Fondul social
european în acţiune

Înzestrarea
tineretului
Europei pentru
piaţa muncii
de astăzi
Recenta creştere vertiginoasă a şomajului în rândul
tinerilor, care a ajuns la 50 % în unele ţări ale UE, subminează capacitatea unei generaţii de a-şi croi propria
viaţă. Investiţiile în tineri înseamnă investiţii în economia UE. Fondul social european (FSE) este principalul
instrument al Uniunii Europene capabil să înzestreze
tinerii pentru lumea muncii.
Fondul vizează să ofere tinerilor acces la competenţele
şi la formarea de care au nevoie pentru a-şi găsi

un loc de muncă. În acest sens, FSE sprijină îmbunătăţirile aduse sistemelor de învăţământ, dezvoltarea
unor opţiuni de formare de calitate şi sporirea accesului
tinerilor la locurile de muncă.
Între 2007 şi 2012, 20 de milioane de tineri cu vârste
sub 25 de ani au beneficiat de programe de formare
sau de mentorat. În unele ţări, tinerii reprezintă aproape
jumătate din totalul participanţilor la activităţile FSE.

Europa socială

FSE – Deschiderea de
oportunităţi pentru
tineretul Europei
Educaţie şi formare…
În următorii ani, persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă în UE vor trebui să fie din ce în ce mai bine calificate pentru a-şi găsi un loc de muncă. Pentru a ajuta
tinerii Europei să se încadreze în muncă, FSE deschide
accesul la oportunităţi mai bune de educaţie şi formare.
Categoria numeroasă a tinerilor care abandonează
şcoala de timpuriu se confruntă cu bariere reale în
calea încadrării în muncă. FSE le poate oferi modalităţi de revenire în sistemul educaţional formal celor
care se răzgândesc. În alte cazuri, iniţiativele în materie
de educaţie informală îi ajută pe tineri să îşi dezvolte
potenţialul de angajare.
Finanţat de FSE, proiectul „Hothouse” din Cornwall,
Regatul Unit, se adresează tinerilor cu vârste între 14 şi
19 ani care prezintă un risc de abandon şcolar. Axat pe
creativitate, inovare, iniţiative sociale şi antreprenoriale
şi gestionarea riscurilor, proiectul îi inspiră pe tineri să
realizeze mai mult şi să dobândească încredere.
Sprijinul oferit de FSE a ajutat o serie de ţări ale UE să îşi
reformeze în mod fundamental sistemele de învăţământ
superior. Tot mai mulţi studenţi părăsesc acum sistemele
educaţionale şi de formare dispunând de calificări mai
bune datorită unor cursuri flexibile şi modulare, a îmbunătăţirilor aduse învăţământului la distanţă, a modernizării metodelor de predare şi a personalului recalificat.

Apropierea şcolii de
piaţa muncii…
În medie, circa 50 % dintre elevii din învăţământul
secundar superior aleg educaţia şi formarea profesională.
Proiectele FSE contribuie la o mai mare relevanţă a unor
astfel de cursuri pentru nevoile întreprinderilor şi industriei,
prin implicarea angajatorilor în conceperea cursurilor.
Una dintre priorităţile FSE este de a-i ajuta pe oameni să
lucreze şi să studieze în alte ţări ale UE pentru ca aceştia
să poată explora mai multe oportunităţi. Printre acestea
se numără îmbunătăţirea competenţelor lingvistice,
efectuarea de stagii în întreprinderi sau dobândirea de
competenţe pentru sporirea şanselor de angajare.
Pentru cei care doresc să îşi înceapă propria afacere,
proiectele sprijinite de FSE le pot oferi o formare esenţială.
Transformarea ideilor în afaceri, ţinerea evidenţelor
contabile, alături de toate detaliile practice ale finanţării,
toate acestea pot fi acoperite de proiectele FSE. Târgurile
de locuri de muncă îi pot pune în contact cu mentori de
afaceri cu experienţă sau cu potenţiali angajatori.
Unii participanți la activitățile FSE pot primi granturi pentru
a demara o afacere proprie. În Polonia, 13 674 de tineri au
beneficiat de finanțări de până la 25 000 € la înființarea
unei afaceri.

Stimularea ocupării forţei de muncă
şi a inovării
Sprijinul oferit tinerilor oameni de ştiinţă pentru a se
lansa în afaceri este una dintre modalităţile prin care
un proiect elen îşi propune să stimuleze inovarea.
Programul „Tineri oameni de ştiinţă – implicarea în activităţi independente” sprijină medicii, inginerii, farmaciştii
şi avocaţii prin dezvoltarea unor planuri de afaceri pentru
obţinerea de fonduri.
Aproape 6 000 de persoane au fost sprijinite în acest
sens până acum. La un an de la participarea la proiect,
74 % dintre antreprenori desfăşurau deja o activitate
independentă, iar 63 % au raportat cifre de afaceri sau
profituri stabile ori în creştere. Au fost create astfel circa
3 000 de locuri de muncă suplimentare.

