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 Pierwszym celem jest pozyskanie 

aktualnych danych empirycznych o życiu 

młodych ludzi – bezrobotnych i pracujących 

dorywczo – w takich obszarach jak: 

postrzeganie własnej sytuacji; plany życiowe; 

rozwój tożsamości; intensywność i jakość relacji 

z otoczeniem; partycypacja polityczna; postawy 

wobec instytucji politycznych i społeczeństwa. 

 

 Cel drugi to rozwój teorii i poszerzenie 

zakresu wiedzy o społecznym i politycznym 

wykluczeniu bezrobotnych i pracujących 

dorywczo młodych ludzi. Zamierzamy zbadać, 

czy bezrobocie i dorywczość zatrudnienia 

nieuchronnie prowadzą do ich marginalizacji lub 

wykluczenia z życia społecznego i politycznego. 

Zakładamy, że wykluczenie to jest 

spowodowane oddziaływaniem pomiędzy: 

indywidualną sytuacją młodych ludzi, określoną 

strukturą i cechami lokalnego społeczeństwa 

obywatelskiego oraz funkcjonowaniem instytucji 

publicznych i przyjmowanymi przez nie 

strategiami wobec problemu bezrobocia. 

 

 Trzeci cel badań to dostarczenie 

praktycznej wiedzy o możliwych ścieżkach 

społecznej i politycznej integracji młodych 

bezrobotnych i pracujących dorywczo. Taka 

wiedza może być przydatna zarówno władzom 

publicznym jak i organizacjom pozarządowym w 

działaniach na rzecz włączenia młodych ludzi w 

życie społeczne i polityczne. Zamierzamy 

dostarczyć lepszej wiedzy o warunkach i 

możliwościach społecznej integracji tej grupy 

społecznej. 

 

 

PODEJŚCIE BADAWCZE 

 

 
Koncepcja badania opiera się na następujących 

rozwiązaniach: 

 

 Zastosowanie wielowymiarowego ujęcia 

teoretycznego, łączącego rozmaite czynniki 

wyjaśniające (rządowe programy wobec 

bezrobocia oraz realizujące je publiczne agendy, 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 

indywidualne cechy położenia społeczno-

ekonomicznego i sytuacja psychologiczna 

bezrobotnych) z jednoczesnym uwzględnieniem 

różnych wymiarów wykluczenia (politycznego, 

społecznego, w zakresie jakości życia). 

 

 Międzynarodowa porównywalność obejmująca 

sześć europejskich miast w krajach o różnym 

instytucjonalnym podejściu do bezrobocia:  

 

- Genewa – Szwajcaria 

- Kolonia – Niemcy 

- Turyn – Włochy 

- Lyon – Francja 

- Karlstad – Szwecja 

- Kielce – Polska 

 

 Zintegrowane podejście metodologiczne, 

zakładające korzystanie z wielu różnych źródeł 

informacji i metod badawczych, zarówno 

ilościowych jak i jakościowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA BADAWCZE 
 

 

1. Analiza instytucjonalna: zebranie informacji o 

polityce i działaniach państwa wobec bezrobocia 

 

2. Badanie organizacji: zebranie informacji na 

temat działalności organizacji zajmujących się 

problemami bezrobotnych oraz sieciowych 

powiązań między nimi 

 

3. Badanie sondażowe: zgromadzenie informacji 

na temat sytuacji życiowej, postaw i sposobów 

postępowania młodych osób – bezrobotnych i 

pracujących dorywczo 

 

4. Pogłębione badanie jakościowe: jakościowa 

analiza indywidualnych trajektorii (ścieżek) 

życiowych młodych ludzi w obu kategoriach, 

dostarczająca szczegółowego opisu 

mechanizmu ich wykluczenia 

 

5. Analiza problemu na poziomie Unii Europejskiej: 

przestudiowanie celów, strategii i problemów 

europejskiej polityki publicznej i działań 

instytucji UE wobec bezrobocia i pracy dorywczej 

młodych osób 

 

6. Implikacje dla polityki i praktyki: sformułowanie 

wniosków z badań, przeznaczonych dla 

praktyków i osób planujących politykę publiczną, 

w tym przeprowadzenie trzech dyskusji 

grupowych metodą zogniskowanych wywiadów 

grupowych 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE 
 

Projekt YOUNEX ma dostarczyć nowej wiedzy na 

temat przyczyn, procesów i perspektyw 

rozwiązywania problemu społecznego i 

politycznego wykluczenia bezrobotnych młodych 

ludzi. Efektem teoretycznym ma być zintegrowane 

podejście do badania wpływu bezrobocia na 

społeczne i polityczne wykluczenie młodych. 

 

Projekt ma trzy główne cele: 

 Dostarczenie nowego zasobu danych o 

młodych ludziach długotrwale bezrobotnych i 

pracujących dorywczo; 

 Rozwinięcie teorii i poszerzenie wiedzy o ich 

wykluczeniu społecznym i politycznym; 

 Sformułowanie praktycznie użytecznych 

wskazówek potencjalnych ścieżek społecznej 

i politycznej integracji tej grupy. 

 

Trzy ważne cechy podejmowanego badania 

stanowią o jego innowacyjnym znaczeniu: 

podejście porównawcze pozwalające na analizę 

referencyjną (bench-marking) i szukanie 

najlepszych praktyk; podejście wielowymiarowe 

uwzględniające pośredniczący wpływ różnych 

poziomów polityki wobec bezrobocia (lokalnej, 

państwowej i unijnej) oraz instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego na sposoby radzenia sobie przez 

młodych ludzi z ich bezrobociem i dorywczością 

zatrudnienia; interaktywność procesu badawczego, 

która – łącząc różne rodzaje wiedzy i kompetencji, 

a zarazem umożliwiając przełożenie wyników 

badania naukowego na rekomendacje dla polityki 

– wspomaga rozwój kompetencji w zakresie jej 

formułowania i prowadzenia. 
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