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W odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia
ludzi młodych w Europie Komisja Europejska
podjęła działania mające na celu wsparcie młodych
w podejmowaniu zatrudnienia. Komisja Europejska
w 2012 r. przedstawiła koncepcję gwarancji dla
młodzieży. Na szczeblu UE opracowany został Pakiet
na rzecz zatrudnienia młodzieży, czyli Youth
Employment Package. W dniu 22 kwietnia 2013 r.
Rada Europejska przyjęła Zalecenie Rady z dnia 22
kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji
dla młodzieży, zgodnie z którym od początku 2014 r.
państwa członkowskie zostały zobligowane do
wdrożenia Gwarancji. Opracowanie prezentujące
plan dla Polski zostało przekazane do KE w dniu 23
grudnia 2013 r.

Adresatami GdM w Polsce były osoby w wieku od 15.
do 29. roku życia, w tym zwłaszcza osoby z grupy
NEET (ang. not in employment, education or
training). Osoby młode zostały podzielone na cztery
podgrupy: osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie
kończące naukę, osoby w wieku 18-29 lata
pozostające poza zatrudnieniem, edukacją                      
i szkoleniem, osoby w wieku 18-29 lat
zarejestrowane jako bezrobotni oraz bezrobotna
młodzież, oraz poszukujący pracy absolwenci szkół                      
i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia
szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku
18-29 lat.
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WPROWADZENIE



Realizatorem programu są Ministerstwo Rodziny                      
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy                      
i Polityki Regionalnej, Wojewódzkie i Powiatowe
Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerzy
rynku pracy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.
Program GdM finansowany był ze środków
krajowych i unijnych.

W latach 2014-2021, w ramach GdM wdrażano
zróżnicowane instrumenty od doradczych poprzez
edukacyjne po finansowe. Wielość i różnorodność
form wsparcia umożliwiła osobom młodym wybór
działania, które najbardziej odpowiadało ich
osobistym preferencjom. Obok różnorodności
ważną cechą wdrażanych instrumentów był ich
indywidualny charakter. Wsparcie realizowane                      
w ramach projektów wybranych z reguły
rozpoczynało się od sporządzenia indywidualnego
planu dla uczestnika opisującego jego
predyspozycje, potrzeby i deficyty w odniesieniu do
możliwości znalezienia trwałego zatrudnienia. Na tej
podstawie proponowane były konkretne działania,
których cel stanowiła poprawa sytuacji osoby
młodej na rynku pracy.

Kolejnym czynnikiem, pozytywnie wpływającym na
osiągnięte rezultaty realizacji GdM, był różnorodny                      
i rozbudowany geograficznie system
instytucjonalny. Działania administracji rządowej,
służb zatrudnienia, innych instytucji rynku pracy,
instytucji finansowych oraz beneficjentów
projektów konkursowych obejmowały cały kraj.
Zapewniono w ten sposób dobry dostęp do
aktywizacji wszystkim osobom młodym.
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STOPA BEZROBOCIA
REJESTROWANEGO 
W  POLSCE 

- 2,7% w wielkopolskim  

- 7,6% w warmińsko-mazurskim

Dane: MRIPS, koniec sierpnia 2022 r. 



ROZDZIAŁ I



Analizując przebieg realizacji GdM, należy pamiętać
o specyfice poszczególnych instrumentów, przy
pomocy których program był wdrażany. Działania
finansowane z projektów z udziałem środków                      
z funduszy unijnych podlegały ustalonym zasadom            
i procedurom konkursowym, co w istotny sposób
wpłynęło na moment ich rozpoczęcia i czas trwania.
Mniej sformalizowanym we wdrażaniu
instrumentem były pożyczki udzielane w ramach
„Rządowego Programu Pierwszy biznes-Wsparcie                   
w starcie”. Względnie łatwymi w operacjonalizacji                      
i realizacji były działania aktywizacyjne na rzecz
osób młodych prowadzone przez PUP.

Ogółem, ze wdrożonych w ramach GdM
instrumentów wsparcia w Polsce w latach 2014 –
2020 r. skorzystało ponad 5,5 mln osób młodych.
Oznacza to większy udział niż zakładany na etapie
przygotowania Planu w 2015 r.

Największa liczba uczestników (5,4 mln) wzięła
udział w działaniach organizowanych przez PUP
opartych głównie na doradztwie zawodowym,
umożliwiającym nabycie bądź uzupełnienie
posiadanych kwalifikacji. Duże zainteresowanie
oferowanymi przez PUP instrumentami wsparcia
było niewątpliwie w istotnym stopniu efektem ich
łatwej dostępności i bliskości geograficznej.
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ROZDZIAŁ I



W przekroju czasowym najintensywniejsze działania
z największą liczbą uczestników były prowadzone
zaraz po uruchomieniu GdM, w latach 2014-2016.
Następnie, w efekcie poprawy sytuacji na rynku
pracy i spadku bezrobocia, liczba uczestników
programu się zmniejszyła. 

W następstwie wdrożonych działań prawie 2,7 mln            
z nich znalazło zatrudnienie, w tym 2,2 tys. osób                      
z grupy NEET otrzymało pożyczkę i otworzyło
własną działalność gospodarczą, a 37,6 tys.
uczestników podjęło dalszą edukację. Łącznie                      
w następstwie udziału w programie GdM 48,9%
uczestników przestało należeć do grupy NEET.
Najbardziej efektywnym instrumentem aktywizacji
były pożyczki. Dużą skutecznością cieszyły się też
działania organizowane przez PUP oraz WUP.
Mniejsze efekty przyniosły natomiast projekty
realizowane w ramach konkursów MRPiPS i projekty
OHP. Należy jednak podkreślić, że ich grupą
docelową były osoby młode dotknięte szczególnie
trudną sytuacją rodzinną lub życiową, których
integracja społeczna i zawodowa wymaga
przeprowadzenia kompleksowych i długoterminowo
zakrojonych działań.

Na działania aktywizacyjne na rzecz osób młodych
w latach 2014-2020 przeznaczono łącznie środki                      
w wysokości ok. 14,4 mld zł. 
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Na działania PUP finansowane z Funduszu Pracy                      
i środków europejskich przeznaczono ok. 12,2 mld zł,
a na działania organizowane przez WUP
wydatkowano ponad 1 756,8 mln zł. Na realizację
projektów OHP wydatkowano ponad 190,5 mln zł,                      
a w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes-
Wsparcie w starcie” udzielono osobom młodym
pożyczek w wysokości 150,54 mln zł. Na projekty
wybrane w konkursach Ministerstwa Rodziny                      
i Polityki Społecznej przeznaczono 117 mln zł.

Ważną rolę w aktywizacji osób młodych poniżej 30.
roku życia odgrywały instrumenty wsparcia
wprowadzone w ramach reformy rynku pracy z maja
2014 r. Instrumenty wsparcia dla osób młodych
zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy Instrumenty wsparcia to przede wszystkim:
bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy                  
i bon na zasiedlenie. Zostały one wprowadzone
przede wszystkim w celu zachęcenia młodych ludzi
do samodzielnego znalezienia pracodawcy.

Bon szkoleniowy może otrzymać z urzędu pracy
osoba, która nie ukończyła 30. roku życia. Bon ten
gwarantuje jej skierowanie na wybrane szkolenie
wraz z opłaceniem kosztów ponoszonych w związku
z podjęciem szkolenia. Bon stażowy może otrzymać
osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30. roku
życia. Bon ten gwarantuje skierowanie do odbycia
półrocznego stażu u wybranego pracodawcy.
Skierowanie na staż w ramach bonu może otrzymać
tylko ten bezrobotny, który znalazł pracodawcę do
realizacji stażu i uzyskał od niego zapewnienie
zatrudnienia. 
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Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję
zrefundowania pracodawcy części kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego
posiadacza bonu poniżej 30. roku życia. Bon na
zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania
bezrobotnemu poniżej 30. roku życia środków
finansowych na pokrycie m.in. kosztów
zamieszkania, związanych z podjęciem zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania.

Zgodnie z wynikami kontroli NIK przeprowadzonej
w listopadzie 2018 r. na lata 2014-2017 bon
zatrudnieniowy i bon na zasiedlenie
charakteryzowały się wysoką efektywnością
zatrudnieniową tzn. trwałością formy wsparcia
wyliczoną przez NIK po dwóch latach od jej
udzielenia (ponad 70%). Mniejszą efektywność
zatrudnieniową miały bony stażowy (40%) oraz
szkoleniowy (17,8%).

Jednocześnie warto podkreślić, że zgodnie z ww.
kontrolą NIK najwyższą efektywnością
zatrudnieniową charakteryzowało się
dofinansowanie podejmowania działalności
gospodarczej (86,9%).

W dokumencie z marca 2020 r. pt. „A reinforced
Youth Guarantee” KE podkreśliła znaczenie
Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Osób Młodych (ok.
9 bln euro) razem ze środkami finansowymi EFS                      
w finansowaniu GdM. 
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ALMA to jedna z inicjatyw
Komisji Europejskiej w ramach
Europejskiego Roku Młodzieży
2022 i kluczowy instrument
wdrażania wzmocnionej
gwarancji dla młodzieży
przyjętej w 2020 r.

Dane: MRIPS.



W nowych ramach finansowych KE zaproponowała
wymóg przeznaczenia przez państwa członkowskie,
których wskaźniki NEET przekraczają średnią UE,
alokację minimum 10% ich środków w ramach EFS+
na działania zapobiegające bezrobociu młodzieży.
W Polsce ten wskaźnik wyniósł 12,9% dla grupy
wiekowej 15-29 wobec 13,7% w UE 27 w 2020 r.                      
W związku z tym Polska nie jest obowiązana do
ustanowienia ww. minimalnej alokacji w wysokości
10% EFS+.

