
 

Celem projektu “(Nie)stabilność zawodowa i (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi 

w ruchu. Wpływ pandemii Covid-19” (akronim: INSIMO) jest zbadanie tego w jaki sposób młodzi ludzie 

definiują (nie)stabilność zawodową oraz jaki mają stosunek do (nie)mobilności przestrzennej w kontekście 

pandemii Covid-19. Projekt INSIMO ma na celu zrozumienie, jak młodzi ludzie postrzegają przeszłość, w jaki 

sposób odnoszą się do teraźniejszości, a także jak patrzą w przyszłość w związku z kryzysem wywołanym 

pandemią. 

 

Młodość uznawana jest za etap życia, który nacechowany jest nieprzewidywalnością oraz podatnością 

na zranienia (vulnerability). Badacze podkreślają, że pandemia Covid-19 ograniczyła mobilność przestrzenną 

oraz perspektywy zawodowe młodych osób, a co za tym idzie, znacznie pogorszyła sytuację młodych ludzi 

nasilając niepewność, z jaką muszą się mierzyć.  Zarówno w debacie naukowej, jak i publicznej młodzi ludzie 

nazywani są „Pokoleniem Lockdown” – generacją ludzi, których trajektorie życiowe mogą mieć charakter 

przerywany, w zawieszeniu (in-limbo) oraz obarczone są dużym ryzykiem niepowodzenia. Celem projektu 

INSIMO jest zbadanie wpływu pandemii Covid-19 na pracę, mobilność oraz życie codzienne młodych 

ludzi poprzez odpowiedź na pytania: 

1. W jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na poczucie (nie)stabilności zawodowej młodych ludzi? 

2. W jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na poczucie (nie)mobilności przestrzennej młodych 

ludzi? 

3. Jaki jest wpływ pandemii Covid-19 na (re)interpretacje życia młodych ludzi oraz ich postrzeganie 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości? 

 

Badacze społeczni (Settersten i in., 2020) wskazują, że istnieje ogromna potrzeba prowadzenia badań na temat 

wpływu pandemii Covid-19 na różne sfery życia młodych ludzi. Podkreśla się, że największą wartość 

w zakresie danych uzyskamy, opierając się na trwających projektach podłużnych (rozciągniętych w czasie), 

które łączą informacje na temat życia przed pandemią Covid-19 z doświadczeniami specyficznymi 

dla pandemii. Projekt INSIMO odpowiada na te potrzeby.  

Projekt INSIMO planowany jest jako rewizyta badawcza – ponowny kontakt z osobami badanymi – 

uczestnikami i uczestniczkami projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: 

rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów” (2016-2020), który finansowany był ze środków 

Narodowego Centrum Nauki w konkursie Sonata Bis 5, numer projektu: 2015/18/E/HS6/00147. Projekt 

INSIMO zakłada realizację 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z młodymi ludźmi (1982-1995) 

z wykształceniem wyższym i doświadczeniami w zakresie mobilności międzynarodowej, którzy wzięli udział 

w trzech falach projektu „Przejścia młodych…”. Ponowna wizyta badawcza (czwarte spotkanie z osobami 

badanymi) stanowi wyjątkową i niepowtarzalną okazję, aby sprawdzić, jak rozumienie i kształtowanie 

różnych sfer życia (zwłaszcza w odniesieniu do (nie)stabilności pracy i (nie)mobilności przestrzennej), w tym 

wartości, aspiracji i tożsamości młodych ludzi, zmieniały się w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem  

kontekstu pandemii Covid-19. Przyglądając się skutkom kryzysu Covid-19 z perspektywy cyklu życia, 

możliwe będzie zidentyfikowanie zagrożeń i nierówności, które mogą wpływać na życie młodych ludzi.  
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