaptacyjnych i różnych poziomów zdolności
do współdziałania oraz poprawy wyników tych organizacji w świetle specyficznych, ale i powszechnie
występujących potrzeb. Badania w ramach projektu skoncentrowane są na dwóch obszarach: zmniejszaniu
nierówności i negatywnych efektów dla bardziej wrażliwych grup społecznych, oraz wspieraniu
współrządzenia demokratycznego i partycypacji w życiu społecznym.
W oparciu o teorię organizacji, behawioralne teorie organizacji, teorie socjologiczne i teorie
demokracji, z położeniem szczególnego nacisku na zdolności adaptacyjne, relacje międzyorganizacyjne,
pomiar wyników i responsywność instytucji publicznych, w ramach badania zostały sformułowane cztery
pytania, które będą weryfikowane w czterech krajach, z których pochodzą zespoły badawcze: (1) w jaki
sposób w objętych badaniem wrażliwych populacjach pojawiły się nierówności (zarówno faktyczne, jak
i postrzegane) podczas pandemii COVID-19, w takich obszarach jak zdrowie, dobrostan społeczny
i ekonomiczny, oraz dlaczego one się pojawiły?; (2) W jaki sposób zdolności adaptacyjne (zarówno
pojedynczych instytucji publicznych, czy organizacji pozarządowych, jak i tego typu podmiotów
współdziałających) wpłynęły na (nie)równość uzyskiwanych rezultatów w odniesieniu do populacji
szczególnie wrażliwych (zarówno przed, jak i po szczepieniu), m.in. takich jak indywidualne poczucie
wykluczenia, czy też zaufanie do organizacji pomocy społecznej; (3) W jaki sposób pojedyncze i wspólne
zdolności adaptacyjne wpłynęły na spójność polityk i działań w odniesieniu do szczególnie wrażliwych grup
społecznych?; (4) Jakie narzędzia cyfrowe ułatwią trwałą współpracę międzynarodową i krajową w celu
wzmocnienia globalnych i lokalnych działań na rzecz zmniejszenia nierówności, zwiększenia włączania
w proces podejmowania decyzji oraz wzmocnienia zaufania i powszechnej zgodności z prowadzoną
polityką? Aby odpowiedzieć na te pytania, w trakcie badania zostaną przeprowadzone m.in. badania
ankietowe populacji osób szczególnie wrażliwych i populacji generalnej, a następnie wyniki tych ankiet
zostaną opracowane za pomocą metod jakościowych i ilościowych.
Badania obejmują zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki zdolności organizacyjnych, jak
również rozszerzane są na elementy badania demokracji, dotychczas niebadane bezpośrednio w ramach
rozważań nad zdolnościami adaptacyjnymi. Niniejszy projekt rozwija również teorię i praktykę zarządzania
międzyorganizacyjnego opartego na współdziałaniu poprzez rozpoznanie dynamicznych praktyk
współdziałania w czasie kryzysu. Odpowiadając na cztery pytania badawcze, które łączą dyscypliny
administracji publicznej, teorii organizacji, nauki polityczne, nauki ekonomiczne i nauki społeczne, projekt
przyniesie liczne publikacje naukowe, a także stworzy ramy dla ustanowienia trwałej społeczności
praktyków z instytucji publicznych i organizacji non-profit w różnych krajach, w celu zwiększenia zdolności
adaptacyjnych tych organizacji wobec kolejnych ewentualnych kryzysów w zakresie zdrowia publicznego,
czy też innych.
Do kluczowych oczekiwanych wyników projektu badawczego należą recenzowane publikacje
naukowe w czasopismach międzynarodowych i krajowych, jak również podręcznik dla samorządów
lokalnych i organizacji non-profit z zaleceniami dotyczącymi zwiększenia zdolności adaptacyjnych w celu
przygotowania się do przyszłych kryzysów w zakresie zdrowia publicznego i innych.

