Evropský
sociální fond v akci

Příprava evropské
mládeže na dnešní
trh práce

Nedávný prudký nárůst míry nezaměstnanosti mladých
lidí, která v některých státech EU přesáhla 50  %, ohrožuje
schopnost celé generace vést vlastní život. Investice do
mladých lidí je investice do hospodářství EU. Evropský
sociální fond (ESF) je hlavním nástrojem EU, který má
mladé lidi připravit na svět práce.
Fond se zaměřuje na to, aby poskytoval mladým
lidem přístup k dovednostem a odborné přípravě,
kterou potřebují k nalezení práce. Podporuje při tom

zkvalitňování vzdělávacích systémů, vytváří kvalitní
možnosti odborné přípravy a zlepšuje přístup mladých
lidí k pracovním místům.
V období od roku 2007 do roku 2012 využilo pomoc
ESF ve formě odborné přípravy nebo mentorování na
20 milionů mladých lidí ve věku do 25 let. V některých
zemích představují mladí lidé téměř polovinu všech osob,
které se účastní projektů ESF.

Sociální Evropa

ESF – Otevírání
příležitostí pro
evropskou mládež

Překonávání propasti mezi
školou a prací...

Vzdělávání a odborná
příprava...

Průměrně 50  % všech studentů vyššího sekundárního
vzdělávání se rozhoduje pro odborné vzdělávání
a přípravu. Projekty ESF pomáhají tyto kurzy lépe
přizpůsobit potřebám obchodní a průmyslové sféry tím,
že do jejich tvorby zapojují zaměstnavatelé.

V nadcházejících letech se po uchazečích o práci v EU
bude vyžadovat stále vyšší kvalifikace. Proto Evropský
sociální fond otevírá mladým lidem přístup k lepšímu
vzdělání a odborné přípravě, díky nimž snadněji získají práci.

Jednou z priorit ESF je pomáhat lidem pracovat
a studovat v jiných zemích EU a objevovat tak nové
příležitosti. K těm patří zlepšení jazykových dovedností,
získání odborné praxe nebo dovedností, které zvýší šanci
získat zaměstnání.

Velký počet mladých lidí, kteří předčasně ukončí školní
docházku, naráží při hledání zaměstnání na skutečné
překážky. Těm, kteří svůj přístup přehodnotí, nabízí ESF
cesty zpět k formálnímu vzdělání. V jiných případech
pomáhají mladým lidem zvýšit naději na získání zaměstnání neformální vzdělávací iniciativy.

Osobám, které chtějí začít s vlastním podnikáním,
mohou projekty podporované z ESF nabídnout nezbytnou
odbornou přípravu. Probírat se mohou různá témata,
např. jak proměnit nápady v podnikatelský projekt, jak
si poradit s účetnictvím, jak zacházet s příjmy a výdaji.
Veletrhy pracovních příležitostí zase zprostředkují
kontakt s vyškolenými mentory z oblasti podnikání nebo
s potenciálními zaměstnavateli.

Projekt Hothouse v Cornwallu ve Spojeném království,
který je financován z ESF, oslovuje dospívající ve věku
od 14 do 19 let, kteří jeví známky toho, že se chystají
předčasně ukončit školní docházku. Tím, že se projekt
zaměřuje na kreativitu, inovace, sociální a obchodní
podnikání a řízení rizik, inspiruje mladé lidi k tomu, aby
dosáhli víc a získali sebevědomí.
Podpora z ESF pomohla mnoha zemím EU podstatně
reformovat systémy vysokoškolského vzdělávání. Více
studentů opouští systémy vzdělávání a odborné přípravy a to s lepší kvalifikací díky flexibilním modulovým
kurzům, lepšímu dálkovému studiu, modernizovaným
metodám výuky a přeškoleným pracovníkům.

Některým účastníkům ESF pomohou odlepit vlastní
podnikání od země granty. Například v Polsku pomohla
částka 25 000 EUR 13 674 mladým podnikatelům založit
si podnik.

Podpora zaměstnanosti a inovací
Jeden z řeckých projektů si klade za cíl podporovat inovace tím, že pomáhá mladým vědcům začít s podnikáním. Program nazvaný Mladí vědci na vlastních nohách
pomáhá lékařům, inženýrům, lékárníkům a právníkům
vypracovat obchodní plán, aby tak získali přístup
k finančním prostředkům.
Tuto pomoc dosud využilo téměř 6 000 osob. Po jednom
roce účasti 74 % podnikatelů stále podniká a 63  % hlásí
stabilní nebo rostoucí obrat či zisk. Navíc vzniklo zhruba
3 000 nových pracovních míst.

