
 

 

                                                         

 

 
 
 
 

 

Raziskovalni projekti mreže RAY, v katerih smo sodelovali v 
preteklem programskem obdobju 

 

 

 

V prejšnjem programskem obdobju je MOVIT kot slovenska nacionalna agencija evropskih programov 
na področju mladine sodeloval v štirih raziskovalnih projektih, katerih krajši opisi so v nadaljevanju, 
rezultati pa objavljeni pri drugih rezultatih spremljanja učinkov programov. Avtorji izvedenih raziskav 
med letoma 2015-2019 na nacionalni ravni so red. prof. dr. Tomaž Deželan, asist. mag. Miha Zimšek, 
asist. mag. Nina Vombergar in asist. mag. Katja Nacevski (vsi Fakulteta za družbene vede Univerze v 
Ljubljani). 

 

Splošna analiza in spremljanje učinkov izvajanja programa E+: MVA              
(RAY MON) 

Namen te analize je bil razumeti učinke, dostopnost, profile akterjev, upravljanje projektov in izvajanje 
programa s ciljem razvoja prakse, izboljšanja izvajanja programa in razvoja naslednje generacije 
programa. V okviru raziskave so bili analizirani večjezični anketni vprašalniki udeležencev in vodij 
projektov na nadnacionalni in nacionalni ravni. Raziskave so potekale v štirih valovih, skupno pa je bilo 
na nacionalni ravni raziskovanja vanje vključenih 2.223 udeležencev in 494 vodij projektov.  

 

Splošna analiza in spremljanje učinkov izvajanja programa ESE                      
(RAY SOC MON) 

RAY SOC MON je temeljni raziskovalni projekt, ki se je začel izvajati 2019. 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. 
V preteklem programskem obdobju so potekale raziskovalne aktivnosti predvsem na nadnacionalni 
ravni.  

Analiza dolgoročnih učinkov programa E+: MVA na participacijo in 
državljanstvo (RAY LTE CIT) 

Namen te analize je bil raziskati kratkoročne in dolgoročne učinke sodelovanja v programu Erasmus+: 
Mladi v akciji na udeležence in druge akterje, organizacije in lokalno okolje s poudarkom na aktivnem 
in demokratičnem državljanstvu ter participaciji v družbi. Nadnacionalna raziskava je vključevala 
nacionalni vzorec, v okviru katerega so bili analizirani anketni vprašalniki 223 udeležencev pri nas 
prijavljenih projektov, ki so nagovarjali cilje na področju participacije in aktivnega državljanstva, na 4 
vstopnih točkah (pred aktivnostjo, 2 meseca po aktivnosti, 1 leto po aktivnosti in 2–3 leta po 
aktivnosti). Takšna longitudinalna analiza je omogočila spremljanje dolgoročnih učinkov ločeno po tipih 
projektov, vendar je bilo zaradi različnih dejavnikov (majhen vzorec, kratkotrajnost aktivnosti, zunanji 
nekontrolirani dejavniki) mogoče statistično potrditi le malo dolgoročnih učinkov. Raziskovalno 
partnerstvo je na nacionalni ravni izvedlo tudi 55 polstrukturiranih intervjujev na treh vstopnih točkah 
z izbranimi slovenskimi udeleženci iz kvantitativnega dela raziskave (15 intervjuvancev je sodelovalo 
na vseh treh vstopnih točkah).  

 

Analiza razvoja kompetenc in izgradnje zmogljivosti v programu E+: MVA    
(RAY CAP) 

Namen te analize je bil razumeti vpliv usposabljanj, ki jih organizirajo upravičenci in nacionalne 
agencije, na razvoj veščin mladinskih delavcev in strokovnjakov ter na zmogljivosti organizacij. 
Raziskovanje je bilo osredotočeno na pristope, metode, procese in rezultate usposabljanj programa 
Erasmus+: Mladi v akciji s ciljem prepoznati sistemske učinke in prvine kakovosti v načrtovanju 
tovrstnih aktivnosti. V okviru raziskave sta bila na nacionalni ravni izvedena 102 intervjuja s slovenskimi 
udeleženci projektov mednarodnih usposabljanj v organizaciji nacionalnih agencij (TCA) in mobilnosti 
mladinskih delavcev v organizaciji upravičencev (KA1 MMD). Intervjuji z istimi udeleženci so bili 
izvedeni na treh vstopnih točkah – pred aktivnostjo, dva meseca po aktivnosti in eno leto po aktivnosti 
(32 intervjuvancev je sodelovalo na vseh treh vstopnih točkah). Izvedenih pa je bilo še 10 intervjujev z 
vodstvenimi kadri in s člani organizacij – izkušenih programskih upravičencev za razumevanje 
sistemskih učinkov in organizacijskih sprememb.  

 


