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Europos jaunimo
parengimas šių
dienų darbo
rinkai
Pastaruoju metu žymiai padidėjęs jaunimo
nedarbo lygis, kai kuriose ES šalyse viršijantis
50 %, pažeidžia šios kartos galimybes susikurti
tokį gyvenimą, kokio ji nori. Investicijos į jaunimą
reiškia investavimą į ES ekonomiką. Europos socialinis fondas (ESF) yra pagrindinis ES įrankis, padedantis jaunimą parengti darbo rinkai.
Fondas sutelkia dėmesį į darbo suradimui reikalingą jaunimo įgūdžių gerinimą ir mokymą. Jis
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tai daro remdamas švietimo sistemų tobulinimą,
kurdamas kokybiško mokymo galimybes ir didindamas jaunimo galimybes įsidarbinti.
2007–2012 m. 20 milijonų jaunuolių iki 25 metų
pasinaudojo ESF remiamais mokymais ar konsultacijomis. Kai kuriose šalyse jaunimas sudaro
beveik pusę visų ESF veiklos dalyvių.

ESF – galimybių
Europos jaunimui
atvėrimas
Švietimas ir mokymas…
Norint rasti darbą ES artimiausiais metais reikės
vis aukštesnės kvalifikacijos. Padėdamas Europos
jaunimui rasti darbą ESF atveria galimybes
geresniam švietimui ir mokymui.
Daugelis anksti iš mokymosi pasitraukusių jaunuolių norėdami įsidarbinti patiria rimtas kliūtis.
ESF gali padėti sugrįžti į formalų mokymą tiems,
kurie apsigalvojo. Kitais atvejais, jaunimo tinkamumą darbo rinkai padidina neformalaus švietimo iniciatyvos.
ESF finansuojamas „Šiltnamio“ projektas Kornvalyje,
JK, skirtas 14–19 metų jaunuoliams, kurie, tikėtina, gali mesti mokslus. Orientuotas į kūrybingumą, inovacijas, socialines ir verslo įmones
bei rizikos valdymą projektas įkvepia jaunuolius
pasiekti daugiau ir įgauti pasitikėjimo.
ESF pagalba padėjo daugeliui ES šalių iš esmės
reformuoti savo aukštojo mokslo švietimo sistemas. Vis didesniam skaičiui studentų švietimo ir
mokymo sistemos užtikrina geresnę kvalifikaciją
dėl lanksčių modulinių kursų, nuotolinio mokymo
patobulinimų, modernizuotų mokymo metodų ir
darbuotojų perkvalifikavimo.

Atotrūkio tarp mokyklos ir
darbo sumažinimas...
Vidutiniškai apie 50 % visų vyresniųjų klasių
moksleivių pasirenka profesinį mokymą.
ESF projektai padeda geriau pritaikyti šiuos
mokymus verslo ir pramonės poreikiams,
įtraukdami darbdavius prisidėti rengiant kursus.
Viena iš ESF prioritetinių sričių yra pagalba
žmonėms dirbti ir studijuoti kitose ES šalyse.
Jie gali pasinaudoti didesnėmis galimybėmis,
kaip antai kalbos įgūdžių tobulinimas, darbo
vietos suradimas arba įgūdžių, kurie padidintų
jų tikimybę gauti darbą, suteikimas.
Norintiems pradėti nuosavą verslą ESF remiami
projektai gali suteikti galimybę dalyvauti ypač
svarbiuose mokymuose. Jie gali apimti visas
sritis: kaip paversti idėjas verslu, tvarkyti
apskaitą ir finansavimo pagrindus. Darbų
mugės leidžia susisiekti su kvalifikuotais verslo
patarėjais ar potencialiais darbdaviais.
Kai kurie ESF dalyviai gali gauti dotacijas
ir pradėti savo verslą. Pavyzdžiui, Lenkijoje
25 000 EUR padėjo 13 674 jaunų verslininkų
įsteigti įmones.

Užimtumo ir inovacijų skatinimas
Projektu Graikijoje tikimasi paskatinti inovacijas
padedant jauniems mokslininkams steigti nuosavą verslą. “Jaunų savarankiškai dirbančių mokslininkų” programa remia gydytojus, inžinierius,
farmacininkus ir teisininkus, padėdama parengti
verslo planus finansavimui gauti.
Iki šiol pagalba pasinaudojo beveik 6 000 žmonių.
Praėjus metams nuo dalyvavimo programoje 74 %
verslininkų vis dar dirbo savarankiškai, o 63 %
apyvarta arba pelnas buvo stabilus arba augo.
Buvo sukurta maždaug 3 000 naujų darbo vietų.

