Munkában
az Európai Szociális Alap
Az európai fiatalok
felkészítése
a mai kor
munkaerőpiacára

A közelmúltban hirtelen megemelkedett, egyes
uniós tagállamokban az 50%-ot is meghaladó
ifjúsági munkanélküliség egy teljes generáció
megélhetési képességét ássa alá. A fiatalokba
tett befektetés az EU gazdaságába tett befektetés. Az Európai Szociális Alap (ESZA) az EU legfontosabb eszköze arra, hogy felkészítse a fiatalokat
a munka világára.
Az ESZA arra összpontosít, hogy hozzájuttassa a
fiatalokat azokhoz a készségekhez és képzéshez,
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amelyek a munkahelyek megtalálásához szükségesek. Ezt olyan módon teszi, hogy támogatja az
oktatási rendszerek fejlesztését, minőségi képzési
lehetőségeket dolgoz ki, valamint javítja a fiatalok
munkahelyekhez való hozzáférését.
A 2007 és 2012 közötti időszakban húszmillió
25 év alatti fiatal részesült az ESZA támogatásában képzés vagy mentorálás révén. Egyes
országokban a fiatalok teszik ki az ESZA tevékenységeiben résztvevők csaknem felét.

ESZA – Lehetőségek
teremtése Európa
fiataljai számára
Az oktatás és képzés révén…
Az elkövetkező évek során az álláskeresőknek az
EU-ban egyre jobb végzettségre van szükségük ahhoz,
hogy munkát találjanak. Annak érdekében, hogy a
fiatalokat munkához juttassa, az ESZA jobb oktatási
és képzési lehetőségeket nyit meg számukra.
Az a nagyszámú fiatal, akik kimaradnak az iskolákból, valódi akadályba ütköznek a munkaerőpiacon.
Azoknak, akik meggondolják magukat, az ESZA utat
kínál vissza az iskolarendszerű oktatásba. Más esetekben az iskolarendszeren kívüli oktatási kezdeményezések segítenek a fiataloknak abban, hogy munkát
tudjanak találni.
Az Egyesült Királyság Cornwall megyéjében az ESZA
támogatásával megvalósított „Hothouse” projekt
olyan 14 és 19 év közötti fiatalokat céloz meg,
akiknél a lemorzsolódás kockázatának jelei tapasztalhatók. A kreativitásra, innovációra, szociális és üzleti
vállalkozásra és a kockázatkezelésre összpontosító
projekt arra ösztönzi a fiatalokat, hogy többet érjenek
el és magabiztosabbak legyenek.
Az ESZA támogatás számos EU-tagállamban járult
hozzá a felsőoktatási rendszerek alapvető reformjához. A rugalmas, moduláris rendszerű kurzusoknak,
a távoktatási módszerek javításának, a korszerűbb
oktatási módszereknek és az átképzésekben részesült
iskolai személyzetnek köszönhetően több diák lép ki
felkészültebben az oktatási és képzési rendszerekből.

Az iskola és a munka világa
közötti híd kiépítése révén…
A felső középfokú oktatásban résztvevő diákok átlagosan 50%-a választja a szakoktatást
és a szakképzést. ESZA projektek segítenek a
munkáltatóknak a kurzusok megtervezésébe

való bevonása révén abban, hogy a képzések
jobban illeszkedjenek a vállalkozások és az
ipar igényeihez.
Az ESZA egyik prioritást élvező területe, a fiatalok
segítése abban, hogy más EU-tagállamokban dolgozzanak és tanuljanak, és ezáltal több lehetőséget tudjanak a maguk számára feltérképezni. Ezen
projektek céljai közé tartozik a nyelvi készségek
fejlesztése, konkrét állásokba való elhelyezés,
valamint azon készségek elsajátítása, melyek
javítják a munkahelyszerzés esélyeit.
Azoknak, akik saját vállalkozást kívánnak indítani,
az ESZA által támogatott projektek alapvető fontosságú képzési lehetőségeket kínálnak. Az ezek
során lefedett területek között megtalálható, hogy
miként lehet egy ötletre vállalkozást alapítani,
hogyan kell a könyvelési kérdésekkel megbirkózni,
illetve milyen finanszírozási lehetőségek vannak.
Az állásbörzék során a fiatalok felvehetik a kapcsolatot képzett vállalkozási mentorokkal vagy
potenciális munkáltatókkal.
Egyes ESZA-résztvevők pénzügyi támogatást is kaphatnak vállalkozásuk beindításához.
Lengyelországban 13 674 fiatal kapottŁrészesült
legfeljebb 25 000 euró összegű vállalkozásindítási támogatásban.

A foglalkoztatás és az innováció
ösztönzése
Az egyik görögországi projekt célja, hogy fiatal tudósoknak segítsen a vállalkozásalapításban, ezzel
remélve előmozdítani az innovációt. A „Fiatal önfoglalkoztató tudósok” program orvosokat, mérnököket,
gyógyszerészeket és jogászokat támogat a finanszírozásra vonatkozó üzleti terv kidolgozása révén.
Csaknem 6 000 fiatalnak segítettek már eddig ezen
a módon. Egy évnyi részvétel után a vállalkozók
74%-a még mindig önfoglalkoztató, és 63% számolt be arról, hogy stabil vagy növekvő forgalma
vagy nyeresége van. Ezen kívül kb. 3 000 további
munkahelyet is létrehoztak a projekt révén.