KE zidentyfikowała poniższe wyzwania w kontekście
wdrażania GdM: wyższa stopa bezrobocia młodzieży
w porównaniu do ogólnej stopy bezrobocia, udział
nieaktywnych osób z grupy NEET pozostał
niezmieniony lub nawet wzrósł w większości PCz,
GdM nie dociera do większości osób z grupy NEET.
Jedynie w dziesięciu państwach więcej niż połowa
osób z grupy NEET w wieku 15-24 lat jest objęta tą
inicjatywą. Ze wszystkich młodych ludzi, którzy
otrzymali wsparcie w ramach GdM inicjatywy w 2018
r., 39% podjęło ofertę w ciągu 4 miesięcy od
rejestracji. Monitoring inicjatywy pokazuje, że                      
w 2018 r. proporcja osób z grupy NEET
zarejestrowanych w GdM w UE wyniosła około 37%.
Dane dotyczące rezultatów inicjatywy są wciąż
niekompletne. Jednak przeciętnie ponad połowa
młodych ludzi wciąż jest zatrudniona, uczy się lub
szkoli po 6 miesiącach od wyjścia z GdM i te wyniki
utrzymują się po 12 i 18 miesiącach, dostosowanie
kwalifikacji młodych ludzi do zmieniającego się
rynku pracy.
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Odpowiedzią na ww. wyzwania i polityczne
zobowiązanie przewodniczącej Komisji Europejskiej
był wniosek KE z lipca 2020 r. dotyczący zalecenia
Rady w sprawie „Pomostu do miejsc pracy-
wzmocnienie Gwarancji dla młodzieży”, oparty na
doświadczeniach i wnioskach płynących                      
z siedmioletniego wdrażania GdM i uwzględniający
zmieniające się realia rynku pracy, a także
transformację cyfrową i ekologiczną.

Na podstawie ww. wniosku KE Rada UE przyjęła                      
w dniu 30 października 2020 r. Zalecenie w sprawie
pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji
dla młodzieży, które zastąpiło Zalecenie Rady Unii
Europejskiej w sprawie ustanowienia Gwarancji dla
Młodzieży z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zasadnicze elementy nowego Zalecenia Rady
przedstawiały się następująco: wszystkie osoby
poniżej 30-tego roku życia otrzymają dobrej jakości
ofertę pracy, kontynuacji edukacji, stażu lub praktyk
zawodowych w ciągu czterech miesięcy od
uzyskania statusu osoby bezrobotnej, lub
zakończenia kształcenia formalnego. Istotne jest
rozróżnienie między osobami z grupy NEET
będącymi czasowo w tej sytuacji i osobami, które do
kategorii NEET należą od dłuższego czasu. Pozwala
to na bardziej zindywidualizowane i ukierunkowane
podejście do obu grup, ponieważ ta ostatnia
prawdopodobnie potrzebuje większego wsparcia.
Kluczowe jest dotarcie i aktywizacja większej liczby
młodych ludzi, w szczególności kobiet ze wszystkich
środowisk. 
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Nastąpi to poprzez realizację bardziej
ukierunkowanych działań informacyjnych                      
i uświadamiających potrzebę aktywizacji zawodowej
uwzględniających wyzwania stojące przed
obszarami wiejskimi lub bardziej oddalonymi,
zmniejszając tym samym nierówności regionalne.
Istotne jest wsparcie młodych ludzi w zdobywaniu
doświadczenia zawodowego i rozwijaniu
odpowiednich umiejętności niezbędnych                      
w zmieniającym się świecie pracy, w szczególności
tych związanych z ekologią i cyfryzacją. Jako że
ponad 90% miejsc pracy wymaga już umiejętności
cyfrowych, KE proponuje ocenę umiejętności
cyfrowych wszystkich grupy NEET, które zarejestrują
się do udziału w GdM, przy użyciu Europejskich Ram
Kompetencji Cyfrowych i dostępnych narzędzi
samooceny i zapewnienie, że na podstawie
stwierdzonego braku wiedzy w tej dziedzinie,
wszystkim młodym ludziom oferowane jest
specjalne szkolenie przygotowawcze w celu
poprawy ich umiejętności cyfrowych. Należy
zapewnić odpowiednią jakość ofert, zgodną                      
z Europejskim Filarem Praw Socjalnych oraz
europejskimi ramami dotyczącymi jakości                      
i skutecznego przygotowania zawodowego, ramami
jakości staży, które opracowano od 2013 r. Należy
zapobiegać bezrobociu i bezczynności młodych
ludzi poprzez wzmocnienie partnerstwa na
wszystkich szczeblach administracji, między
podmiotami realizującymi program gwarancji dla
młodzieży a odpowiednimi zainteresowanymi
stronami m.in. z sektorem edukacji i organizacjami
młodzieżowymi. 
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Niezbędne jest usprawnienie monitorowania                      
i gromadzenia danych poprzez: wzmocnienie
systemów wczesnego ostrzegania i zdolności
w zakresie monitorowania osób zagrożonych
znalezieniem się wśród młodych ludzi NEET, przy
jednoczesnym przyczynianiu się do zapobiegania
wczesnemu kończeniu kształcenia i szkolenia, we
współpracy z sektorem edukacji, rodzicami lub
opiekunami oraz społecznościami lokalnymi, a także
przy zaangażowaniu służb zajmujących się
młodzieżą, pracowników społecznych, służby
zdrowia i służb zatrudnienia, zachęcanie, przy
jednoczesnym poszanowaniu przepisów o ochronie
danych, do szerszej wymiany danych dotyczących
śledzenia, profilowania i działań następczych
między partnerami w ramach gwarancji dla
młodzieży w celu poprawy wsparcia, co ma
szczególne znaczenie dla powodzenia interwencji
ukierunkowanych na szczególnie zagrożonych
młodych ludzi NEET, silniejsze skoncentrowanie się
na wsparciu po zatrudnieniu oraz poprawie działań
na rzecz młodych ludzi po przyjęciu oferty w celu
zapewnienia ich trwałej integracji na rynku pracy.
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W ramach Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiększania
Odporności (KPO) zaplanowano
przygotowanie i wdrożenie
kompleksowej modernizacji
rynku pracy. 

Dane: MRIPS.



ROZDZIAŁ II



Od początku realizacji w Polsce GdM sytuacja na
rynku pracy głównych adresatów programu, czyli
osób młodych zdecydowanie się poprawiła, choć
korzystne zmiany zakłóciła pandemia COVID-19. Do
2019 r. notowano systematyczny spadek wskaźnika
NEET, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika
zatrudnienia, spadek stopy bezrobocia młodzieży
oraz istotne zmniejszenie odsetka młodych                      
w ogólnej liczbie zarejestrowanych w urzędach
pracy bezrobotnych. Wciąż niezadowalający
pozostawał poziom aktywności zawodowej młodych
ludzi.

Sytuację zmieniła pandemia i obostrzenia                      
w funkcjonowaniu gospodarek. Odbiło się to
również na sytuacji osób młodych przede wszystkim
ze względu na fakt, że to głównie młodzi
pracownicy posiadali umowy o pracę na czas
określony lub cywilno-prawne, a zatem takie, które
łatwiej było rozwiązać. Z drugiej strony mogli oni
odczuwać trudności w wejściu na rynek pracy
związane z obawą przed zakażeniem i/lub z powodu
mniejszej liczby ofert pracy.

Nie bez znaczenia był również fakt, że branże, które
zostały szczególnie dotknięte skutkami pandemii, to
m.in. turystyka, gastronomia czy tzw. branża
event’owa, dla których charakterystyczne jest
zatrudnienie osób młodych.
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Jednym z poważniejszych wyzwań dla systemu
edukacji i rynku pracy jest przeciwdziałanie
zjawisku NEET, ponieważ brak umiejętności
praktycznych i doświadczenia zawodowego jest
najczęściej podnoszonym argumentem                      
w kontekście bezrobocia młodych osób. Dlatego też
zmniejszenie liczby młodych ludzi zaliczanych do
tzw. NEET, czyli osób nie pracujących, nieuczących
się ani nie szkolących, stanowi jeden z priorytetów
realizacji GdM.

Polska należy do grupy krajów, w których wskaźnik
NEET w grupie osób w wieku 15-29 lat kształtuje się
na średnim poziomie w UE. W 2021 r. wyniósł on
13,4% w Polsce wobec 13,1% w UE27, podczas gdy np.
we Włoszech przekroczył on 23%. W ostatnich                      
2 latach w Polsce, podobnie jak w większości krajów
UE, zanotowano wzrost tego wskaźnika o 1,4 punktu
procentowego.

W 2021 r. w grupie wiekowej 15-24 wskaźnik NEET                      
w Polsce również wyniósł 11,2%. W 2021 r. najwyższą
wartość wskaźnika NEET w grupie 15-29 lat
zanotowano w województwach: podkarpackim
(17,1%) i mazowieckim (17,0%), zaś najniższą wartość
zanotowano w województwie pomorskim (10,7%)                      
i wielkopolskim (11,0%).

Warto również nadmienić, że w relacji do 2013 r.,                      
a więc czasu przed wdrożeniem w Polsce GdM,
wskaźnik NEET w Polsce zdecydowanie spadł, nawet
mimo podniesienia jego wartości w dwóch
ostatnich latach.
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Pomimo stosunkowo niskiego odsetka młodzieży,
która nie kontynuuje nauki, część młodych ludzi
zaliczonych do grupy NEET nie rejestruje się                      
w urzędach pracy i pozostaje wykluczona z rynku
pracy przede wszystkim z powodu niezakończonej
edukacji formalnej, a tym samym braku kwalifikacji
zawodowych. Osoby te nie są zainteresowane
podejmowaniem zatrudnienia, gdyż nie widzą takiej
potrzeby, ale też nie mają motywacji, by szkolić się                      
i dokształcać. Stąd konieczność wykorzystywania
specyficznych metod podnoszenia aktywności
zawodowej tej grupy młodych ludzi.

W 2020 r. współczynnik aktywności zawodowej
młodych ludzi w wieku 15-29 lat wyniósł w Polsce
51,6%, co oznacza, że jedynie co drugi młody
człowiek w Polsce był aktywny zawodowo. Z drugiej
strony zauważyć należy, że w grupie 15-24 lat
aktywna była tylko co trzecia osoba, ale w już grupie
25-29 lat współczynnik aktywności zawodowej                      
w Polsce był nawet wyższy niż w UE. W 2021 r.
współczynnik ten dla grupy wiekowej 15-29 wyniósł
51,9%, 15-24 wyniósł 31%, 25-29 wyniósł 84,5%.
Głównym powodem niskiej aktywności zawodowej
młodych ludzi w Polsce jest obowiązek nauki                      
i uzupełnianie kwalifikacji.