Pastaraisiais metais pastangos padėti Europos
jaunimui įsidarbinti išaugo. 2012 m. buvo perskirstyta maždaug 16 mlrd. EUR ES lėšų, ypač
siekiant pagreitinti jaunimo galimybes siekti
mokslo ir įsidarbinti. Tikimasi, kad ši suma padės
maždaug milijonui jaunuolių ir 55 000 mažų bei
vidutinio dydžio įmonių.
Pavyzdžiui, Latvijoje dėl išaugusio plėtojamų ES
projektų skaičiaus jaunų nedirbančių asmenų,
kurie per artimiausius kelerius metus pasinaudos ES remiamais projektais, santykis, tikimasi,
šoktelės nuo 24 % iki 40 %.

Pagalba jauniems
bedarbiams gauti darbą arba
pasinaudoti mokymais…
ES vyriausybės susitarė įgyvendinti jaunimo
garantijos iniciatyvą, orientuotą į nedirbančius,
nesimokančius arba stažuotėse nedalyvaujančius jaunuolius iki 25 metų. Ji garantuos aukštos kokybės darbo pasiūlą, tolesnį mokymąsi,
gamybinę praktiką arba stažuotę per keturis
mėnesius nuo tapimo bedarbiu arba privalomojo mokslo užbaigimo. ESF tokių planų įgyvendinimui gali pasiūlyti reikšmingą pagalbą. ESF
bendrai finansuojama Jaunimo užimtumo iniciatyva sieks tų pačių tikslų, kreipdama didžiausią dėmesį į regionus, kuriuos labiausiai paveikė
jaunimo nedarbas.

Pagalba visiems jaunuoliams
pasinaudoti galimybėmis,
kurių jie nusipelno…
Darbo rinka yra didelis iššūkis daugeliui jaunų
žmonių, tačiau kai kurios socialinės grupės susiduria su dar rimtesnėmis problemomis norėdamos pasinaudoti švietimo ir mokslo sistema,
kad gautų kokybišką darbą. ESF remia projektus,
kurie padeda lengviau įsidarbinti nepalankiausiose sąlygose esantiems jaunuoliams. Vienas
iš būdų tai padaryti yra pagalba šeimoms ir
bendruomenėms suprasti studijų ir mokslo
tęsimo svarbą.

Likite mokykloje, atverkite sau
didesnes galimybes
Jeigu priklausote etninei mažumai Danijoje,
rizika iškristi iš mokyklos jums yra dvigubai
didesnė, nei kitiems vaikams.
Projektas „Laikykis tvirčiau karavane“ yra skirtas
visapusiškai padėti mažumoms priklausantiems
vaikams baigti mokslus ir įgyti kvalifikaciją.
Pagalba atliekant namų darbus, asmeninis kiekvieno rizikos grupei priklausančio vaiko globojimas, mokytojų įgūdžių gerinimas ir aktyvus
tėvų įtraukimas: visa tai sukuria saugią aplinką
vaikui, kuris, galbūt, ketintų mesti mokslus.
Nuo projekto pradžios 2009 m. nebaigusių mokyklos skaičius sumažėjo nuo 20 % iki
mažiau kaip 15 % ir mažumoms bei likusiai
bendruomenės daliai priklausančių nebaigusių
mokyklos asmenų santykis supanašėjo.
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Slovakijoje ir Vokietijoje fondas siekia įdarbinti jaunuolius, kuriems sunku rasti darbo. Slovakija skatina darbdavius priimti nepalankiausioje situacijoje
esančius darbo ieškančius asmenis bent devynių
mėnesių laikotarpiui. Prastai besimokantiems
Vokietijoje siūlomos profesinio mokymo programos.

Kas laukia ateityje?
Jaunimo garantijos iniciatyvos diegimas yra reikšmingas siekis ryžtingiau ir nuosekliau kovoti su
jaunimo nedarbu. Valstybinių įdarbinimo tarnybų
stiprinimas, mokymo ir gamybinės praktikos planų
rėmimas bei patobulintos švietimo sistemos turės
veikti išvien, kad būtų galima pasiekti ilgalaikių rezultatų.

Siekdama dar labiau nukreipti finansinę paramą
regionams ir asmenims, kurie sunkiausiai susidoroja
su jaunimo nedarbu ir veiklos trūkumu, Jaunimo
užimtumo iniciatyva koncentruosis į regionus,
kuriuose jaunimo nedarbas viršija 25 % ir į jaunuolius, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja
mokymuose. Ji sustiprins ESF teikiamą pagalbą
diegiant Jaunimo garantiją ir užtikrins, kad kiekvienas jaunuolis gautų pakankamą paramą tose
Europos dalyse, kuriose iššūkiai yra didžiausi.
Atsižvelgiant į jaunimo nedarbo problemos mastą
visoje ES akivaizdu, kad artimiausiais metais jaunimas liks vienu svarbiausių Europos prioritetų.
Daugiau informacijos apie ESF:
http ://ec.europa.eu/esf
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