Европейският социален
фонд на работното място
Подготовка на
европейската
младеж за
настоящия
пазар на труда

Наблюдаваното напоследък рязко увеличаване
на нивото на младежката безработица, над 50 %
в някои държави от ЕС, подкопава способността
на поколението само да дава посока на живота
си. Инвестирането в младите хора е инвестиране
в икономиката на ЕС. Европейският социален фонд
(ЕСФ) е основният инструмент на ЕС за подготовка на
младите хора за професионалния живот.
Фондът се е фокусирал върху осигуряването на
достъп за младите хора до уменията и обучението,

от които се нуждаят за намиране на работа. Той
постига това, като подпомага подобрения на
образователната система, разработване на варианти
за качествено обучение и повишаване на достъпа на
младите хора до работни места.
От 2007 г. до 2012 г. 20 милиона младежи на
възраст под 25 години са се възползвали от ЕСФ
чрез обучение или менторство. В някои държави
младежите са над половината от всички участници
в дейности на ЕСФ.

Cоциална
Европа

ЕСФ — разкриване
на възможности за
европейската младеж
Чрез образование и
обучение
През идните години лицата, търсещи работа в ЕС, ще
трябва да бъдат все по-добре квалифицирани, за
да намират работа. За да помогне на европейските
младежи да намерят работа, ЕСФ осигурява достъп
до по-добро образование и обучение.
Голям брой младежи, които отпадат от училище
преждевременно, са изправени пред истински бариери при намиране на работа. ЕСФ може да предложи
начини за продължаване на формалното образование за онези, които са променили мнението си. В
други случаи инициативи в областта на неформалното образование помагат на младите хора да станат
по-пригодни за наемане на работа.
Проектът „Hothouse“ в Корнуол, Обединеното кралство, финансиран по линия на ЕСФ, е насочен към
младежи на възраст между 14 и 19 години, които
показват признаци на отпадане от училище. Като
насочва вниманието върху креативността, иновациите, социалното и търговското предприемачество и
управлението на риска, проектът вдъхновява младежите да постигат повече и да стават по-уверени.
Помощта на ЕСФ подпомогна редица държави от
ЕС за реформирането на техните системи за висше
образование из основи. Повече ученици завършват
системите за образование и обучение с по-добри
квалификации благодарение на: гъвкавите, модулни
курсове; подобренията при дистанционното обучение; модернизираните методи на преподаване и
преквалифицирания персонал.

Чрез преодоляване на
различията между училище
и работа
Средно около 50 % от всички ученици в горния курс
на средното образование избират професионално
образование и обучение. Проектите на ЕСФ помагат
тези курсове да се приспособят максимално към
нуждите на бизнеса и индустрията, като ангажират
работодатели за планирането на курсовете.
Една от приоритетните области на ЕСФ е да се помага
на хората да работят и учат в други държави от ЕС, за
да могат да проучат повече възможности. Те включват
повишаване на езиковите умения, назначаване на
работа или придобиване на умения, които повишават
шансовете за работа.
За онези, които искат да стартират собствен бизнес,
финансираните от ЕСФ проекти могат да осигурят
изключително важно обучение. Могат да бъдат
обхванати области като превръщане на идеите
в бизнес, водене на счетоводство и тънкости на
финансирането. Трудовите борси ги свързват с обучени
ментори по бизнес или потенциални работодатели.
Субсидиите помагат на някои участници в ЕСФ да
стартират успешно собствения си бизнес. Например
в Полша с максимум 25 000 евро са подпомогнати
13 674 млади предприемачи за стартирането на бизнес.

Повишаване на заетостта и
иновациите
Един от начините за насърчаване на иновациите по
един гръцки проект е подпомагането на млади учени
да стартират собствен бизнес. Програмата Млади
самостоятелно заети учени подпомага лекари, инженери, фармацевти и адвокати чрез разработване на
бизнес план за финансиране.
До момента е предоставена помощ на близо 6 000
души. Една година след участието си 74 % от предприемачите са продължили да бъдат самостоятелно
заети, а 63 % са съобщили за стабилен или увеличаващ се оборот или печалба. Създадени са около
3 000 допълнителни работни места.