În ultimii ani, s-au intensificat eforturile menite să
ajute tinerii Europei să se încadreze în muncă. Circa
16 miliarde EUR din fondurile UE au fost realocate în
2012 pentru stimularea accesului, în special al tinerilor, la formare şi la locuri de muncă. Se aşteaptă ca
această sumă să ajute aproximativ un milion de tineri
şi 55 000 de întreprinderi mici şi mijlocii.
În Letonia, de exemplu, se aşteaptă ca proporţia tinerilor fără un loc de muncă care ar urma să beneficieze
de proiectele sprijinite de UE să ajungă de la 24 % la
40 % în următorii câţiva ani, datorită unei implementări sporite a proiectelor UE.

Sprijinirea tinerilor şomeri
pentru accesul la un loc de
muncă sau la formare…
Guvernele ţărilor din UE au convenit să instituie garanţii
pentru tineret, destinate tinerilor cu vârste sub 25 de
ani care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează
niciun program educaţional sau de formare. Acestea
asigură o ofertă de locuri de muncă de calitate, educaţie continuă, ucenicii sau stagii în decurs de patru luni
de la intrarea în şomaj sau de la finalizarea învăţământului formal. FSE poate oferi un sprijin semnificativ
în vederea instituirii unor astfel de garanţii. Iniţiativa
„Locuri de muncă pentru tineri”, cofinanţată de FSE, va
urmări aceleaşi obiective, cu accent pe regiunile cele
mai afectate de şomaj în rândul tinerilor.

Sprijinirea tuturor tinerilor în
valorificarea şanselor pe care
le merită…
Piaţa muncii rămâne o provocare pentru mulţi tineri,
însă anumite grupuri sociale se pot confrunta cu dificultăţi şi mai mari în ceea ce priveşte accesul la educaţia şi formarea de care au nevoie pentru a-şi găsi un
loc de muncă de calitate. FSE sprijină proiectele care
facilitează drumul către încadrarea în muncă pentru
tinerii defavorizaţi. Una dintre modalităţi este sprijinirea familiilor şi a comunităţilor pentru ca acestea
să conştientizeze importanţa continuării studiilor şi
a formării.

Rămâi la şcoală, deschide-ţi
oportunităţile
Copiii aparţinând unei minorităţi etnice din Danemarca
se confruntă cu un risc dublu de abandon şcolar, comparativ cu ceilalţi copii.
Proiectul „Fastholdelseskaravanen” (Caravana «Ţine-te
bine») adoptă o abordare exhaustivă pentru a ajuta copiii
aparţinând minorităţilor să îşi finalizeze studiile şi să
obţină calificări. Cursuri de teme pentru acasă, mentorat
personal pentru fiecare copil expus riscului, dezvoltarea
competenţelor profesorilor şi implicarea activă a părinţilor - toate acestea se îmbină pentru a crea o „plasă de
siguranţă” pentru copiii care ar putea renunţa la şcoală.
De la lansarea sa în 2009, proiectul a dus la scăderea
ratei abandonului şcolar de la 20 % la mai puţin de 15 %
şi a redus decalajul dintre rata abandonului şcolar în
rândul minorităţilor şi în restul comunităţii.
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IÎn Slovacia şi în Germania, FSE este folosit pentru a
facilita accesul tinerilor „greu de plasat” pe piaţa muncii.
Slovacia încurajează angajatorii să ofere slujbe tinerilor
dezavantajaţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă timp
de cel puţin nouă luni. În Germania, au fost introduse
programe de formare profesională pentru cei cu rezultate
mai slabe.

Care sunt perspectivele?
Implementarea garanţiilor pentru tineret reprezintă un
efort semnificativ menit să răspundă într-un mod mai
hotărât şi mai coerent problemei şomajului în rândul tinerilor. Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forţei
de muncă, sprijinirea programelor de formare şi ucenicie
şi îmbunătăţirea sistemelor de învăţământ vor trebui să
meargă mână în mână pentru a se putea obţine rezultate
de durată.

Pentru a concentra şi mai mult sprijinul financiar pe acele
regiuni şi persoane care sunt cele mai afectate de şomaj
și inactivitate în rândul tinerilor, iniţiativa „Locuri de muncă
pentru tineri” se va axa pe regiunile care înregistrează rate
ale şomajului de peste 25 % în rândul tinerilor şi vor viza
tinerii care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează
niciun program educaţional sau de formare. Aceasta va
amplifica sprijinul oferit prin FSE pentru implementarea garanţiei pentru tineret, iar abordarea focalizată va
garanta că nivelul sprijinului pentru fiecare tânăr este
suficient pentru a face o diferenţă reală în acele părţi
ale Europei care se confruntă cu cele mai acute provocări.
Dată fiind amploarea provocării reprezentate de şomajul
în rândul tinerilor în întreaga Uniune Europeană, este clar
faptul că tinerii vor rămâne o prioritate de prim rang a
Europei în anii următori.
Mai multe informaţii despre FSE:
http ://ec.europa.eu/esf
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