Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο επί το έργον

Εφόδια για
την αγορά
εργασίας στους
νέους της
Ευρώπης
Οι πρόσφατες απότομες αυξήσεις του ποσοστού ανεργίας
των νέων — πάνω από 50% σε ορισμένες χώρες της
ΕΕ — υπονομεύουν την ικανότητα μιας ολόκληρης γενιάς
να χαράξει τη δική της πορεία. Επένδυση στους νέους
σημαίνει επένδυση στην οικονομία της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συνιστά το κυριότερο μέσο της
ΕΕ για την παροχή εφοδίων στους νέους για τον κόσμο
της εργασίας.

Το Ταμείο εστιάζει στο να παρέχει στους νέους πρόσβαση στις δεξιότητες και την κατάρτιση που έχουν
ανάγκη για να βρουν εργασία. Αυτό το επιτυγχάνει
στηρίζοντας βελτιώσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα,
αναπτύσσοντας ποιοτικές επιλογές κατάρτισης και διευρύνοντας την πρόσβαση των νέων σε θέσεις εργασίας.
Από το 2007 έως το 2012, 20 εκατομμύρια νέοι κάτω
των 25 ετών ωφελήθηκαν από το ΕΚΤ μέσω κατάρτισης
ή καθοδήγησης. Σε ορισμένες χώρες, οι νέοι αποτελούν
σχεδόν το μισό όλων των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του ΕΚΤ.

Κοινωνική
Ευρώπη

ΕΚΤ — Δημιουργία
ευκαιριών για τους νέους
της Ευρώπης
Μέσω εκπαίδευσης
και κατάρτισης…
Τα προσεχή έτη, τα άτομα που αναζητούν εργασία στην
ΕΕ θα χρειαστεί να διαθέτουν ολοένα και ανώτερα
προσόντα. Για να βοηθήσει τους ευρωπαίους νέους
να βρουν εργασία, το ΕΚΤ διευρύνει την πρόσβαση σε
βελτιωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ο μεγάλος αριθμός νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στην εξεύρεση
απασχόλησης. Το ΕΚΤ μπορεί να προσφέρει τρόπους
επιστροφής στην τυπική εκπαίδευση για όσους αλλάζουν γνώμη. Σε άλλες περιπτώσεις, οι πρωτοβουλίες
ανεπίσημης εκπαίδευσης βοηθούν τους νέους να έχουν
περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης.
Το έργο «Hothouse», στην Κορνουάλη του Ηνωμένου
Βασιλείου, χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και στοχεύει σε
νέους 14-19 ετών οι οποίοι εμφανίζουν τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου. Εστιάζοντας στη δημιουργικότητα,
την καινοτομία, τις κοινωνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, και τη διαχείριση κινδύνου, το έργο εμπνέει στους
νέους αυτοπεποίθηση και τη θέληση για επιτυχία.
Η στήριξη του ΕΚΤ βοήθησε μια σειρά χωρών της ΕΕ να
μεταρρυθμίσουν εκ βάθρων τα συστήματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσής τους. Τόσο ο αριθμός όσο και τα προσόντα
των σπουδαστών που αποφοιτούν από τα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης αυξάνονται, χάρη στις ευέλικτες διδακτικές ενότητες, τις βελτιώσεις στα μαθήματα
εξ αποστάσεως, τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και
τη μετεκπαίδευση του προσωπικού.

Γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ
σχολείου και εργασίας...
Κατά μέσο όρο, το 50% του συνόλου των μαθητών
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγει επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση. Τα έργα του ΕΚΤ

συμβάλλουν στην εναρμόνιση των εν λόγω σπουδών
με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας,
μέσω της συμμετοχής των εργοδοτών στον σχεδιασμό
των μαθημάτων.
Ένα τομέα προτεραιότητας αποτελεί για το ΕΚΤ η παροχή
βοήθειας σε ανθρώπους, προκειμένου να εργαστούν
και να σπουδάσουν σε άλλες χώρες της ΕΕ, ώστε να
αξιοποιήσουν περισσότερες δυνατότητες. Σε αυτές
περιλαμβάνονται η βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων,
η τοποθέτηση σε θέση εργασίας ή η απόκτηση δεξιοτήτων που αναβαθμίζουν τις πιθανότητες πρόσληψης.
Για όσους επιθυμούν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ μπορούν
να προσφέρουν κατάρτιση ζωτικής σημασίας. Μπορούν
να καλύπτουν κάθε πτυχή, από τη μετουσίωση μιας
ιδέας σε επιχείρηση και την τήρηση των λογιστικών
βιβλίων, έως τα θέματα της χρηματοδότησης. Οι εκδηλώσεις εύρεσης εργασίας τούς φέρνουν σε επαφή με
καταρτισμένους επιχειρηματικούς μέντορες ή δυνητικούς εργοδότες.
Ορισμένοι συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΕΚΤ
μπορεί να λάβουν επιχορήγηση για να συστήσουν τη
δική τους επιχείρηση. Στην Πολωνία, 13 674 νέοι χρηματοδοτήθηκαν με ποσά ύψους έως 25 000 ευρώ κατά
τη φάση εκκίνησης.

Ώθηση στην απασχόληση
και την καινοτομία
Η βοήθεια σε νέους επιστήμονες για τη σύσταση επιχείρησης, είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ένα
ελληνικό έργο ευελπιστεί να τονώσει την καινοτομία. Το
πρόγραμμα «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες — νέοι επιστήμονες» υποστηρίζει γιατρούς, μηχανικούς, φαρμακοποιούς και δικηγόρους αναφορικά με την κατάρτιση ενός
επιχειρηματικού σχεδίου προς χρηματοδότηση.
Μέχρι στιγμής έχουν επωφεληθεί 6 000 άνθρωποι. Έναν
χρόνο μετά τη συμμετοχή τους, το 74% των επιχειρηματιών εξακολουθούσε να είναι αυτοαπασχολούμενο και
το 63% ανέφερε σταθερό ή ανοδικό κύκλο εργασιών
ή κέρδη. Δημιουργήθηκαν γύρω στις 3 000 πρόσθετες
θέσεις εργασίας.

Κατά τα πρόσφατα έτη, εντάθηκαν οι προσπάθειες
παροχής συνδρομής στους ευρωπαίους νέους για την
ένταξή τους στην εργασία. Γύρω στα 16 δισεκατομμύρια
ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ ανακατανεμήθηκαν
το 2012, προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόσβαση ιδίως
των νέων σε κατάρτιση και απασχόληση. Αυτό το ποσό
αναμένεται να βοηθήσει περίπου ένα εκατομμύριο νέους
και 55 000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στη Λετονία, για παράδειγμα, το ποσοστό των νέων
ανέργων που ωφελούνται από έργα με τη στήριξη της
ΕΕ προβλέπεται τα επόμενα χρόνια να εκτοξευθεί από το
24% στο 40%, χάρη στην ενισχυμένη παρουσία έργων
της ΕΕ.

Βοηθώντας στην ένταξη
άνεργων νέων σε εργασία
ή κατάρτιση…
Οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν να θεσπίσουν
συστήματα εγγύησης για τους νέους, στοχεύοντας σε
άτομα κάτω των 25 ετών τα οποία βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Αυτά εγγυώνται μια ποιοτική προσφορά απασχόλησης, διαρκούς
εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, εντός
τεσσάρων μηνών από την απώλεια της θέσης εργασίας ή την αποχώρηση από την τυπική εκπαίδευση. Το
ΕΚΤ μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στην
καθιέρωση τέτοιων συστημάτων. Η συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων θα επιδιώξει τους ίδιους σκοπούς, εστιάζοντας σε
περιφέρειες που πλήττονται εντονότερα από την ανεργία
των νέων.

