ד"ר אדריאנה קמפ
ד"ר אדריאנה קמפ היא מרצה בכירה בחוג לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב ,ועומדת בראש
תוכנית המ"א בסוציולוגיה של ארגוני שינוי חברתי (עם ד"ר
נ' מזרחי ופרופ' י' שביט) .תחומי המחקר שלה הם
סוציולוגיה של המדינה וחברה אזרחית; מהגרי עבודה
ואזרחות; ארגונים לא ממשלתיים; רווחה ומגדר .במכון ון
ליר בירושלים היא משתתפת במחקר בנושא מאזרחות
חברתית לאזרחות כלכלית :נשים ,רווחה וארגונים לא
ממשלתיים .המחקר בוחן מפרספקטיבה היסטורית,
מוסדית ואתנוגרפית כיצד תמורות במשטר רווחה ובארגוני
שינוי חברתי משפיעות על האזרחות החברתית והכלכלית
של נשים בישראל.
כמו כן קמפ מנהלת מחקר תלת-שנתי ,הבוחן את תפקידם של ארגונים לא ממשלתיים
בפרויקטים המיועדים ליזמות כלכלית של נשים ,ואת השפעתם של ארגונים אלו על
עיצוב דפוסי משילות (בשיתוף עם ד"ר נ' ברקוביץ ובמימונה של הקרן הלאומית
למדע).
משנת  0202קמפ משמשת יו"ר הנהלת האגודה לזכויות האזרח (יחד עם ד"ר גילה
שטופלר) ,והיא כתבה את דוח המומחים בנושא הגירת עבודה לקראת הצטרפותה של
ישראל ל OECD-בשנת .0202
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