W 2020 r. w grupie 15-29 lat wskaźnik zatrudnienia
wyniósł w Polsce 48,0% i był o 5,2 punktu
procentowego wyższy niż siedem lat wcześniej,
podczas gdy w tym samym czasie wskaźnik w UE27
wzrósł o 2,0 punkty procentowe do 46,0%. Oznacza
to, że dynamika wzrostu omawianego wskaźnika
była w Polsce ponad 2-krotnie wyższa niż w UE27. 
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W grupie osób w wieku 15-24 lata wskaźnik
zatrudniania w Polsce wyniósł 28,4%, ale już                      
w grupie 25-29 lat 77,8%.

W 2021 r. w grupie wiekowej 15-24 wskaźnik
zatrudnienia wyniósł w Polsce 27,3%, w grupie
wiekowej 25-29 wyniósł 80,7%, zaś w grupie
wiekowej 15-29 wyniósł 48,1%. Wskaźnik
zatrudnienia w grupie 15-29 lat kształtował się na
poziomie od 40,2% w województwie podkarpackim
do 57,2% w wielkopolskim.

Trudniejszą sytuację osób młodych na rynku pracy
obrazuje przede wszystkim wysoka, w porównaniu
do pozostałych grup wiekowych, stopa bezrobocia.
W niektórych krajach jest ona czasem 2-krotnie,                      
a nawet 3-krotnie wyższa niż dla ogółu osób                      
w wieku produkcyjnym.

W 2021 r. stopa bezrobocia ludności w wieku
produkcyjnym (15-64 lata) w Polsce wynosiła 3,4%
wobec 7,0% w UE27, co oznacza, że wskaźnik                      
w Polsce był o 3,6 punktu procentowego niższy niż
w UE, a pamiętać należy, że w latach 2004-2006
Polska była jednym z krajów o najwyższej stopie
bezrobocia w UE. W 2020 r. i 2021 r. Polska była
krajem o jednym z najniższych wskaźników
bezrobocia w UE, ale nie zmienia to faktu, że
podobnie jak w wielu innych krajach zmiany
obserwowane na rynku pracy w związku z pandemią
silnie dotknęły młodych ludzi.
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Jednym z wyzwań dla systemu
edukacji i rynku pracy jest
aktywizacja osób z grupy NEET
(czyli młodych osób nie
pracujących, nie uczących się
ani nie szkolących się). Jest to
także jeden z priorytetów GdM.

Dane: MRIPS.



W 2020 r. stopa bezrobocia osób młodych w wieku
15-29 lat wyniosła w Polsce 7,1% i w skali roku
wzrosła o 0,5 punktu procentowego. W tym samym
czasie stopa bezrobocia w UE27 w omawianej
grupie wiekowej wzrosła o 1,4 punktu procentowego
do 13,3%. Wskaźnik liczony dla młodych ludzi                      
w Polsce był ponad 2-krotnie wyższy niż dla osób                      
w wieku produkcyjnym. Szczególnie wysoki
wskaźnik zanotowano dla osób w wieku 15-24 lata,
podczas gdy w grupie 25-29 lat, jego wartość była
znacząco niższa. W 2021 r. stopa bezrobocia                      
w grupie wiekowej 15-29 w Polsce wyniosła 7,2%,                      
w grupie wiekowej 15-24 wyniosła 11,9%, w grupie
wiekowej 25-29 wyniosła 4,5%.

Obecnie zasadniczą barierą dla młodych ludzi na
rynku pracy jest brak doświadczenia zawodowego.
Zauważyć należy w tej kwestii zmianę w stosunku
do wcześniejszej edycji GdM. Wówczas
diagnozowano, że jedną z dwóch głównych barier są
nieodpowiednie kwalifikacje zawodowe. Niemniej,     
w ciągu 8 lat realizacji GdM sytuacja młodych ludzi
w Polsce wyraźnie się poprawiła, a perspektywy
również są korzystne. Potwierdzają to także dane
dotyczące rejestrowanego bezrobocia.

Od momentu rozpoczęcia wdrażania GdM                      
w styczniu 2014 r. sytuacja osób młodych na rynku
pracy w Polsce sukcesywnie poprawiała się.
Tendencja ta została przejściowo zachwiana w 2020
r. 
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W skali roku, przy ogólnym wzroście bezrobocia                      
o 20,8%, liczba bezrobotnych poniżej 30. roku życia
wzrosła o 21,6%, a udział tej grupy bezrobotnych                      
w strukturze zarejestrowanych zwiększył się z 25,7%
do 25,9%. W 2021 r. liczba bezrobotnych ogółem
spadła o 14,5%, a liczba bezrobotnych poniżej 30.
roku życia spadła o 22,2%, zaś udział młodych                      
w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych
zmniejszył się z 25,9% do 23,6%.

W końcu 2021 r. liczba bezrobotnych poniżej 30.
roku życia wyniosła 210,9 tys. osób i w porównaniu                      
z analogicznym okresem 2020 r. spadła o 22,2%.                      
W końcu 2021 r. młodzi bezrobotni w wieku 18-29 lat
stanowili 23,6% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych, choć sytuacja w tym zakresie była
zróżnicowana terytorialnie.

Warto dodać, że osoby młode są jednymi                      
z głównych adresatów działań aktywizacyjnych
prowadzonych przez urzędy pracy. W latach 2015-
2017 młodzi poniżej 30. roku życia stanowili ponad
50% aktywizowanych bezrobotnych, a w kolejnych
latach ich udział spadł do ok. 46,5%. Nie zmienia to
faktu, że wciąż udział tej grupy w liczbie
aktywizowanych bezrobotnych był ponad 2-krotnie
wyższy niż odsetek młodych bezrobotnych                      
w ogólnej liczbie zarejestrowanych.
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W 2021 r. z aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu skorzystało prawie 126 tys. bezrobotnych
poniżej 30. roku życia, w tym 72,3 tys. osób do 25
roku życia i stanowili oni odpowiednio 45,3% i 26%
bezrobotnych, którzy skorzystali z aktywnych form
wsparcia. Młodzi bezrobotni stanowili prawie 69%
uczestników przygotowania zawodowego dorosłych,
ponad 58% uczestników staży, ponad 47%
uczestników szkoleń oraz około 40% uczestników
prac subsydiowanych.

Warto wspomnieć, że w 2014 r. wdrożone zostały
tzw. nowe instrumenty rynku pracy wspierające
m.in. zatrudnienie młodych ludzi poniżej 30. roku
życia, tj.: bony szkoleniowe, stażowe,
zatrudnieniowe czy na zasiedlenie. Od początku
uruchomienia tych instrumentów do końca 2021 r.
skorzystało z nich prawie 135 tys. młodych
bezrobotnych.
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POLSKA JEST WŚRÓD PAŃSTW 
O NAJNIŻSZEJ STOPIE
BEZROBOCIA W UE 

PL – 2,6% 

UE (27) – 6,0% 

UE (strefa Euro) – 6,6%

Dane: MRIPS 1.09.2022



ROZDZIAŁ III



Kluczowymi instytucjami realizującymi działania
wspierające osoby młode we wchodzeniu na rynek
pracy są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy,
Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa
Krajowego.

Urzędy pracy są podstawowymi instytucjami
zajmującymi się wspieraniem osób bezrobotnych                      
w powrocie na rynek pracy na terenie całego kraju.
Do ich zadań należy także badanie i analizowanie
lokalnego rynku pracy. Urzędy pracy stanowią
jednostki samorządowe, podległe marszałkowi
województwa lub staroście powiatu. Wojewódzkie
urzędy pracy współdziałają z powiatowymi urzędami
pracy i partnerami społecznymi na swoim terenie
oraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej i Ministerstwem Rozwoju i Technologii        
w zakresie realizacji Gwarancji dla młodzieży,
określają priorytety i cele programów w ramach
Gwarancji dla młodzieży, zgodnie z potrzebami
regionalnych rynków pracy, określają                      
w partnerstwie zasady konkursów regionalnych,
przyjmują i rozpatrują aplikacje od realizatorów
poszczególnych projektów w ramach Gwarancji dla
młodzieży, również w formule konkursów
regionalnych, wykorzystują system EURES dla
skutecznej realizacji Gwarancji dla młodzieży.
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Adresatami działań OHP są osoby w wieku 15-25 lat,
w znacznej części mieszczące się w grupie NEET.
Pierwszą grupę adresatów działań OHP stanowi
młodzież niepełnoletnia, o zmniejszonych szansach,
pochodząca ze środowisk niedostosowanych
społecznie, wymagająca oddziaływań
wychowawczych i kształcenia zawodowego
warunkującego samodzielny start w dorosłe życie.
Drugą grupę stanowią absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz
uczelni, młodzież wykształcona i z pewnymi
kwalifikacjami zawodowymi, jednak nieumiejąca
samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy i tym
samym zagrożona bezrobociem. Dla tej młodzieży
OHP przewiduje działania z obszaru rynku pracy,
realizowane poprzez skoordynowany system
poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz
szkolenia zawodowego, będący odpowiedzią na
lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży na
konkretne usługi w zakresie rynku pracy. Działania
OHP realizowane są przez Komendę Główną OHP
oraz podległych jej 16 wojewódzkich komend OHP                      
i 7 centrów kształcenia i wychowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest
państwową instytucją finansową wyspecjalizowaną
w obsłudze sektora finansów publicznych. Misją
BGK jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja
działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona
przez rozwój działalności własnej dla wybranych
segmentów rynku. 
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BGK został włączony w działania na rzecz wsparcia
młodzieży wchodzącej na rynek pracy poprzez
zaangażowanie w realizację programu
pożyczkowego testowanego od 2013 r. w formie
pilotażu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”,
który po wejściu w życie znowelizowanej ustawy                      
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
od 2014 r. został rozwinięty na teren całego kraju.
Istotą programu jest wsparcie preferencyjnymi
pożyczkami osób rozpoczynających działalność
gospodarczą. Zadaniem BGK jest zarządzanie
programem. Natomiast za przyjmowanie                      
i rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie pożyczek
odpowiedzialni są wybrani przez BGK pośrednicy
finansowi.