През последните години усилията за намиране на
работа на европейските младежи са се увеличили.
През 2012 г. около 16 милиарда евро от финансирането по линия на ЕС бяха преразпределени, за
да се ускори достъпът по-специално на младите
хора до обучение и заетост. Очаква се тази сума да
помогне на около един милион младежи и 55 000
малки и средни предприятия.
В Латвия например делът на младите, безработни
хора, които се възползват от проекти, финансирани
от ЕСФ, се предвижда да нарасне от 24 % до 40 %
през следващите няколко години благодарение на
нарастващото разпространение на проекти на ЕС.

Чрез помощ за млади
безработни за намиране на
работа или обучение
Правителствата от ЕС се договориха за създаването на схеми „Гаранция за младежта“, насочени
към младежи на възраст под 25 години, които не
работят, не учат и не се обучават. Те гарантират
качествено предложение за работа, продължаване
на образованието, стаж или обучение за период от
четири месеца от момента на изгубване на работата
или напускане на формалното образование. ЕСФ
може да предложи значителна подкрепа за организирането на подобни схеми. Съфинансираната
от ЕСФ Инициатива за младежка заетост ще
преследва същите цели, като се фокусира върху
регионите, които са засегнати най-сериозно от младежка безработица.

Чрез подпомагане на
всички младежи да
получат шанса, който
заслужават
Пазарът на труда продължава да бъде предизвикателен за много младежи, но определени социални групи изпитват твърде големи затруднения
при получаване на образованието и обучението,
което им е необходимо за качествена работа. ЕСФ
подпомага проекти, които облекчават пътищата
за намиране на работа за младите хора в неравностойно положение. Един от начините за това е
като се помогне на семействата и на общностите
да осъзнаят важността от получаването на образование и обучение.

Остани в училище, разшири
възможностите си
Ако сте от етническо малцинство в Дания, рискът
да отпаднете от училище е почти двоен спрямо
риска за останалите деца.
Проектът „Hold on Tight Caravan“ използва всеобхватен подход за оказване на помощ на деца от
малцинствата за завършване на тяхното образование и получаване на квалификации. Часове за
писане на домашни, персонално менторство за
всяко дете в риск, повишаване на уменията на учителите и активно участие на родителите: всичко
това е комбинирано с цел създаването на мрежа
за безопасност за децата, които се замислят за
отказване от образование.
От стартирането на проекта през 2009 г. насам
се наблюдава спад на нивото на отпадане от системата на училищното образование от 20 % на
по-малко от 15 % и снижаване на разликата между
нивата на отпадане за малцинства и за останалите
представители на общността.
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В Словакия и Германия фондът се използва за намиране на работа на проблемни младежи. Словакия
насърчава работодателите да приемат лица в неравностойно положение, търсещи работа, за поне девет
месеца. В Германия на лицата, затруднени значително при намирането на работа, се предлагат програми за професионално обучение.

Какво предстои?
Реализирането на схемите „Гаранция за младежта“ е едно значително усилие за по-решително и
последователно реагиране на младежката безработица. Укрепването на службите за обществена
заетост, подкрепата за схеми за обучение и стажуване, и подобрените образователни системи ще
трябва да вървят ръка за ръка с цел постигане на
трайни резултати.

За да фокусира допълнителна финансова помощ за регионите и индивидите, които са засегнати най-сериозно от
младежка безработица и неактивност, Инициатива за
младежка заетост ще се концентрира върху региони
с ниво на младежката безработица над 25 % и върху
младежи, които не работят, не учат и не се обучават. Тя
ще допълни помощта, осигурена от ЕСФ за реализирането на схемите „Гаранция за младежта“, а фокусираният
подход ще гарантира, че степента на подкрепа за всеки
млад човек е достатъчна, за постигане на реални резултати в частите на Европа, където предизвикателствата
са най-сериозни.
Като се има предвид мащабът на предизвикателството,
което младежката безработица представлява за целия
ЕС, е ясно, че младите хора ще останат сред водещите
приоритети на Европа през идните години.
Допълнителна информация за ЕСФ:
http ://ec.europa.eu/esf
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