Jak działa Europejski
Fundusz Społeczny
Przygotowywanie
europejskiej
młodzieży do
funkcjonowania
na rynku pracy

Niedawny gwałtowny wzrost stopy bezrobocia
wśród młodzieży (do ponad 50 % w niektórych
krajach UE) stawia pod znakiem zapytania zdolność całego pokolenia do samodzielnego życia.
Inwestycje w młodych ludzi to inwestycje w gospodarkę unijną. Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
jest głównym narzędziem UE mającym przygotować młodych ludzi do pracy.

Fundusz koncentruje się na daniu młodym ludziom
możliwości zyskania umiejętności i odbycia szkoleń
niezbędnych, by znaleźć pracę. W tym celu wspiera
doskonalenie systemów edukacyjnych, opracowywanie wysokiej jakości szkoleń oraz poprawę
dostępu do miejsc pracy dla młodych ludzi.
W latach 2007–2012 ze szkoleń lub mentoringu
EFS skorzystało 20 mln osób w wieku poniżej 25 lat.
W niektórych krajach młodzi ludzie stanowią prawie
połowę wszystkich adresatów projektów Funduszu.

Społeczna
Europa

EFS – otwieranie
możliwości dla
europejskiej młodzieży
Edukacja i szkolenie…
W przyszłości osoby poszukujące pracy w UE będą
potrzebowały coraz wyższych kwalifikacji, żeby ją
znaleźć. Aby pomóc młodym ludziom w Europie,
EFS daje dostęp do lepszego kształcenia i szkoleń.
Pokaźna liczba młodych ludzi, którzy przedwcześnie kończą naukę, ma duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia. EFS oferuje możliwości powrotu
do formalnego systemu edukacji tym, którzy zmienią zdanie. W innych przypadkach w rozszerzeniu perspektyw zawodowych pomagają młodym
ludziom nieformalne inicjatywy edukacyjne.

zawodowe. Projekty EFS dostosowują takie
kursy do potrzeb biznesu i przemysłu, angażując
pracodawców w ich projektowanie.
Priorytetowym obszarem dla EFS jest pomoc
świadczona w podejmowaniu pracy oraz nauki
w innych państwach UE, co daje dodatkowe
możliwości. Chodzi tu o szlifowanie umiejętności
językowych, znalezienie miejsc na stażach lub
zdobycie umiejętności zwiększających perspektywy zawodowe.
Dla tych, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą, projekty wspierane przez
EFS mogą stanowić nieodzowne źródło wiedzy. Dotyczą one zarówno realizacji pomysłów
biznesowych, jak i księgowości oraz tajników
finansowania firmy. Na targach pracy można
nawiązać kontakt z profesjonalnymi mentorami
biznesowymi lub potencjalnymi pracodawcami.

Sfinansowany przez EFS projekt „Cieplarnia”
w Kornwalii (Wielka Brytania) jest skierowany do
młodzieży w wieku od 14 do 19 lat, której grozi
przedwczesne zakończenie nauki. Skupiając się na
kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości
społecznej, umiejętnościach biznesowych i zarządzaniu ryzykiem, projekt ma inspirować młodzież,
by postawiła sobie poprzeczkę wyżej i zyskała
pewność siebie.

Niektórzy uczestnicy EFS rozwijają też swoje
firmy dzięki dotacjom. Na przykład w Polsce
przyznawane środki w wysokości 25 tysięcy
euro pozwoliły założyć działalność gospodarczą
13 674 młodym przedsiębiorcom.

Dzięki wsparciu EFS wiele państw UE gruntownie
zreformowało swoje systemy szkolnictwa wyższego. Wielu słuchaczy kończy edukację i szkolenia z wyższymi kwalifikacjami dzięki elastycznym
modułowym kursom, usprawnieniu kształcenia na
odległość, nowoczesnym metodom nauczania
oraz przekwalifikowaniu wykładowców.

Greckim pomysłem na pobudzenie innowacyjności
jest projekt wspierający działalność biznesową
młodych naukowców. W ramach programu „Młodzi
naukowcy pracujący na własny rachunek” pomoc
w opracowaniu planów biznesowych i uzyskaniu
finansowania otrzymują lekarze, inżynierowie,
farmaceuci oraz prawnicy.

Likwidacja luk między szkołą
a pracą…
Przeciętnie około 50 % słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych wybiera kształcenie i szkolenie

Działanie na rzecz zatrudnienia
i innowacji

Jak dotąd skorzystało z niego prawie 6 tysięcy
osób. Rok po zakończeniu udziału w projekcie
74 % przedsiębiorców nadal pracowało na własny rachunek, a 63 % wykazywało stabilne bądź
rosnące obroty lub zyski. Powstało około 3 tysięcy
nowych miejsc pracy.

