Euroopa
Sotsiaalfond tegutseb

Konkurentsivõimelised
Euroopa noored
tänapäeva tööturul

Äsjane noorte töötuse järsk kasv, mis ületab mõnes
ELi liikmesriigis 50%, muudab paljudele tänapäeva
noortele iseseisva elu alustamise väga keeruliseks.
Investeerimine noortesse võrdub investeerimisega
ELi majandusse. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on ELi
peamine vahend, millega aidata noori tööturul konkureerimiseks ette valmistada.
ESFi jaoks on põhiline avada noortele juurdepääs
koolitusele ja oskustele, mida nad vajavad töö

Sotsiaalne
Euroopa

leidmiseks. Selleks toetab ESF haridussüsteemide arendamist, kvaliteetsete koolitusvõimaluste loomist ja noortele parema juurdepääsu
avamist tööturule.
Aastatel 2007–2012 said 20 miljonit alla
25-aastast noort ESFist abi koolituse või mentorluse näol. Mõnes riigis on peaaegu pooled kõigist
ESFi tegevustes osalejatest noored.

ESF loob Euroopa
noortele võimalusi…
…hariduse ja koolituse kaudu
Edaspidi peavad tööotsijad olema ELis aina
parema kvalifikatsiooniga, et tööd leida. ESF aitab
Euroopa noortel tööd leida paremate haridus- ja
koolitusvõimaluste kaudu.
Kooli pooleli jätnud noored kogevad tööd otsides
tõsiseid takistusi. Neile, kes meelt muudavad,
võib ESF pakkuda võimalusi pöörduda tagasi
formaalse haridustee juurde. Teised saavad abi
mitteformaalse hariduse algatustest, mis aitavad
parandada nende võimalusi tööturul.
ESFi toetusega projekt „Kasvuhoone” Cornwallis
(Ühendkuningriik) on suunatud 14–19-aastastele noortele, kellel on oht koolist välja langeda.
Loovust, innovatsiooni, sotsiaalset ja ärilist ettevõtlikkust ning riskijuhtimist käsitlev projekt innustab noori suuremate eesmärkide nimel pingutama
ja enesekindlust kasvatama.
ESFi toetus on aidanud mitmetel ELi liikmesriikidel
oma kõrgharidussüsteemi põhjalikult uuendada.
Haridus- ja koolitussüsteemist tuleb üha rohkem
parema kvalifikatsiooniga õpilasi tänu paindlikele
moodulitest koosnevatele kursustele, parematele
kaugõppevõimalustele, uudsetele õppemeetoditele ja täiendkoolitust saanud õppejõududele.

…ületades lõhe kooli ja
töö vahel
Keskmiselt 50% kõigist gümnaasiumiõpilastest
valivad kutsehariduse ja ‑koolituse. ESFi
projektid aitavad viia sellised kursused paremini
kooskõlla ärimaailma ja tootmisettevõtete
vajadustega, sest kursuste koostamisse
kaasatakse ka tööandjad.
Üks ESFi prioriteete on samuti aidata inimestel
teha tööd ja õppida teistes ELi liikmesriikides, et
neil oleks rohkem valikuvõimalusi. Selleks aidatakse parandada keelteoskust, leida töökohti või
omandada oskusi, mis võiksid parandada nende
võimalusi tööd leida.
Inimesed, kes soovivad asutada oma ettevõtte,
võivad saada ESFi toega projektide kaudu
selleks vajalikku koolitust, näiteks õppida oma
ideid ettevõtluses rakendama, raamatupidamist
tegema ning rahastamist korraldama.
Töömessidel saavad nad kokku koolitatud
ärimentorite või potentsiaalsete tööandjatega.
Toetused aitavad ESFi projektides osalejatel
oma ärile jalad alla saada. Näiteks aitas Poolas
25 tuhande euro suurune toetus 13 674 noorel
ettevõtjal oma äri asutada.

Tööhõive ja innovatsiooni
hoogustamine
Kreeka projekt aitab innovatsiooni edendamiseks
noortel teadlastel oma äri alustada. FIEdest noorteadlaste programm aitab arstidel, inseneridel,
farmatseutidel ja juristidel rahastamise taotlemiseks äriplaani koostada.
Siiani on abi saanud ligi 6000 inimest. Aasta
pärast projektis osalemist olid 74% ettevõtjatest
endiselt FIEd ning 63% kinnitasid, et nende käive
või kasum püsib stabiilsena või tõuseb. Loodi
umbes 3000 uut töökohta.