Az elmúlt évek során fokozódtak az európai fiatalok munkához juttatására fordított erőfeszítések.
Körülbelül 16 milliárd eurónyi összeget csoportosítottak át 2012-ben abból a célból, hogy felgyorsítsák elsősorban a fiatalok képzéshez és munkához
való hozzájutását. Ez az összeg várhatóan körülbelül egymillió fiatalnak, valamint 55 ezer kis- és
középvállalkozásnak fog segíteni.
Lettországban például az EU által támogatott
projektekből részesülő fiatal munkanélküliek aránya 24%-ról 40%-ra fog növekedni a következő
néhány év során, köszönhetően az uniós projektek
nagyobb súlyának.

A fiatal munkanélküliek
állásokhoz vagy képzéshez
való hozzásegítése révén…
Az uniós tagállamok kormányai megállapodtak
abban, hogy egy ifjúsági garanciarendszert hoznak létre a 25 év alatti nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokra
vonatkozóan. Ezek jó minőségű foglalkoztatási,
továbbképzési, tanulószerződéses gyakorlati
képzési vagy szakmai gyakorlati ajánlatot garantálnak az iskola elhagyását vagy a munkanélkülivé válást követő négy hónapon belül. Az ESZA
jelentős mértékű támogatást nyújt az ehhez
hasonló rendszerek létrehozásához. Az ESZA
által társfinanszírozott Ifjúsági Foglalkoztatási
Kezdeményezés ugyanezen célokat tűzte ki, a
fiatalok munkanélkülisége által leginkább sújtott
régiókra összpontosítva.

Minden fiatalnak
megérdemelt lehetőségekhez
juttatása révén…
A munkaerőpiac továbbra is kihívásokat tartogat
sok fiatal számára, de vannak olyan társadalmi
csoportok, amelyek számára még nehezebb a jó
minőségű foglalkoztatási lehetőségekhez szükséges oktatás és képzés megszerzése. Az ESZA
olyan projekteket is támogat, amelyek hátrányos
helyzetű fiataloknak a munka világába vezető
útját egyengeti. Ennek egyik módja segíteni a családokat és a közösségeket abban, hogy belássák
a tanulás és képzés fontosságát.

Ne maradj ki az iskolából, és
megnyílnak előtted a lehetőségek
Egy etnikai kisebbséghez tartozó fiatal Dániában
más társaihoz képest csaknem kétszer akkora
eséllyel morzsolódik le és marad ki az iskolából.
A „Hold on Tight Caravan” (kb. „Kapaszkodj Erősen
Karaván”) projekt egyfajta holisztikus megközelítést alkalmaz abból a célból, hogy a kisebbségi
származású gyermekeknek segítsen tanulmányaik
befejezésében és valamilyen képzettség megszerzésében. A házi feladatok megoldására létrehozott csoportok, a veszélyeztetett gyermekek
egyedi, személyes mentorálása, a tanárok részére
szervezett készségfejlesztés, valamint a szülők
aktív bevonása azon elemek, melyek összessége
egy biztonsági hálót hoz létre az iskolából való
esetleges kimaradáson gondolkozó gyermekek számára.
2009-es indulása óta a lemorzsolódók aránya
20%-ról 15%-ra esett vissza, és csökkent a
különbség a kisebbségekhez tartozók és a többiek
körében mért arány között.
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Szlovákiában és Németországban az ESZA-t
elhelyezkedési nehézségekkel küzdő fiatalok munkalehetőségekhez való juttatására
is használják. Szlovákiában arra ösztönzik a
munkáltatókat, hogy legalább kilenc hónapra
vegyenek fel hátrányos helyzetű álláskeresőket.
Németországban külön szakképzési programokat
indítottak az alacsonyan teljesítőket megcélozva.

Mi vár ránk a jövőben?
Az Ifjúsági Garanciarendszernek a gyakorlatba
való átültetése jelentős erőfeszítés, amely határozottan és következetesen válaszol a fiatalok
munkanélküliségének problémájára. Az állami
foglalkoztatási szolgáltatások megerősítése,
a képzések és tanulószerződéses gyakorlati
rendszerek támogatása, valamint az oktatási
rendszerek javításának együttesen kell tartós
eredményeket elérniük.

A pénzügyi támogatást még jobban a fiatalkori
munkanélküliség és inaktivitás problémáival küzdő
régiókra és egyénekre összpontosítva, az Ifjúsági
Foglalkoztatási Kezdeményezés a 25% feletti
fiatalkori munkanélküliségi mutatójú régiókra,
valamint a nem foglalkoztatott, oktatásban és
képzésben nem részesülő fiatalokra fog koncentrálni. Ez erősíteni fogja az ESZA által az Ifjúsági
Garanciarendszer megvalósítására nyújtott támogatást, és ez a koncentrált megközelítés biztosítja
majd, hogy az egyes fiatalokra jutó támogatási
szint elegendő legyen ahhoz, hogy valódi változásokat idézzen elő Európa azon részeiben, ahol
ezek a kihívások a legnagyobbak.
A fiatalok munkanélküliségének EU-szerte tapasztalható arányai miatt nyilvánvaló, hogy a fiatalok kérdése Európa egyik legfontosabb prioritása
marad az elkövetkező években is.
További információk az ESZA-ról:
http ://ec.europa.eu/esf
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