V posledních letech rostou snahy pomoci mladým
Evropanům získat zaměstnání. Pro urychlení přístupu
zejména mladých lidí k odborné přípravě a zaměstnanosti bylo v roce 2012 přerozděleno zhruba 16
miliard EUR z prostředků EU. Očekává se, že tato
částka pomůže přibližně jednomu milionu mladých
lidí a 55 000 malých a středních podniků.
Například v Lotyšsku má v příštích několika letech díky
vyššímu počtu projektů EU stoupnout podíl mladých
lidí bez práce, kteří budou těžit z projektů podporovaných EU, z 24  % až na 40  %.

Pomoci mladým
nezaměstnaným získat práci
nebo odbornou přípravu...
Vlády zemí EU souhlasily se zavedením systémů záruk
pro mladé lidi do 25 let, kteří jsou bez zaměstnání
a neúčastní se žádného vzdělávání ani odborné přípravy. Tyto systémy mladému člověku zaručí kvalitní
nabídku zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání,
učňovské místo v podniku nebo stáž do čtyř měsíců
od chvíle, kdy takový člověk přišel o práci nebo ukončil
formální vzdělání. ESF může významnou měrou pomoci
při zavádění takových systémů. Stejné cíle bude sledovat iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých,
spolufinancovaná z ESF, která se zaměří na regiony,
kde je nezaměstnanost mladých lidí největší.

Pomoci všem mladým lidem
získat možnosti, jaké si
zaslouží...
Pro mnoho mladých lidí zůstává snaha uspět na trhu
práce náročnou výzvou, ale existují i určité sociální
skupiny, pro které je získat vzdělání a odbornou přípravu potřebné ke kvalitní práci ještě obtížnější. ESF
podporuje i projekty, které usnadňují cestu k práci
znevýhodněným mladým lidem. Jeden ze způsobů, jak
toho dosáhnout, je pomáhat rodinám a komunitám
pochopit důležitost studia a odborné přípravy.

Zůstaň ve škole a vytvářej si
příležitosti
Jste-li příslušníkem etnické menšiny v Dánsku, existuje téměř dvakrát větší riziko, že předčasně opustíte
školu, než u ostatních dětí.
Projekt Hold on Tight Caravan zavádí komplexní přístup k pomoci dětem z menšin dokončit vzdělání
a opustit školu s kvalifikací. Výuka doma, osobní
odborné vedení každého ohroženého dítěte, rozvoj
dovedností učitelů a aktivní zapojení rodičů, to vše
dohromady vytváří bezpečnostní síť pro dítě, které
by mohlo pomýšlet na předčasný odchod ze školy.
Od svého zahájení v roce 2009 projekt dosáhl snížení
podílu těch, kteří předčasně opustí školu, z 20  % na
méně než 15  % a zúžil propast mezi mírou předčasného odchodu ze školy u menšin a zbytku komunity.
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Na Slovensku a v Německu fond pomáhá získat práci
mladým lidem, které lze jen stěží zaměstnat. Slovensko
podporuje zaměstnavatele, aby se ujali znevýhodněných uchazečů o zaměstnání alespoň na devět měsíců.
V Německu jsou slabým žákům nabízeny programy odborného vzdělávání.

Co nás čeká?
Uvést do praxe systémy záruk pro mladé lidi je významnou snahou o rozhodnou a soudržnou reakci na nezaměstnanost této skupiny obyvatel. Ruku v ruce s tím bude
muset jít posilování veřejných služeb zaměstnanosti, podpora programů odborné a učňovské přípravy a zlepšení
vzdělávacích systémů, protože jedině tak bude možné
dosáhnout trvalých výsledků.

Aby se finanční podpora ještě více zaměřila na regiony
a osoby, které se nejvíce potýkají s nečinností a nezaměstnaností mladých, soustředí se iniciativa na podporu
zaměstnanosti mladých na regiony, kde míra nezaměstnanosti mladých lidí přesahuje 25  %, a na mladé lidi,
kteří jsou bez zaměstnání a neúčastní se žádného vzdělávání ani odborné přípravy. Tím se rozšíří podpora z ESF
určená na provádění záruk pro mladé lidi. Zacílení zajistí,
že úroveň podpory na jednu mladou osobu bude stačit k
tomu, aby v těch částech Evropy, kde jsou tyto problémy
nejpalčivější, mohlo dojít ke skutečnému posunu vpřed.
Vzhledem k rozsahu problému, jaký nezaměstnanost
mladých lidí v EU představuje, je jasné, že mladí lidé
zůstanou i v nadcházejících letech jednou z hlavních
evropských priorit.
Více informací o ESF:
http ://ec.europa.eu/esf
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