Fiatalok Fehérvárért
Társadalmi környezet hatása

2011

22,3 %

Az ifjúsági munkanélküliség 15 tagállamban meghaladja az uniós átlagot
„Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés:
Azoknak a személyeknek, akik a középfokú oktatás elvégzése előtt
elhagyták az iskolát vagy abbahagyták a képzést, lehetővé teszi, hogy
folytassák tanulmányaikat vagy szakképzésben vegyenek részt, és a
munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségeket sajátítsanak el.
A diplomával rendelkező fiataloknak lehetővé teszi, hogy megszerezzék
első munkatapasztalatukat.
És mi lesz a középfokú végzettségű fiatalokkal? Nemzeti program kell!

2012
A fiatalok a társadalmaink jobbá válásának ígéretét jelentik. Mégis, nem áll
rendelkezésre elegendő munkahely a fiatal emberek számára. Több millió
fiatal képtelen átkerülni méltányos foglalkoztatásba, és a társadalmi
kirekesztés kockázatával néz szembe.
2012-ben közel 75 millió fiatal embernek nem volt munkája világszerte; ma 4
millióval több fiatal munkanélküli van, mint 2007-ben, és több mint 6 millió
fiatal feladta az álláskeresést.
Több mint 200 millió fiatal ember ugyan
munkában áll, de napi 2 dollárnál
kevesebbet keres. Az informális foglalkoztatás
még mindig tartósan jelen van a fiatalok körében.

2013
A fiatalok körében régóta jelen lévő munkanélküliség és alulfoglalkoztatás
igen súlyos társadalmi és gazdasági költségekkel jár, és a társadalmi szövet
felbomlásával fenyeget.
Amennyiben nem sikerül megfelelő számú méltányos munkahelyet teremteni,
az hosszútávon károsító hatásokkal lehet a fiatalokra.
Szükség van a jelenlegi trend megfordítására. Ha
nem teszünk azonnali és
határozott lépéseket, az országnak egy elveszett
generáció ijesztő lehetőségével kell szembenéznie.
A fiatalokba történő befektetések társadalmaink
jelenébe és jövőjébe történő beruházásokat
jelentenek.
Elengedhetetlenül szükség van politikai akaratra és
innovatív megközelítésekre a helyzet javítása
érdekében.

Vezérelvek 2014
A fiatalok foglalkoztatási válsága globális kihívás,
bár annak szociális és gazdasági jellemzői nagy
különbségeket mutatnak méretüket és természetüket
illetően országokon és régiókon belül és azok között.
Kiegyensúlyozott politikai intézkedéscsomag, amely több munkáltatót
ösztönöz arra, hogy beruházzanak, és új álláslehetőségeket hozzanak létre
fiatalok számára.
Biztosítani, hogy az összes program és politikai intézkedés tiszteletben tartja
a fiatalok jogait és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szempontokat.
Kezelni kell a rendelkezésre álló munkahelyek és a fiatalok szakképzettsége
között meghúzódó különbségeket, amelyek akadályozzák a foglalkoztatási
lehetőségekhez való hozzáférést.

Vezérelvek
Fiatal vállalkozók támogatása abból a célból, hogy ösztönözzék a
fenntartható vállalatok növekedését, beleértve a szövetkezeteket és a
szociális vállalkozásokat a vidéki és városi területeken.
Innovatív és többszereplős partnerségek kialakítása, amelyekben részt
vesznek a kormányok, a szociális partnerek, az oktatási intézmények, a
közösségek és maguk a fiatalok.
Az egyes modellek nem reprikálhatóak szisztematikusan, de számos
lehetőség nyílik a tapasztalatcserére a kontextus-specifikus és konkrét
tevékenységek inspirálása érdekében.
A fiatalok a megoldás részét jelentik. Hallatniuk kell hangjukat, támaszkodni
kell kreativitásukra és tiszteletben kell tartani jogaikat a fiatalok foglalkoztatási
válságának kezelése során

Köszönöm a figyelmet!

