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Prezentarea Move
• Programul: HORIZON 2020

• Apel: Young-2-2014-Mobilitatea tinerilor. Oportunități, impact,
politici
• Durata: 01 Mai 2015 - 30 Aprilie 2018
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Problemele cercetării & Obiectivele principale
Cum poate mobilitatea tinerilor să fie „bună” atât pentru dezvoltarea socio-economică, cât și pentru
dezvoltarea individuală a tinerilor? Care sunt factorii care încurajează/descurajează această
mobilitate benefică?

1. Derularea unei analize comprehensive a fenomenului mobilității tinerilor in UE
2. Generarea de date sistematizate despre modelele mobilității tinerilor în Europa, pe baza
studiilor de caz, studiilor de mobilitate și a unei analize secundare
3. Furnizarea unei baze de date cantitative integrate despre mobilitatea tinerilor în Europa
4. Ofera un cadru teoretic bazat pe date unde mobilitatea este reflectată, astfel contribuind la
dezbateri politice și științifice
5. Explorarea factorilor care împiedică sau încurajează mobilitatea (pe baza unei abordări
integratoare, cu dovezi cantitative si calitative)
6. Furnizarea de informație bazată pe dovezi și recomandări pentru autorii de politici prin
intermediul dezvoltării modelelor de bune practici pentru a:
 a. Face recomandări bazate pe cercetare pentru interventii, pentru a ușura și îmbunătăți instituțiile,
cadrele legale și programatice, în raport cu diversele forme ale mobilității, dar și raportat la
condițiile/restrângerile mobilității tinerilor în Europa
 b. Oferi consultanță și expertiză șărilor ce se confruntă cu probleme serioase de mobilitate geografică a
tinerilor

Modelul cercetării și Studii de caz

Analiza cantitativa I:
Analiza datelor secundare (WP 2)
Obiective: explicarea modelelor mobilității, a circumstanțelor mobilității
și a migrației; explicarea legăturii dintre diversele forme de mobilitate în
timpul vieții și a relatiilor dintre acestea.
– Bazele de date: EUROSTAT și chestionare naționale asupra mobilității
tinerilor, etc.

– Inventarul macro-datelor
– Descrieri comparative în timp si spatiu
– Dezvoltarea unor modele de fundal privind mobilitatea tinerilor
– Sinteza si scheme cu rezultatele cercetării

– Explorarea relatiilor dintre mobilitatea tinerilor și condițiile sociale și
economice în cele sase țări
– Observarea influenței potențiale a mobilității tinerilor asupra pieței
naționale a muncii, din perspective macro-economice și demografice

Analiza calitativa:
Studii de caz (WP3)
Obiective: furnizarea de informații și explicații în legătură cu
situații specifice ale mobilității

• Interviuri calitative cu tineri (20-30 pentru fiecare tip de
mobilitate pentru două țări)
• Interviuri cu experti: angajatori, reprezentanții organizațiilor
guvernamentale
si
neguvernamentale
din
domeniul
antreprenoriatului si voluntariatului, alti stakeholderi.

Analiza cantitativa II:
Ancheta Online (WP 4)
Obiective:
• producerea unei baze de date cantitative privind experienta si
perceptiile tinerilore europeni asupra mobilitatii.

• Efectuarea de comparatii intre tarile analizate in scopul de a
identifica tendinte generale si clusteri regionali ai mobilitatii

• Ancheta Online (n=5800) si prin tehnica bulgarelui de zapada
(n=600)
(7 limbi: Germana, Franceza, Romana, Spaniola, Norvegiana, Maghiara,
Engleza)