Priorytety realizacji nowej edycji GdM w Polsce
wynikają z ogólnych kierunków działań w ramach
krajowej polityki zatrudnienia, kształtowanej                      
w kontekście trendów globalnych. Jak wspomniano,
zasadnicze wyzwania dla współczesnych rynków
pracy wynikają przede wszystkim: ze zmian
technologicznych, automatyzacji i cyfryzacji życia
społecznego, pracy oraz procesów gospodarczych,
zmian klimatu i wynikającej z nich transformacji
energetycznej w kierunku gospodarki
niskoemisyjne, zmian demograficznych.
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STOPA BEZROBOCIA OSÓB
PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA 
W POLSCE NA TLE UE

- Polska: 6,1 % 

- UE: 11%

Dane: MRIPS, I kw. 2022 r.



W Polsce dokumentem wyznaczającym ramy
strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności
niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego
jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030.
Kierunki interwencji ujęte w Zintegrowanej Strategii
Umiejętności 2030 są zorientowane na rozwijanie                      
i wykorzystanie umiejętności podstawowych,
przekrojowych i zawodowych. Dokument ten
akcentuje także kwestie dotyczące inkluzji
społecznej i zawodowej osób młodych.

W zaleceniu Rady z dnia 30 października 2020 r.
położono szczególny nacisk na rozwój umiejętności
cyfrowych. Dynamiczny postęp w zakresie rozwoju
technologii cyfrowych ma coraz bardziej widoczne
konsekwencje zarówno w gospodarce, jak i życiu
codziennym. W kontekście funkcjonowania rynku
pracy ocenia się, że w perspektywie
krótkoterminowej zastosowanie rozwiązań opartych
na sztucznej inteligencji może doprowadzić do
spadku zatrudnienia w niektórych sektorach,
natomiast w perspektywie długoterminowej do
wzrostu zatrudnienia ogółem i zwiększenia jego
jakości. Cyfryzacja to z pewnością szansa na dobrą                      
i godną pracę dla dużej grupy młodych, zarówno
dobrze wykształconych osób, które ukończyły pełną
ścieżkę edukacji na kierunkach matematycznych,
informatycznych, elektronicznych,
mechatronicznych, chemicznych i w zakresie innych
nauk ścisłych, jak i dla pozostałej młodzieży. Jest to
zatem wskazówka odnośnie do tego, jak należy
ukierunkować wsparcie w ramach GdM. 
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Przede wszystkim należy przyjąć założenie, że każda
młoda osoba powinna dysponować pewnym
minimalnym przygotowaniem w zakresie
kompetencji cyfrowych, które wkrótce będzie
niezbędne niezależnie od wykonywanego zawodu.
Następnie należy zidentyfikować te zawody, które
wymagają pewnego przygotowania w zakresie
umiejętności cyfrowych, ale niekoniecznie
wymagają ukończenia studiów wyższych.

W kontekście zielonej gospodarki przed młodymi
osobami otwiera się perspektywa pracy w nowych
sektorach/branżach związanych z energetyką,
budownictwem, adaptacją do zmian klimatu,
gospodarką odpadami i ochroną środowiska.
Perspektywy stabilnego zatrudnienia młodzi ludzie
odnajdą z pewnością w budownictwie, które będzie
stosować coraz nowsze i skuteczniejsze technologie
niskoemisyjne, czy nawet zero emisyjne.
Interesujące możliwości zawodowe oferuje sektor
alternatywnych źródeł energii zwłaszcza energetyka
odnawialna, np. przy produkcji, montażu                      
i instalowaniu ogniw fotowoltaicznych, czy paneli
słonecznych. Kolejne sektory, które dają duże
perspektywy zatrudnienia, to budowa lub
usprawnianie infrastruktury zarządzania zasobami
wody i odpadami, a także zawody związane                      
z zazielenianiem przestrzeni publicznej i ochroną
bioróżnorodności.
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Nie bez znaczenia dla perspektyw zatrudnienia osób
młodych są kwestie związane z trendami
demograficznymi. W średniookresowej strategii
rozwoju kraju Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR) stwierdza się, że „niekorzystne
procesy demograficzne starzenie się społeczeństwa
oraz migracje z Polski negatywnie oddziałują na
perspektywy zapewnienia odpowiednio
wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników”.                      
W kontekście osób młodych z tego stwierdzenia
można wnioskować, że opisane zmiany
demograficzne otwierają cały sektor „srebrnej
gospodarki” opartej na usługach skierowanych do
osób starszych. Mowa tu m.in. o rehabilitantach,
opiekunach, asystentach i moderatorach
aktywności osób starszych. Obecne analizy na
poziomie europejskim pokazują, że coraz bardziej
deficytowe będą stawały się zawody związane                      
z opieką nad osobami starszymi                      
i niepełnosprawnymi, zawody takie jak pracownicy
socjalni i pracownicy szeroko rozumianego sektora
usług zdrowotnych. Ww. zawody w niewielkim
stopniu w najbliższych latach będą podlegać
automatyzacji, stąd też konieczne jest
uwzględnianie w programach szkoleń i edukacji
kompetencji niezbędnych do ich wykonywania.
Należy podkreślić, że pandemia COVID-19, która
dotknęła większość krajów świata, pokazuje, jak
ważne jest zapewnienie dobrze funkcjonujących                      
i odpornych na sytuacje kryzysowe systemów
ochrony socjalnej, a zwłaszcza systemów ochrony
zdrowia, pomocy społecznej i opieki, w tym opieki
długoterminowej. 
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Skutkami pandemii, zarówno w jej wymiarze
zdrowotnym, jak i społeczno-gospodarczym,                      
w największym stopniu zostaną dotknięte osoby                      
z grup szczególnie wrażliwych. Szczególnego
znaczenia nabiera zatem zapewnienie dostępności
wykwalifikowanych kadr w ww. obszarach, a także
nadanie odpowiedniego prestiżu, w tym                      
w wymiarze płacowym, zawodom w sektorach usług
zdrowotnych i opiekuńczych.

Oprócz ww. priorytetów dotyczących umiejętności,
na których będą skoncentrowane oferty w ramach
GdM, niezbędne jest określenie priorytetów                      
w zakresie sposobu realizacji wsparcia. Należą do
nich: ocena umiejętności cyfrowych uczestników,
lepsza jakość ofert, bardziej kompleksowe                      
i zindywidualizowane wsparcie, dotarcie do osób
najbardziej oddalonych od rynku pracy, lepsza
współpraca z interesariuszami.

Ocena umiejętności cyfrowych uczestników to
zgodnie z postulatami Zalecenia Rady każda osoba
NEET rejestrująca się do GdM powinna przechodzić
ocenę umiejętności cyfrowych. W zależności od
wyników tej oceny proponowane będzie szkolenie
podnoszące umiejętności cyfrowe, tak by właściwa
forma wsparcia mogła przebiegać na adekwatnym
poziomie dostosowanym do umiejętności i potrzeb
szkolonego. Ww. ocena przeprowadzana będzie za
pomocą testu łączącego elementy samooceny                      
z zadaniami praktycznymi.
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Lepsza jakość ofert to zgodna z Europejskim
Filarem Praw Socjalnych oraz europejskimi ramami
dotyczącymi jakości i skutecznego przygotowania
zawodowego, ramami jakości staży, które
opracowano od 2013 r. Powinny zostać zapewnione
m.in.: dostęp do ochrony socjalnej, rozsądny czas
trwania okresów próbnych, jasna pisemna umowa
lub definicja okresów pracy i odpoczynku.                      
W poprzedniej edycji programu GdM w badaniu
ewaluacyjnym przekazanym KE stwierdzono, że ok.
1/3 uczestników nie oceniła pozytywnie przydatności
zaoferowanego szkolenia. Innym zdiagnozowanym
problemem jest niskopłatne zatrudnienie po
zakończeniu udziału w projekcie, które było bliskie
płacy minimalnej. Szczególny nacisk zostanie
położony na szeroką ofertę i odpowiednią jakość
staży oraz ich zasady, tak by faktycznie przyczyniały
się do nabywania doświadczenia przydatnego                      
w dalszej drodze zawodowej i jednocześnie
oferowały godne warunki.

Bardziej kompleksowe i zindywidualizowane
wsparcie, to wsparcie ma być kierowane do osób                      
w wieku poniżej 30. roku życia w zakresie
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przez
zastosowanie instrumentów i usług rynku pracy.
Jednym z komplementarnych działań, mających
docelowo zapewnić kompleksowe wsparcie, będą
usługi oparte o zasadę one stop shop system
„jednego okienka”, dzięki któremu osoby
zainteresowane wsparciem otrzymają niezbędne
informacje i pomoc w jednym miejscu. 
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Nowe Zalecenie Rady UE zwraca uwagę na fakt, że
grupa docelowa GdM nie jest jednorodna, znajdują
się w niej zarówno osoby o większych
możliwościach podjęcia zatrudnienia, jak i osoby
wymagające wieloaspektowego i pogłębionego
wsparcia. Zaplanowaniu odpowiedniego zakresu
działań aktywizacyjnych będzie służyć wsparcie
doradcze dla osób rejestrujących się do programu.
Pomimo że poprzednia edycja GdM zakładała wiele
instrumentów wsparcia, z których mogli skorzystać
pracodawcy, to poziom ich wykorzystania był niski.
W dużej mierze ograniczano się w tym zakresie do
korzystania ze staży. Sugeruje to, że oprócz
tworzenia kompleksowych programów wsparcia
niezbędna jest również popularyzacja
poszczególnych jego form.

Dotarcie do osób najbardziej oddalonych od rynku
pracy, to ukierunkowane kampanie informacyjne                      
i uświadamiające mają zapewnić dotarcie do
różnych grup adresatów. Wypracowaniu
standardów w tym zakresie będą służyć działania
analityczne Koordynatora Krajowego GdM.