Βοηθώντας όλους τους νέους
να έχουν τις ευκαιρίες που
τους αξίζουν…
Η αγορά εργασίας παραμένει πρόκληση για πολλούς
νέους, ωστόσο ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι
πιθανό να δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο να λάβουν
την εκπαίδευση και την κατάρτιση που χρειάζονται για
μια ποιοτική θέση εργασίας. Το ΕΚΤ υποστηρίζει έργα
που εξομαλύνουν τον δρόμο των μειονεκτούντων νέων
προς την εργασία. Ένας τρόπος είναι η παροχή βοήθειας
σε οικογένειες και κοινότητες, ώστε να κατανοήσουν τη
σημασία των σπουδών και της κατάρτισης.

Μείνε στο σχολείο, δημιούργησε
τις ευκαιρίες σου
Στη Δανία, αν προέρχεσαι από εθνοτική μειονότητα,
διατρέχεις σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο εγκατάλειψης του
σχολείου σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά.
Το έργο «Hold On Tight Caravan» ακολουθεί μια σφαιρική
προσέγγιση στη βοήθεια προς τα παιδιά των μειονοτήτων, ώστε να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και
να μην την εγκαταλείψουν χωρίς κάποιον τίτλο σπουδών. Μαθήματα στο σπίτι, προσωπική καθοδήγηση για
κάθε παιδί που διατρέχει κίνδυνο, ανάπτυξη δεξιοτήτων
για καθηγητές και επίτευξη της ενεργού εμπλοκής των
γονιών — όλα τα παραπάνω συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας για όποιο παιδί ενδεχομένως σκέφτεται να εγκαταλείψει.
Από την αρχή του, το 2009, το έργο συνέβαλε στην πτώση
των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου από το 20%
σε λιγότερο από 15%, καθώς και στον περιορισμό της
διαφοράς των ποσοστών εγκατάλειψης των μειονοτήτων
συγκριτικά με εκείνα της υπόλοιπης κοινότητας.
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Στη Σλοβακία και τη Γερμανία, το Ταμείο χρησιμοποιείται
για την ένταξη στην εργασία νέων για τους οποίους είναι
δύσκολο να βρεθεί απασχόληση. Η Σλοβακία ενθαρρύνει εργοδότες να προσλάβουν για τουλάχιστον εννέα
μήνες μειονεκτούντα άτομα που αναζητούν εργασία. Στη
Γερμανία, προσφέρονται προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης σε άτομα με χαμηλές επιδόσεις.

Τι προβλέπεται για το μέλλον;
Η πρακτική εφαρμογή των Συστημάτων Εγγύησης για
τους Νέους συνιστά μια σημαντική προσπάθεια για μια
πιο αποφασιστική και συνεκτική απάντηση στην ανεργία
των νέων. Για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε βάθος
χρόνου, θα πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά η ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, η
υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας,
και η βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Προκειμένου να εστιάσει την οικονομική στήριξη ακόμη
περισσότερο στις περιφέρειες και τα άτομα που μαστίζονται εντονότερα από την ανεργία και την αεργία των
νέων, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων θα
επικεντρωθεί στις περιφέρειες με ποσοστά ανεργίας των
νέων άνω του 25%, καθώς και στους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η Πρωτοβουλία
έρχεται να προστεθεί στη στήριξη του ΕΚΤ για την υλοποίηση της Εγγύησης για τους Νέους, και η εστιασμένη
προσέγγιση θα διασφαλίσει ότι το επίπεδο ενίσχυσης
για κάθε νέο θα επαρκεί για την επίτευξη μιας αισθητής
διαφοράς σε τμήματα της Ευρώπης όπου οι προκλήσεις
είναι ιδιαίτερα οξείες.
Με δεδομένο το μέγεθος της πρόκλησης της ανεργίας
των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι σαφές ότι οι νέοι
θα παραμείνουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της
Ευρώπης τα προσεχή έτη.
Περισσότερες πληροφορίες γα το ΕΚΤ:
http://ec.europa.eu/esf
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