Příloha 1: Diskusní osnova rozhovoru k tématu činnost integračních center
Téma 1:
Představení







Délka: 2 minuty

Přivítání, představení se
Poděkování za účast
Uvést téma a cíl rozhovoru
Nahrávání rozhovoru pro studijní účely
Ujištění o anonymitě
Předpokládaná délka rozhovoru

Téma 2:
Činnost zaměstnanců integračních center
Náplň práce






Délka: 10 –
15 minut

Jak vypadá váš běžný pracovní den z hlediska vaší práce v Integračním centru?
S jakými cizinci z hlediska typu jejich pobytu, národnosti, ekonomické aktivity
se při své práci setkáváte?
Používáte k integraci cizinců nějaké specifické metody? Přistupujete k cizincům
individuálně nebo se řídíte určitou metodikou centra? Jaký přístup k cizincům
byste preferoval?
Co v rámci své činnosti cizincům poskytujete? O kterou službu dle vás mají
cizinci zájem?
Na co se zaměřujete při své práci? Co považujete za důležité při procesu
integrace cizinců, aby integrace cizinců byla úspěšná?

Problémy při integraci cizinců




Setkáváte se při své pracovní činnosti s nějakými problémy? S jakými?
Jak případné problémy řešíte?
Navrhujete nějaká nová zlepšení služeb? Jaká? Proč?

Téma 3:
Činnost integračního centra




Délka: 5
minut

Jakým způsobem získáváte své klienty? Jak s nimi komunikujete?
Spolupracujete v rámci své činnosti s některými dalšími institucemi? S jakými?
Čím napomáhají? Myslíte si, že je spolupráce s ostatními institucemi důležitá?
Co plánujete v letošním roce? Zřízení nové pobočky, služby nebo spolupráci či jiné
změny?

Téma:
Ukončení






Délka: 2 minuty

Doplnění a námitky
Ukončení rozhovoru
Poděkovat za strávený čas
Shrnout získané informace
Rozloučit se
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Příloha 2: Informovaný souhlas pro respondenta
Informovaný souhlas
Informovaný souhlas týkající se bakalářské práce na téma: „Role integračních center v rámci
integrační politiky ČR“.
Dobrý den,
jsem studentkou Univerzity Karlovy – Fakulty sociálních věd. Žádám Vás o souhlas s poskytováním
výzkumného materiálu pro moji bakalářskou práci na téma: „Role integračních center v rámci
integrační politiky ČR“.
Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá v nahrávaném rozhovoru,
který potrvá zhruba 20 minut. Vaše odpovědi jsou důvěrné, určené pouze pro potřeby k sepsání mé
bakalářské práce. Rozhovor bude nahráván na diktafon. Na kteroukoliv otázku můžete odmítnout
odpovědět a kdykoliv v průběhu rozhovoru můžete interview ukončit.
V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můžete na mě obrátit: Gabriela Hampejsová
(731 011 850) / G.Hampejsova@seznam.cz .
Svým podpisem zde souhlasíte se svou účastí na tomto projektu. Jedna kopie tohoto formuláře náleží
Vám.
Jméno řešitelky projektu:

Jméno respondenta/respondentky:

Podpis:

Podpis:

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

38