Lepsza współpraca z interesariuszami to
zapobieganie bezrobociu i bierności młodych osób
powinno wiązać się ze wzmocnioną i aktywną
współpracą m.in. z sektorem edukacji,
organizacjami pozarządowymi w tym zwłaszcza                      
z młodzieżowymi, pracodawcami oraz jednostkami
samorządu terytorialnego. Pozwoli to na lepszą
diagnozę lokalnego rynku pracy, a co za tym idzie
skuteczniejsze zaplanowanie i realizację form
wsparcia.
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W ramach gwarancji dla młodych organizowane są
staże, jako dobry początek kariery. Dobrej jakości
staż może być wstępem do ciekawej pracy
zawodowej lub też wskazówką, jaka praca nam się
podoba i w jakim kierunku chcielibyśmy się
rozwijać. Staże zawodowe nie tylko dają możliwość
na zdobycie w cennego doświadczenia, ale również
pozwalają nawiązać kontakty i zaprezentować się                      
z dobrej strony swojemu potencjalnemu
pracodawcy, co często kończy się nawiązaniem
stałego zatrudnienia. Staże mogą mieć różny
charakter (płatne, nieodpłatne), zakres tematyczny           
i długość trwania oraz być organizowane przez
instytucje publiczne lub prywatne.

Na poziomie europejskim zostały opracowane ramy
jakości staży, tj. Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014
r. w sprawie ram jakości staży. Zaleceniu Rady
wskazano, że wartość stażu jako etapu
przejściowego ułatwiającego zatrudnienie jest
zależna od jego jakości pod względem treści
dydaktycznych i warunków pracy. Wysokiej jakości
staże pozwalają lepiej dostosowywać umiejętności
do potrzeb rynku pracy oraz zwiększają mobilność
pracowników, dzięki ograniczaniu kosztów
ponoszonych przez przedsiębiorstwa szukające
odpowiednich pracowników i przez stażystów
szukających pracy. Dobry staż przede wszystkim nie
może zastępować standardowego zatrudnienia,                      
a zwłaszcza nie może mieć charakteru zatrudnienia
niskiej jakości z prostymi czynnościami
pomocniczymi. Ważne jest, by takie przekonanie
podzielali zarówno pracodawcy oferujący staże, jak                      
i stażyści.
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Staż powinien być czasem i miejscem do zdobycia
praktycznych i przydatnych umiejętności oraz
okazją do wdrożenia się do schematu życia
zawodowego, na przykład po okresie edukacji lub
dłuższej przerwy w zatrudnieniu.
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ROZDZIAŁ IV



Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej oraz Komendant Główny OHP gościli                      
2 lutego 2015 r. w Podlaskiej Wojewódzkiej
Komendzie OHP w Białymstoku. Podczas spotkania
rozmawiano o projektach realizowanych w ramach
programu „Gwarancje dla młodzieży”. Goście mogli
zapoznać się z działalnością OHP na Podlasiu oraz
zwiedzić wybrane jednostki organizacyjne WK.
Dowiedzieli się także o ogólnopolskich projektach
unijnych „Równi na rynku pracy” i „Pomysł na
siebie”. W siedzibie Podlaskiej WK odbyło się
spotkanie z przedstawicielami kadry kierowniczej
OHP z województwa podlaskiego. Stan realizacji
projektów w ramach "Gwarancji dla młodzieży"
przedstawili m.in. Komendant Główny OHP,
Wojewódzki Komendant OHP oraz koordynatorzy
projektów. Podczas wizyty w Centrum Edukacji                      
i Pracy Młodzieży w Białymstoku goście spotkali się
z kadrą jednostki i uczestnikami projektu „Równi na
rynku pracy” biorącymi udział w zajęciach
warsztatowych w ramach szkolenia zawodowego
„Operator obrabiarek CNC”. Najwięcej uwagi
poświęcono Ośrodkowi Szkolenia i Wychowania
OHP w Wasilkowie wyposażonemu w warsztaty
szkoleniowe do nauki w zawodach: kucharza,
fryzjera, krawca i budowlańca oraz internat (100
nieodpłatnych miejsc do zakwaterowania
młodzieży). Delegacja spotkała się również                      
z Wicewojewodą Podlaskim, a zarazem
Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Programowej
OHP oraz z podopiecznymi Ośrodka.
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ROZDZIAŁ IV



W dniu 18 marca 2015 r. w Ministerstwie Pracy                      
i Polityki Społecznej odbyła się konferencja pt. „Czy
zatrudnianie młodych się opłaca? Jak pozyskać,
utrzymać i motywować młodego pracownika?”
zorganizowana przez Forum Młodych Lewiatan                      
i Fundację Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. Wzięli w niej udział
przedstawiciele organizacji młodych, pracodawców,
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele resortu.
Podczas spotkania została omówiona sytuacja ludzi
młodych na rynku pracy. Dyskusja zaczęła się od
charakterystyki pokolenia Y, które obecnie
dominuje wśród pracowników rozpoczynających
swoją karierę zawodową. Sekretarz Stanu w MPiPS
podkreślił, że cechą pokolenia Y jest otwartość na
świat i nowe wyzwania oraz umiejętność korzystania
z nowych technologii, co w dzisiejszych czasach jest
ogromnym atutem. Minister wskazał również, że
jednym z elementów utrudniających młodym start
na rynku pracy jest często niedostateczna wiedza                      
o realiach rynku pracy, oczekiwaniach pracodawcy,
wynagrodzeniu, możliwościach rozwoju. Im większy
rozdźwięk między oczekiwaniami pracodawcy                      
i absolwenta tym okres poszukiwania pracy dłuższy,
a frustracja czy rozgoryczenie młodych większe.
Dlatego wyzwaniem nie tylko dla szkół i uczelni, ale
i młodzieży oraz pracodawców jest dostarczanie
wiedzy o oczekiwaniach rynku pracy. Wyzwanie to
muszą także podejmować urzędy pracy. To zdanie
poparli pracodawcy podkreślając, że młodzież
niewiele wie o rynku wynagrodzeń. 
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W Polsce wskaźnik NEET 
w grupie osób w wieku 15-29 lat
kształtuje się na średnim
poziomie w UE. W 2021 r. wyniósł
on 13,4% (wobec 13,1% w UE27,
podczas gdy np. we Włoszech
przekroczył on 23%). 
W ostatnich 2 latach w Polsce,
podobnie jak w większości
krajów UE, zanotowano wzrost
tego wskaźnika – o 1,4 punktu
procentowego.

Dane: MRIPS.