Impactul așteptat
• Furnizarea unei analize comprehensive a circumstanțelor ce acompaniază
mobilitatea tinerilor în Europa
• Formularea recomandărilor pentru politici ce pot contracara obstacolele
mobilității pe termen scurt și ale integrării pe termen lung
• Centralizarea informațiilor existente, dar dispersate, și producerea propriilor
date calitative și cantitative ce vor contribui la o mai bună înțelegere a
mecanismelor ce generează fenomenul;
• O contribuție la dezvoltarea politicilor menite să ușureze și să îmbunătățească
mobilitatea în Europa prin identificarea factorilor utili și a celor ce o
împiedică, atât din punctul de vedere al tinerilor, cât și al organizațiilor implicate
• Asistarea regiunilor ce se confruntă cu emigrarea tinerilor pentru a face față acestor
probleme, prin oferirea recomandărilor asupra avantajelor și sprijinului
structural ce pot stârni interesul celor plecați în străinătate și care îi pot
încuraja să se întoarcă în țară

Inventarul datelor secundare
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Macro Data:
Accesibilă pentru analiză secundară
Furnizează informații despre mobilitate
Reprezentativă cel puțin la nivel național
Ia in calcul mai multe puncte de observare
Perioadă de timp între 2004 și 2015
Micro Data:
Accesibile pentru analiză secundară
Furnizează informații despre mobilitate a tinerilor (15-29 sau o
secțiune de vârstă cu acest interval)
Reprezentativă, cel puțin la nivelul unei subgrupe a unui grup țintă
Anchetă după 2010

Interviuri calitative:
Interviuri semi-structurate ce includ pasaje narative și biografice

•

Mobilitatea voluntarilor :
– 15-20 interviuri
– 18-29 ani
– Cetateni romani, care au experienta in voluntariatul international
– Interviurile sunt luate la maxim 18 luni dupa experiența de mobilitate

•

Mobilitate pentru antreprenoriat :
– 15-20 interviuri
– 18-29 ani

•

Interviuri cu experti:
– cu angajatori, reprezentanții organizațiilor implicate in cele doua
tipuri de mobilitate, (3-5).

Punctele de focus ale interviurilor

Focus I:
Cursul
vieții

Focus II:
Relații

Focus III: Spații
și Mobilitate

Chestionare cantitative
• Tineri mobili și non-mobili (18–29)
• Dimensiunile incluse in studiul cantitativ:
Caracteristici socio-economice
Capital social
Percepții și experiențe asupra mobilității
Identitate națională, locală, europeană, transnațională și/sau
cosmopolitană
– Activități transnaționale în modelele de mobilitate
– Planuri de viitor
–
–
–
–

• Strategii duale

Esantionarea prin tehnica bulgarelui de
zapada (n=600)
Country of residence
Country of origin Germany Spain
LuxembourgHungary Romania Norway
Germany
20
20
20
20
Spain
20
20
20
20
Luxembourg
20
20
20
20
Hungary
20
20
20
20
Romania
20
20
20
20
Norway
20
20
20
20
20
TOTAL

100

100

100

100

100

TOTAL
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
100
100
600

MOVE: provocari
– Punctul de inceput al interviurilor calitative:
identificarea participantilor, contactarea acestora
– Punctul de inceput al anchetei online: cum sa se asigure
numarul maxim de participanti, mai ales in cazul
esantionarii prin tehnica bulgarelui de zapada.
– Inventarul datelor secumdare: macro si micro

MOVE: colaborare reciproca
– Suport in identificarea respondentilor potentiali din
studiile de caz
– Suport in diseminarea rezultatelor proeictului
– Promovarea unor materiale relevante pe platforma
MOVE (newsletter, webpage, facebook)
– Afisarea listei cu membrii NEC pe situl proiectului
– Acces la datele si la rezultatele proiectului

Rezultate
Analiza datelor secundare
Analiza interviurilor:
– Voluntariat
Tipologia respondentului: diferente intre Romania si Germania
– Antreprenoriat: diferente intre Romania si Spania

Vă mulțumim pentru atenție!
Scrieți-ne oricând dacă aveți întrebări!
http://www.move-project.eu
Contact:
Prof. dr. Monica Roman
Departamentul de Statistica si Econometrie
Academia de Studii Economice Bucuresti
15-17 Calea Dorobanti
Sector 1
Tel.: 0745-760250
E-Mail: monica.roman@csie.ase.ro