W ostatnich latach podjęto wzmożone wysiłki,
aby pomóc europejskiej młodzieży w znalezieniu
pracy. W 2012 r. przesunięto około 16 mld euro
z funduszy UE, aby ułatwić młodym dostęp do
szkoleń i rynku pracy. Zgodnie z przewidywaniami ta kwota powinna pomóc około milionowi
młodych ludzi oraz 55 tysiącom małych i średnich przedsiębiorstw.
Na przykład na Łotwie dzięki zwiększonej
podaży projektów unijnych odsetek młodych,
bezrobotnych osób uczestniczących w takich
przedsięwzięciach ma wzrosnąć z 24 % do 40 %
w ciągu najbliższych kilku lat.

Danie wszystkim
młodym ludziom szansy,
na którą zasługują…
Warunki na rynku pracy pozostają niełatwe
dla wielu młodych ludzi, ale niektóre grupy
społeczne borykają się z jeszcze większymi
trudnościami, usiłując zdobyć wykształcenie
i przeszkolenie konieczne, by znaleźć dobrą
pracę. EFS wspiera projekty ułatwiające drogę
do zatrudnienia młodym ludziom będącym
w niekorzystnej sytuacji. Czyni to, między innymi
uświadamiając rodzinom i społecznościom znaczenie nauki oraz przeszkolenia.

Pomaganie młodym
bezrobotnym w znalezieniu
pracy lub szkoleń…

Zostań w szkole, odkryj możliwości

Rządy państw unijnych zgodziły się ustanowić
systemy gwarancji dla młodzieży skierowane
do osób bez pracy, nauki czy szkolenia w wieku
poniżej 25 lat. Gwarancja dotyczy dobrej oferty
pracy, dalszej nauki, praktyki lub stażu w ciągu
czterech miesięcy od chwili, gdy dana osoba
zarejestruje się jako bezrobotna bądź zakończy
formalną edukację. EFS może udzielić wydatnego
wsparcia w uruchamianiu takich programów.
Współfinansowana przez EFS Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych posłuży tym samym
celom, koncentrując się na obszarach najbardziej
dotkniętych bezrobociem wśród młodzieży.

Projekt „Trzymaj się mocno” prezentuje kompleksowe podejście do pomocy dzieciom wywodzącym się z mniejszości w ukończeniu nauki
i zdobyciu kwalifikacji. Pomoc w odrabianiu
prac domowych, osobisty mentoring dla każdego zagrożonego dziecka, rozwój umiejętności
nauczycieli oraz zaangażowanie rodziców tworzą wspólnie siatkę bezpieczeństwa dla dzieci,
które, być może, rozważają porzucenie nauki.

W Danii uczniowie z mniejszości etnicznych
przedwcześnie kończą naukę niemal dwa razy
częściej niż reszta dzieci.

Od chwili wdrożenia projektu w 2009 r. odsetek uczniów wcześnie kończących naukę spadł
z 20 % do poniżej 15 %, a różnica między wskaźnikiem dla mniejszości i reszty społeczności
zmniejszyła się.
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Na Słowacji i w Niemczech Fundusz pomaga w znalezieniu pracy młodym osobom, które mają z tym
problem. Słowackich pracodawców zachęca się,
by zatrudnili osoby z grup defaworyzowanych na
co najmniej dziewięć miesięcy, w Niemczech zaś
uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce proponowane są programy kształcenia zawodowego.

Co dalej?
Praktyczne wdrożenie systemów gwarancji dla
młodzieży jest dużym krokiem w stronę stanowczej i konsekwentnej reakcji na bezrobocie wśród
młodych ludzi. Aby osiągnąć trwałe rezultaty, niezbędne będzie usprawnienie publicznych służb
zatrudnienia, wsparcie dla szkoleń i praktyk oraz
udoskonalenie systemów edukacji.
Aby jeszcze bardziej skupić wsparcie finansowe
w regionach mających największe problemy

z bezrobociem i brakiem aktywności młodzieży oraz
skierować je do właściwych adresatów, Inicjatywa
na rzecz zatrudnienia młodych skoncentruje się na
obszarach ze stopą bezrobocia wśród młodzieży
przekraczającą 25 % oraz na młodych ludziach bez
pracy, nauki czy szkolenia. W ten sposób pomoc
EFS we wdrażaniu gwarancji dla młodzieży stanie
się skuteczniejsza, a skoncentrowane podejście
zapewni wystarczający poziom wsparcia w przeliczeniu na każdą młodą osobę, aby osiągnąć realne
wyniki w tych częściach Europy, gdzie pojawiły się
najpilniejsze wyzwania.
Ze względu na skalę wyzwania, jakie stanowi bezrobocie wśród młodzieży w całej UE, jest oczywiste, że
sytuacja młodych ludzi pozostanie w najbliższych
latach europejskim priorytetem.
Dodatkowe informacje o EFS:
http ://ec.europa.eu/esf
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