Wspólną konkluzją było stwierdzenie, ze dla
młodych ludzi ważne jest zdobywanie
doświadczenia zawodowego już na etapie nauki                      
i budowanie jeszcze na etapie edukacyjnym wiedzy
o rynku pracy i kontaktów z pracodawcami.
Przedstawiciele organizacji młodzieżowych
uczestniczący w spotkaniu podkreślali, że młodzież
chce angażować się w programy współpracy                      
z przedsiębiorcami. Podali kilka przykładów takiego
zaangażowania, informowali też o inicjatywach
organizacji młodzieżowych na rzecz młodzieży.
Kolejna część spotkania była poświęcona edukacji                      
w Polsce. Jeden z Profesorów zwrócił uwagę na
problem systemu kształcenia w Polsce. W jego
opinii należy usprawnić system edukacji, wiążąc go
w większym stopniu z rynkiem pracy. Pomoże to nie
tylko młodym ludziom wejść na rynek pracy, ale
także firmom mieć wykwalifikowanego pracownika.
Przedstawiciele firmy Nestle z kolei wskazywali, jak
ważna jest współpraca biznesu ze szkołami. Nestle
uruchomiło już specjalne programy staży. Takie
rozwiązanie jest korzystne dla obu stron i daje
młodym ludziom szanse na zdobycie doświadczenia,
a firmie możliwość lepszego zrozumienia potrzeb
młodych. W kolejnej części spotkania Minister Pracy
i Polityki Społecznej wskazał, że Polacy są uznawani
za jednych z najlepszych pracowników w Europie,
co jest powodem do dumy. Stwierdził, że nadszedł
czas tworzenia jak najlepszych warunków do pracy
dla młodych, bo to oni w przyszłości będą
kształtować rynek pracy i budować relacje
pomiędzy pracownikami a pracodawcami. 
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Podkreślił, że Polska mocno angażuje się                      
w inicjatywę Gwarancji dla Młodych, która już                      
w perspektywie 2014 r. dała dobre efekty i znaczący
spadek bezrobocia wśród młodzieży. Podkreślano
ogromne zaangażowanie ministerstwa                      
w uruchomienie „Gwarancji dla Młodzieży”, który
jest kompleksowym programem wsparcia młodych
na rynku pracy. Wskazał, że dzięki tej inicjatywie
młodzi zdobędą doświadczenie i wiedzę, która
pomoże im w szybszym znalezieniu pracy. Pan
Minister podkreślił, że ministerstwo będzie
promować także niskoprocentowe pożyczki dla
młodych „Wsparcie w starcie” na otwarcie własnej
firmy. Jest to zarazem droga, dzięki której młodzi
mogą rozpocząć życie zawodowe wykorzystując
przy tym wszystkie atuty swojego pokolenia:
innowacyjność, chęć rozwijania się, szybkiego
uczenia się i samodzielność. Ludzie młodzi, również
ci zaczynający swoją karierę, jak i pracodawcy
powinni znaleźć wspólny „kanał” komunikacji                      
i stworzyć platformę wymiany spostrzeżeń,
doświadczeń, innowacyjnych rozwiązań i dobrych
praktyk. Państwo powinno zbudować takie warunki
i takie rozwiązania czy też programy wsparcia, które
będą zachęcały firmy do inwestowania w ludzi
młodych. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie
inicjatywa „Gwarancje dla młodzieży”. Należy
odnotować, że była ona bardzo dobrze oceniona
przez uczestników spotkania, którzy deklarowali
chęć jej promowania i rozpowszechniania. Padło
wiele przykładów konferencji, seminariów, czy
warsztatów organizowanych przez organizacje
młodzieżowe. Kolejną płaszczyzną współpracy
będzie powołana przez biorące udział w spotkaniu
organizacje Młodzieżowa Rada Gwarancji dla
Młodych w Polsce.
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W dniu 31 marca 2015 r. w Komendzie Głównej OHP
w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji Komisji
Europejskiej z przedstawicielami Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej i Ochotniczych Hufców Pracy
poświęcone m.in. realizacji projektów w ramach
programu „Gwarancje dla młodzieży”. W spotkaniu
wzięła udział m.in. Podsekretarz Stanu w MPiPS, p.o.
dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Komisji Europejskiej, Komendant Główny OHP,
przedstawiciele Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego                      
i Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS oraz
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju-Instytucji
Zarządzającej Programem Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (POWER). Podczas spotkania
zaprezentowano struktury organizacyjne OHP, ich
ofertę programową, efekty działań, jak również
współpracę OHP z samorządem, instytucjami
państwowymi i organizacjami pozarządowymi.
Omówiono także działalność Centrum
Informacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”.
Szczegółowo przedstawiono stan realizacji przez
OHP projektów europejskich, przede wszystkim w
ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. OHP
w ramach „Gwarancji dla młodzieży” w POWER
realizują od sierpnia 2014 r. 4 projekty, w których
uczestnicy otrzymują szansę kontynuowania nauki,
przyuczenia do zawodu, podniesienia swoich
kwalifikacji, a także podjęcia zatrudnienia.                      
Z projektów realizowanych przez OHP skorzystało
już ponad 7 tys. młodych ludzi. 
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Wiceminister podkreśliła ogromną wagę, jaką
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przywiązuje do sprawnej i skutecznej realizacji
programu „Gwarancje dla młodzieży”. Dyrektor była
zainteresowana m.in. wysokością wskaźników
zatrudnienia beneficjentów projektów europejskich,
pozyskiwaniem ofert pracy przez OHP oraz
uzyskiwaniem informacji na temat zawodów
poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy.
Dyrektor pogratulowała działań prowadzonych
przez Mobilne Centra Informacji Zawodowej, jak
również dualnego kształcenia w jednostkach OHP.
Na koniec spotkania przedstawiciele Komisji
Europejskiej zapowiedzieli wizytę w wybranych
jednostkach OHP realizujących w ramach programu
„Gwarancje dla młodzieży” projekty „Pomysł na
siebie” i „Równi na rynku pracy”.
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W dniu 2 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie
Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-
doradczego ministra właściwego do spraw pracy                      
w sprawach polityki rynku pracy, w którym na
zaproszenie Sekretarza Stanu w MPiPS, w części
poświęconej realizacji Gwarancji dla Młodzieży
wzięli udział przedstawiciele organizacji
młodzieżowych, które chcą wspierać Ministerstwo        
w dotarciu do osób młodych z informacjami
dotyczącymi programu Gwarancje dla Młodzieży.
Goście przedstawili koncepcję działalności
Młodzieżowej Rady ds. Gwarancji dla Młodzieży,
propozycje działań i sposób ich realizacji                      
w obszarach kluczowych dla zmniejszenia
bezrobocia wśród młodych w perspektywie 2014-
2020. Zaprosili do współpracy młodych
przedstawicieli organizacji reprezentowanych                      
w Radzie Rynku Pracy.
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W dniu 20 kwietnia 2015 r. w Kazimierzu Dolnym
odbyła się międzynarodowa konferencja „Gwarancje
dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy
szansą na rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych”.
Konferencja, zorganizowana przez Konwent
Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy przy
wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem konferencji była wymiana
doświadczeń w obszarze Gwarancji dla Młodzieży                      
w Polsce oraz w Europie, jak również prezentacja
nowatorskiego podejścia do młodych obywateli
gwarantując im pakiet różnorodnych form pomocy.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej podczas swojego wystąpienia podkreślił,
że „Gwarancje dla młodzieży w Polsce to dużo
więcej niż tylko wyzwanie dla służb zatrudnienia. To
oddziaływanie na trwałe perspektywy rozwojowe dla
Polski”. Polska będąc jednym z pierwszych państw,
który przygotowało swój plan realizacji Gwarancji
dla młodzieży, podjęła duży wysiłek reformując
system wspierania osób młodych i angażując
dodatkowe środki na ten cel. Stopniowa poprawa
koniunktury na rynku pracy i działania w ramach
Gwarancji dla młodzieży przyniosła historyczny
spadek bezrobocia osób do 25 roku życia do
poziomu poniżej średniej Unii Europejskiej.
Następnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się                      
z prezentacją poświęconą doświadczeniom
Województwa Lubelskiego we wspieraniu osób
młodych na rynku pracy. W ramach projektu
pilotażowego WUP w Lublinie testuje obecnie
system zaawansowanego doradztwa zawodowego
dla uczniów szkół. Ambicją regionu jest postawienie
na „kulturę przedsiębiorczości” wśród młodych. 
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W kolejnych prezentacjach omówiony został postęp
realizacji Gwarancji dla młodzieży i działania
prowadzone na rzecz osób młodych przez
Ochotnicze Hufce Pracy oraz w ramach programu
pożyczkowego „Pierwszy biznes - Wsparcie                      
w starcie” prowadzonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy                
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Doświadczenie 16 miesięcy wdrażania Gwarancji                      
w obu przypadkach wskazuje bardzo obiecujące
efekty: zarówno programy wspierania młodzieży                      
w najtrudniejszej sytuacji życiowej prowadzone
przez OHP, jak również najbardziej dostosowany do
potrzeb osób młodych program wspierania
przedsiębiorczości BGK cieszą się ogromnym
zainteresowaniem osób młodych. W części
poświęconej doświadczeniom międzynarodowym,
przedstawiciel niemieckich publicznych służb
zatrudnienia podkreślił znaczenie docierania do
młodych osób z grupy NEET dla efektywnego
wdrożenia Gwarancji dla młodzieży. Podkreślił
również znaczenie kształcenia dualnego:
„Najlepszym ubezpieczeniem od bezrobocia jest
dobrze rozwinięte kształcenie zawodowe”.
Przedstawiciel czeskich publicznych służb
zatrudnienia skupił się na zaprezentowaniu sposobu
finansowania działań wobec osób młodych                      
i wyzwaniach stojących w tym zakresie.                      
W słowackiej prezentacji zwrócono uwagę na formy
wspierania bezrobotnych osób młodych,
dotychczasowe i planowane do wdrożenia w ciągu
2015 r. Przedstawiciel węgierskiego Ministerstwa
Gospodarki zauważył, że zmagamy się z problemem
o długiej historii. 
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Dodatkowo bezrobocie młodzieży na Węgrzech jest
zjawiskiem powiązanym ściśle z kwestiami
demograficznymi i ekonomicznymi. Wszyscy
reprezentanci zgodzili się co do dużego znaczenia
europejskiej inicjatywy ustalenia Gwarancji dla
młodzieży. Dyskusja panelowa, w której wzięli udział
przedstawiciele Banku Światowego, organizacji
młodzieżowych i biznesu, przyniosła rekomendacje
tworzenia jak najszerszych partnerstw dla poprawy
sytuacji osób młodych, inwestowania                      
w umiejętności i kompetencje, rozwoju dialogu
międzypokoleniowego, czy zwiększania mobilności
zawodowej w skali kraju. Poruszono także kwestię
percepcji „pokolenia Y” i tworzenia warunków dla
pełnego wykorzystania potencjału najmłodszych
uczestników rynku pracy. Reprezentantka                      
z Wołyńskie Obwodowe Centrum Pracy w Łucku
przedstawiła prezentację na temat emigracji                      
z Ukrainy i związanych z tym szans oraz zagrożeń.
Po krótkim opisie sytuacji na rynku pracy                      
w Obwodzie Łuckim przedstawiła zakres
współpracy, który podejmuje Łucki Urząd Pracy                      
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Rok 2014
przyniósł radykalny wzrost ilości wniosków                      
o pozwolenie na pracę w Polsce obywateli Ukrainy.
Tak silny przepływ jest zagrożeniem dla
ukraińskiego rynku pracy, stanowiąc jednocześnie
szansą dla rynku polskiego. Jak jednak podkreśliła,
ważny jest przepływ standardów organizacji pracy                      
i kultury organizacyjnej powracających na Ukrainę
pracowników. Ostatnie z prezentacji dotyczyły
doświadczeń lubelskich praktyków w zakresie
wspierania młodzieży. 
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Omówiono nowe podejście do walidacji efektów
kształcenia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
a także działania dla młodzieży w ramach projektu
partnerskiego EFS „Młodzi mają szansę”
realizowanego w województwie lubelskim przez
Fundację Inicjatyw Menedżerskich w partnerstwie                      
z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie.                      
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele
urzędów pracy, partnerów społecznych, organizacji
młodzieżowych, pracodawców, nauki, i innych
instytucji zaangażowanych w realizację Gwarancji
dla młodzieży.
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W dniach 11 czerwca oraz 23 czerwca 2015 r. zostały
podpisane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy                      
i Polityki Społecznej z Komendą Główną
Ochotniczych Hufców Pracy porozumienia                      
o dofinansowanie czterech projektów
pozakonkursowych realizowanych w ramach
Działania Wsparcie osób młodych znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W wyniku
pozytywnej oceny dofinansowanie uzyskały
następujące projekty: Równi na rynku pracy – EFS,
Równi na rynku pracy YEI, Pomysł na siebie - EFS
oraz Pomysł na siebie YEI. O łącznej wartości: 115,9
mln zł, każdy z okresem realizacji od 16 sierpnia 2014
r. do 31 grudnia 2015 r. Łącznie wsparciem w ramach
projektów OHP objętych zostanie 7 500 osób.
Projekty Pomysł na siebie YEI i EFS skierowane są
do osób młodych w wieku 15-17 lat pozostających
bez zatrudnienia nieuczących się i nieszkolących                      
z terenu całego kraju. Natomiast, grupą docelową
projektów pt. Równi na rynku pracy YEI i EFS są
osoby w wieku 18-24 lata pozostających bez
zatrudnienia nieuczących się i nieszkolących                      
z terenu całego kraju.
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W dniu 24 lipca 2015 r. Minister Pracy i Polityki
Społecznej podpisał zarządzenie powołujące Zespół
monitorujący Gwarancje dla młodzieży. W jego
skład wchodzą przedstawiciele organizacji
młodzieżowych oraz wszystkich instytucji
zaangażowanych w Gwarancje. Podstawowym
celem powołania Zespołu monitorującego
Gwarancje dla młodzieży jest zaangażowanie
organizacji młodzieżowych i młodzieżowych
struktur partnerów społecznych w działania                      
w ramach docierania z ofertą Gwarancji do
młodzieży najbardziej oddalonej od rynku pracy.
Ponadto, członkowie zespołu będą opiniować
działania w ramach Gwarancji dla młodzieży                      
i wypracowywać rekomendacje w tym zakresie.
Planowane jest także opiniowanie przez Zespół
sprawozdań z realizacji Gwarancji. Organizacje
reprezentowane w Zespole stanowią szeroki
wachlarz instytucji pozarządowych zajmujących się
młodzieżą na rynku pracy i poza nim. Towarzyszą im
w Zespole reprezentanci instytucji wdrażających
Gwarancje. Instytucje i organizacje, których
przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, w okresie
od 2013 r. do 2015 r. wielokrotnie zabierały głos                      
w dyskusjach na realizacją Gwarancji dla młodzieży
w Polsce oraz podejmowały działania w zakresie
promowania tej inicjatywy. Sformalizowanie
współpracy w postaci powołania Zespołu pozwala
na usprawnienie tego procesu i dalsze promowanie
Gwarancji, w szczególności wśród ich adresatów,
czyli osób młodych.
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W dniu 16 września 2015 r. odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla
młodzieży. W Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej stawili się przedstawiciele wszystkich
instytucji zaangażowanych w realizacje Gwarancji
dla młodzieży oraz dwunastu organizacji
młodzieżowych i młodzieżowych struktur partnerów
społecznych. Członkowie Zespołu zapoznali się                      
z postępem w realizacji Gwarancji dla młodzieży                      
w latach 2014-2015. Informację na ten temat
przekazali przedstawiciele Departament Rynku
Pracy MRPiPS, Ochotniczych Hufców Pracy i Banku
Gospodarstwa Krajowego. Informację o przebiegu
konkursów centralnych i regionalnych przedstawili
pracownicy Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS
i w imieniu wojewódzkich urzędów pracy,
Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów
Wojewódzkich Urzędów Pracy. Ostatnia                      
z prezentacji dotyczyła możliwości finansowania
działań dla osób młodych na rynku pracy ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego                      
i została przedstawiona przez przedstawiciela
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W dalszej
dyskusji przedstawiciele organizacji młodzieżowych
zadeklarowali wypracowanie i przedstawienie
propozycji kompleksowych działań promocyjnych
służących docieraniu z ofertą Gwarancji dla
młodzieży do młodych najbardziej oddalonych od
rynku pracy. Zadeklarowano także zwiększenie
współpracy pomiędzy członkami Zespołu,
szczególnie w zakresie tworzenia partnerstw                      
i ubiegania się o fundusze europejskie.
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W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP                      
w Suwałkach (Podlaska WK OHP) odbyły się staże
zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi
na rynku pracy – EFS”. Przez sześć miesięcy
beneficjenci projektu mieli możliwość pracować na
stanowiskach pracy zgodnych ze swoim kierunkiem
kształcenia zawodowego: sprzedawca/handlowiec
oraz spawacz metodą MAG. To cenny okres w ich
życiu, bo poza możliwością pracy czy też nabywania
doświadczenia, dodatkowo mogli uczyć się
współdziałania, wzajemnej pomocy oraz
wzajemnego poszanowania. Za swoją pracę
otrzymywali comiesięczne stypendium szkoleniowe.
Pierwsze efekty projektu są już widoczne. Stażystka,
która jako pierwsza zakończyła staż, została
zatrudniona przez swojego pracodawcę. Pozostali
pracodawcy, u których stażyści nabywają
kwalifikacje zawodowe są również zadowoleni z ich
pracy, sumienności, dyscypliny oraz poprawnego
wywiązywania się ze swoich obowiązków. Kilku                      
z nich już zadeklarowało chęć zatrudnienia
uczestników tuż po zakończonym stażu. Projekt
„Równi na rynku pracy – EFS” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. OHP
realizuje go, poza województwem podlaskim,
jeszcze w następujących województwach:
mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim                      
i wielkopolskim.