Viimastel aastatel on hoogustunud jõupingutused aidata Euroopa noortel tööd leida. Aastal
2012 suunati esmajoones noorte kiirema tööturule juurdepääsu koolitusteks ümber ligikaudu
16 miljardit eurot. Sellest summast loodetakse
abi ligikaudu miljonile noorele ning 55 000 väikesele ja keskmise suurusega ettevõttele.
Näiteks Lätis võib oodata, et tänu raha ümberpaigutusest tulenevalt arvukamatele ELi toega
projektidele tõuseb abi saavate töötute noorte
arv lähiaastatel praeguselt 24%-lt 40%-le.

…aidates töötutel noortel
leida tööd või saada koolitust
ELi liikmesriikide valitsused on jõudnud kokkuleppele noortegarantii kavade loomises alla
25aastastele noortele, kes ei ole hõivatud töö,
õppetegevuse ega koolitusega. Need kavad
garanteerivad nelja kuu jooksul pärast koolist
lahkumist või töötuks jäämist kvaliteetse töö-,
haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise. ESF saab selliste kavade loomisel olulist abi pakkuda. ESFi kaasrahastusega
noorte tööhõivealgatus on loodud samadel eesmärkidel, kuid keskendub enim noorte töötuse
all kannatavatele piirkondadele.

…aidates kõigil noortel leida
väärilisi võimalusi
Tööturuga liitumine pakub alati paljudele noortele tõsist väljakutset, aga teatud sotsiaalsetel
rühmadel on veelgi raskem saada kvaliteetse
töö jaoks vajalikku haridust ja koolitust. ESF
toetab projekte, mis siluvad teed ebasoodsas
olukorras olevatele noortele. Selleks on üks võimalus näiteks aidata peredel ja kogukondadel
mõista õppimise ja koolituse tähtsust.

Käi koolis ja laienda oma võimalusi
Taani rahvusvähemustesse kuuluvatel noortel
on koolist väljalangemise risk peaaegu kaks
korda suurem kui teistel.
Projektis „Hoia karavanist kinni” lähenetakse
laiemalt probleemile, kuidas aidata rahvusvähemustesse kuuluvatel lastel oma haridustee lõpuni käia ja see kutsekvalifikatsiooniga
lõpetada. Järeleaitamistunnid, isiklik abistaja
igale väljalangemisohus lapsele, õpetajate
oskuste arendamine ja aktiivne lapsevanemate kaasamine – kõik need üheskoos moodustavad tugisüsteemi lastele, kes võivad
heietada loobumismõtteid.
Projekt algas 2009. aastal ja sellest ajast on
väljalangejate arv langenud 20%-lt vähem kui
15%-ni ning lisaks kahaneb lõhe vähemuste
hulgas väljalangejate ja ülejäänute vahel.
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Slovakkias ja Saksamaal aidatakse ESFi abil raskesti tööd leidvatel noortel tööle saada. Slovakkias
julgustatakse tööandjaid võtma ebasoodsas olukorras tööotsijaid tööle vähemalt üheksaks kuuks.
Saksamaal pakutakse õppetöös mahajääjatele kutsekoolitust.

Mis ootab ees?
Noortegarantii kavade elluviimine on otsustav ja
sidus samm vastuseks noorte töötuse probleemile.
Riiklike tööhõiveteenuste tugevdamine, koolitus- ja
praktikakavade toetamine ning haridussüsteemide
arendamine peavad toimuma käsikäes, et saavutada kestvaid tulemusi.

Rahalise toetuse suunamiseks konkreetsemalt piirkondadesse ja isikutele, kes kannatavad kõige rängemalt noorte töötuse ja tööturult kõrvalejäämise
all, keskendub noorte tööhõive algatus piirkondadele, kus noorte töötuse määr on suurem kui 25%,
ja noortele, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse
ega koolitusega. See suurendab ESFi toetust noortegarantii rakendamisele, ning suunatud lähenemisviis tagab noore kohta piisava toetussumma, et
sellest oleks tõelist kasu nendes Euroopa osades,
kus probleem on kõige teravam.
Nähes, millised mõõtmed on omandanud noorte
töötuse probleem kogu ELis, on selge, et noored jäävad lähiaastateks üheks Euroopa põhiprioriteediks.
Lisateavet ESFi kohta:
http ://ec.europa.eu/esf
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