
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Splošna analiza in spremljanje učinkov izvajanja programa 
Evropska solidarnostna enota (RAY SOC MON) 

 

 

 

RAY SOC MON je temeljni raziskovalni projekt, ki se izvaja že od leta 2019 ter prilagaja vsakokratni 
generaciji programa Evropska solidarnostna enota. Njegov namen je prispevati k zagotavljanju in 
razvoju kakovosti pri izvajanju Evropske solidarnostne enote (2021-2027), k razvoju mladinske politike 
in prakse mladinskega dela na podlagi dokazov in raziskav ter k boljšemu razumevanju prostovoljstva, 
učenja in mladinskega aktivizma v okviru solidarnostnih aktivnosti mladih. 

Raziskovalni načrt je lahko podvržen spremembam.  

 

Cilji 
 

● raziskati učinke projektov, financiranih v okviru Evropske solidarnostne enote, na 
udeležence projektov in projektne skupine ter njihove skupnosti, mreže in organizacije; 

● proučiti profile udeležencev projektov, projektnih partnerstev, projektnih skupin in 
podpornih skupin na individualni in organizacijski ravni; 

● analizirati dostop do Evropske solidarnostne enote z vidika mladih, mladinskih in drugih 
organov mladinskega sektorja ter skupin, mrež in organizacij v mladinskem delu 

● raziskati izvajanje evropske solidarnostne enote z vidika ključnih deležnikov programa, 
tako na ravneh projekta kot na ravni programa. 

 
 
 
 
 



 

                                                        

 
Temeljna raziskovalna vprašanja 

 
● Kakšni so učinki projektov Evropske solidarnostne enote na udeležence projektov in 

projektne skupine, njihove skupine/mreže/organizacije ter na njihove skupnosti in okolja? 
● Kakšno je okolje projektov Evropske solidarnostne enote, zlasti glede dostopa do programa 

in njegovega izvajanja, individualnih in organizacijskih profilov udeležencev ter razvoja, 
izvajanja, upravljanja in podpore projektov? 

● Kako lahko ugotovitve tega raziskovalnega projekta okrepijo izvajanje Evropske 
solidarnostne enote ter podprejo razvoj mladinske politike in prakse mladinskega dela, ki 
temeljita na dokazih in raziskavah? 

 
 

Podporna raziskovalna vprašanja 
 

● Kakšni so učinki sodelovanja v projektih Evropske solidarnostne enote na razvoj ključnih 
kompetenc udeležencev projektov in projektnih skupin? 

● Kakšni so učinki sodelovanja v projektih Evropske solidarnostne enote na izobraževalne in 
poklicne perspektive udeležencev projektov in članov projektnih skupin? 

● Kakšni so učinki projektov Evropske solidarnostne enote na kompetence in prakse v 
program vključenih mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev za izvajanje mladinskega 
dela?  

● Kako in v kolikšni meri projekti Evropske solidarnostne enote prispevajo k ciljem, nalogam 
in prednostnim nalogam programa? 

● Kako se učinki razlikujejo med različnimi oblikami in vrstami prostovoljskih in 
solidarnostnih projektov ter med različnimi vlogami in nalogami v teh projektih? 

● Kateri so profili udeležencev projektov, projektnih partnerstev, projektnih skupin in 
podpornih skupin ter kaj to pove o dostopnosti programa? 

 
 

Predvidena raziskovalna metodologija 
 

Raziskovalna metodologija predvideva posebno programsko študijo o izvajanju programa, temelječo 
na mešanih metodah raziskovanja (analize in metaanalize sekundarnih virov, vprašalniki, intervjuji) ter 
valove anketiranja (vsaki dve leti) udeležencev in vodij projektov na podlagi vsebinsko moduliranih 
vprašalnikov na temeljne, strateške in tematske dele. Predvidene so analize na nacionalni in 
nadnacionalni ravni ter omogočanje odprtih in primerljivih podatkovnih zbirk in rezultatov na 
nadnacionalni ravni raziskav.  
 