Beneficjenci z Hufca Pracy w Gdyni (Pomorska WK)
oficjalnie zakończyli projekt „Równi na rynku pracy –
EFS” realizowany przez OHP w całej Polsce                      
w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży". 
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Dedykowane instrumenty rynku
pracy wspierające zatrudnienie
młodych ludzi poniżej 30. r.ż.:
bony szkoleniowe, stażowe,
zatrudnieniowe czy na
zasiedlenie.

Dane: MRIPS.



W gdyńskiej jednostce projekt ukończyło 25 osób                      
w wieku 18-24 lat, które przed przystąpieniem do
niego znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu uwarunkowań rodzinnych                      
i środowiskowych, nie uczyły się, nie pracowały, nie
miały kwalifikacji zawodowych lub posiadane przez
nie kwalifikacje były za niskie. W trakcie trwania
projektu, który w Gdyni był realizowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, uczestnicy wzięli udział                      
m. in. w warsztatach grupowych oraz
indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym,
zajęciach aktywnego poszukiwania pracy,
spotkaniach dotyczących pośrednictwa pracy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania                      
z prawnikiem, podczas których można było uzyskać
wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu prawa pracy                      
i prawa konsumenckiego. Do tego część młodzieży
skorzystała z kursu języka obcego, kursów
komputerowych (w tym ECDL – European Computer
Driving Licence), kursu prawa jazdy kat. B czy
przedsiębiorczości. Ponadto, dzięki wsparciu
doradców, beneficjenci dokonali wyboru szkolenia
zawodowego i mogli się przygotować do aktywnego
funkcjonowania na rynku pracy. Szkolili się                      
w zawodach kucharza, spawacza, sprzedawcy,
wizażystki, magazyniera oraz pracownika
biurowego. Po zakończonym kursie byli kierowani
na staże zawodowe, gdzie nabywali umiejętności
praktycznych. Staże trwały sześć miesięcy i za
przepracowane godziny młodzi ludzie otrzymali
stypendium stażowe oraz cenne doświadczenie
zawodowe zdobyte pod okiem pracodawców                      
i opiekunów. 
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Po zakończeniu okresu stażowego niektórzy
uczestnicy dostali od współpracujących z OHP
pracodawców propozycje podjęcia zatrudnienia.
Należy także dodać, że w trakcie realizacji całego
projektu młodzież była objęta opieką pedagogiczną
ukierunkowaną przede wszystkim na
podbudowanie własnej wartości.

Beneficjenci z Hufca Pracy w Gdyni (Pomorska WK)
oficjalnie zakończyli projekt „Równi na rynku pracy –
EFS” realizowany przez OHP w całej Polsce                      
w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży". 

W dniu 21 listopada 2015 r. wszedł w życie program
„Praca dla młodych”. W ciągu najbliższych 3 lat
ponad 100 tys. młodych osób znajdzie pracę dzięki
zachętom finansowym dla pracodawców. Nowe
rozwiązania wprowadzone zostały ustawą z dnia 25
września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Instrument
ten umożliwia refundowanie pracodawcy lub
przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części
kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki
na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia, z jednoczesnym
obowiązkiem zatrudniania skierowanych osób                      
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres, za
który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres
12 miesięcy po jej zakończeniu..
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Ze wsparcia, w wysokości wynagrodzenia
minimalnego, będą mogli skorzystać pracodawcy,
którzy w ciągu 6 miesięcy wstecz od złożenia
wniosku nie dokonywali redukcji etatów. W 2016 r.
sfinansowane zostało wsparcie dla zatrudnienia 30
tysięcy młodych osób. Więcej informacji na temat
możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach
programu „Praca dla młodych” od 1 stycznia 2016 r.
uzyskać można kontaktując się z lokalnym
powiatowym urzędem pracy.

W 2016 r. Ochotnicze Hufce Pracy planują realizację
czterech projektów pozakonkursowych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Dwa z nich: „Obudź swój potencjał” i „Akcja
aktywizacja” odbywać się będą w sześciu
województwach: mazowieckim, opolskim,
podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim                      
i będą współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Następne dwa projekty,                      
o tych samych nazwach, w pozostałych dziesięciu
województwach: dolnośląskim, kujawsko-
pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim,
małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim
finansowane będą ze środków YEI (Youth
Employment Initiative - Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych). W całej Polsce projekty
„Obudź swój potencjał” rozpoczną się w lutym, zaś
projekty „Akcja aktywizacja” miesiąc później,                      
w marcu. 
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W końcu I kw. 2022 r. młodzi
bezrobotni w wieku 18-29 lat
stanowili 22,3% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych.

Dane: MRIPS.



W całkowicie nieodpłatnych działaniach weźmie
udział 5200 osób w wieku 15-24 lat, którym
ograniczenia materialne i środowiskowe, a także
brak kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
zawodowego utrudniają udany start życiowy.
Działania w projektach „Obudź swój potencjał”,
które są przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich,
można podzielić na trzy etapy: opracowanie
Indywidualnego Planu Działania, szkolenia
zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe. Dla
każdego z uczestników przedsięwzięć OHP
przewidziały indywidualne i kompleksowe formy
pomocy. Przede wszystkim wsparcie
psychologiczne, które pomoże w przezwyciężeniu
barier związanych z podjęciem aktywności
zawodowej. Następnie diagnozę potrzeb                      
i predyspozycji zawodowych młodych osób, co
pozwoli na dopasowanie umiejętności każdego                      
z uczestników projektów do potrzeb rynku pracy.
Umożliwi również trafny dobór pozostałych
rodzajów pomocy. Później, zgodnie z opracowanym
profilem, beneficjenci będą uzupełniać lub
zdobywać umiejętności i kwalifikacje niezbędne do
otrzymania zatrudnienia. Wezmą udział nie tylko                      
w różnego rodzaju szkoleniach i kursach
zawodowych, ale i warsztatach na temat
skutecznych metod poszukiwania pracy. Uczestnicy
projektu „Akcja aktywizacja” zostali podzieleni na
dwie grupy wiekowe: 15-17 lat oraz 18-24 lat i każda
otrzyma nieco inne formy wsparcia, dostosowane do
jej potrzeb. Pierwsza, młodsza grupa, to młodzież,
która zaniedbuje naukę lub nie kontynuuje nauki po
ukończeniu gimnazjum. 

64



Psychologowie pomogli im rozwiązać problemy
będące przyczyną zaniedbania przez nie nauki, po
czym zostaną zorganizowane dla nich zajęcia
wyrównawcze z różnych przedmiotów szkolnych.
Zakładanym efektem będzie powrót do szkoły.
Nieco starsi w tej grupie wiekowej (16-17 lat) odbędą
zaś kwalifikacyjne kursy zawodowe. Osoby w wieku
18-24 lat otrzymają wsparcie podobne do
przewidywanego dla uczestników projektu „Obudź
swój potencjał”, a więc – najogólniej rzecz biorąc –
zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania                      
i szkoleniami zawodowymi, a także odbędą
trzymiesięczne staże zawodowe. Dodatkowo wezmą
udział w kursach i szkoleniach pozwalających na
skuteczne wejście na rynek pracy, w kursie naprawo
jazdy, kursach komputerowych i językowych,
szkoleniach. W projektach zakłada się ponadto, że
wszyscy, którzy do nich przystąpią przyswoją sobie
elementarne kompetencje społeczne oraz zdobędą
podstawowe umiejętności pozwalające na
funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.
Projekty „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój
potencjał – YEI” potrwają do końca 2016 r., zaś
„Akcja aktywizacja – EFS” oraz „Akcja aktywizacja –
YEI” do końca sierpnia 2017 roku. Budżet dwóch
pierwszych to nieco ponad 43 miliony zł (łącznie
środki EFS i YEI), dwóch następnych to niemal 39
milionów zł. Warto dodać, że w IV kwartale
Ochotnicze Hufce Pracy zamierzają złożyć jeszcze
jeden wniosek o dofinansowanie nowego projektu
pt. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, którego
realizacja rozpocznie się w 2017 r.
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W dniu 20 kwietnia 2016 r. przedstawiciele instytucji
wdrażających Gwarancje i organizacji
młodzieżowych spotkali się by omówić postęp                      
w realizacji tej inicjatywy. Gospodarzem spotkania
była Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.
Celem posiedzenia było dokonanie przeglądu
danych dotyczących wspierania nie pracujących, nie
szkolących się i nie uczących się młodych osób                      
w 2015 r. Dodatkowo, poruszono bieżące kwestie
związane z wdrażaniem tej inicjatywy.
Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Stanu w resorcie
pracy Stanisław Szwed podkreślał, że pomimo
stopniowej poprawy sytuacji osób młodych na rynku
pracy w Polsce, należy zwiększać nacisk na
aktywizację zawodową młodych osób. Szczególne
wyzwanie stanowią, jak podkreślił, osoby całkowicie
nieaktywne, niezarejestrowane jako bezrobotne.
Opinię tę potwierdził Paweł Chorąży, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Zwrócił on także
uwagę na duży postęp, jaki dokonał się w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w zakresie wykorzystania
środków unijnych z nowej perspektywy budżetowej
UE dla wspierania osób młodych. Przedstawione
podczas spotkania dane pokazały, że choć obecnie
nie można mówić jeszcze o pełnym wdrożeniu przez
polskie publiczne służby zatrudnienia standardu
Gwarancji dla młodzieży, czyli zapewnienia w ciągu
4 miesięcy dobrej jakości oferty wszystkim
niepracującym, nie szkolącym i nie uczącym się
osobom do 25 roku życia, to widoczny jest postęp                      
w stosunku do roku 2014.
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Zaprezentowano również dane dotyczące
ogłaszanych przez wojewódzkie urzędy pracy                      
i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
informację na temat młodych przedsiębiorców,
którzy skorzystali z programu „Pierwszy biznes –
wsparcie w starcie” i podsumowano zakończone już
projekty OHP, w których wzięło udział ponad 7 tys.
osób w całym kraju. W ostatniej części posiedzenia
poruszone zostały takie kwestie jak monitoring
Gwarancji prowadzony przez Komisję Europejską
czy najnowszy nabór wniosków na działania
promocyjne dotyczące Gwarancji, w ramach
programu EaSI.

W całej Polsce Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły
realizację dwóch nowych projektów „Obudź swój
potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI”.
Pierwszy z projektów obejmuje województwa:
mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie
i wielkopolskie i jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja
drugiego przebiega w województwach:
dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim,
lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim,
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim                      
i zachodniopomorskim i jest współfinansowana                      
w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych (YEI). Do obu projektów mogą zgłaszać się
osoby w wieku 18-24 lat pozostające bez pracy                      
i doświadczenia zawodowego, a przy tym nieuczące
się (tzw. NEET). Specjalnie dobrane zajęcia,
warsztaty, kursy i staże zawodowe zapewnią im
kwalifikacje oraz zwiększą aktywność zawodową                      
i społeczną, tym samym poprawiając sytuację na
rynku pracy. 
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Na razie uczestnicy projektu biorą udział                      
w pierwszej formie wsparcia, jaką są indywidualne
zajęcia z doradztwa zawodowego. W trakcie
kilkugodzinnych spotkań tworzą z doradcą
zawodowym Indywidualny Plan Działania, w ramach
którego poznają swoje mocne strony, cechy
osobowości i charakteru, a także predyspozycje
zawodowe. Po dokonaniu analizy potrzeb                      
i możliwości uczestników, doradcy zawodowi
pomagają dobrać odpowiednie wsparcie i kursy
zawodowe, które podniosą kwalifikacje zawodowe
młodych ludzi. Następnym etapem wsparcia będzie
uczestnictwo w grupowych zajęciach z doradztwa
zawodowego i warsztatach aktywnego
poszukiwania pracy. Do końca projektu w grudniu
tego roku jego uczestnicy mogą jeszcze liczyć na
szkolenia m.in. językowe, komputerowe, prawa
jazdy kat. B.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”                      
w dniu 28 października 2016 r. odbyło się III
posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla
młodzieży. Uczestnikom przedstawiona została
aktualna informacja na temat realizacji Gwarancji                      
w 2016 r. przez wszystkie instytucje wspierające
młodzież na rynku pracy: powiatowe i wojewódzkie
urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Bank
Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Specjalnymi
gośćmi spotkania był przedstawiciele
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, którzy
przedstawili działania w zakresie docierania z ofertą
aktywizacyjną do młodzieży w Małopolsce. 
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Spotkanie było także okazją do prezentacji                      
i omówienia raportu Komisji Europejskiej
dotyczącego blisko 3 lat realizacji Gwarancji dla
młodzieży w Unii Europejskiej. Jak pokazują dane
przedstawione w opracowaniu Komisji, Polska jest
jednym z europejskich liderów w zmniejszaniu
bezrobocia młodzieży. Pomiędzy dniem 1 stycznia
2014 r., kiedy to rozpoczęła się realizacja Gwarancji,
a końcem II kwartału 2016 r. stopa bezrobocia osób
w wieku 15-24 lata spadła w Polsce z 27,1% do 17,0%.
Powołany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w lipcu 2015 r., Zespół monitorujący
Gwarancje dla młodzieży formalizuje współpracę
Ministerstwa z organizacjami młodzieżowymi                      
i młodzieżowymi strukturami partnerów
społecznych. Do zadań Zespołu należy opiniowanie
działań podejmowanych w ramach realizacji
Gwarancji dla młodzieży, a także sprawozdań                      
z realizacji tej inicjatywy oraz proponowanie nowych
rozwiązań. Dodatkowo, Zespół ma za zadanie
wypracowywać rekomendacje w zakresie działań
promocyjnych, upowszechniać i promować
działania w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przygotowało raport, który kompleksowo opisywał
wdrażanie Gwarancji dla młodzieży w 2015 r. Raport
powstał w oparciu o dane zbierane dla Komisji
Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiego
monitoringu Gwarancji. Powoduje to silne skupienie
na takich wskaźnikach jak ilość „wejść” i „wyjść”                      
z Gwarancji oraz sytuacja uczestników na 6, 12 i 18
miesięcy po „wyjściu”. Jakkolwiek opracowanie
skupia się na roku 2015, wielokrotnie odnosi się
także do danych dotyczących roku 2014. 
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W przypadku samych tylko urzędów pracy w 2015 r.
zanotowano 645,6 tys. zdarzeń rejestracji osób                      
w wieku 15-24 lat. Co istotne, w ubiegłym roku
wśród ogółu wyjść 64,7% (tj. 458,9 tys.) stanowiły
wyjścia pozytywne, na które złożyło się 324,5 tys.
zdarzeń dla osób, które podjęły pracę (70,7% wyjść
pozytywnych), 104,4 tys. zdarzeń dla osób, które
rozpoczęły staż lub przygotowanie zawodowe
dorosłych (22,8%), 23,8 tys. zdarzeń dla osób, które
rozpoczęły szkolenia (5,2%), oraz 6,2 tys. zdarzeń dla
osób, które rozpoczęły edukację (1,4%). Jednostki
Ochotniczych Hufców Pracy objęły w 2015 r.
wsparciem standardowym blisko 46 tys. osób w
wieku 15-24 lata, a także 7,5 tys. młodych NEETs
wzięło udział w projektach kompleksowego
wsparcia zatytułowanych „Pomysł na siebie”                      
i „Równi na rynku pracy”. Niemal 300 młodych
absolwentów i zarejestrowanych bezrobotnych                      
w wieku od 15 do 24 lat rozpoczęło swój biznes
dzięki pożyczce w ramach programu „Pierwszy
biznes - Wsparcie w starcie” Banku Gospodarstwa
Krajowego. Uruchomione zostały także konkursy na
działania aktywizacyjne ogłaszane przez
wojewódzkie urzędy pracy i Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie te działania
przyczyniły się do wyraźnej poprawy sytuacja
młodych osób na rynku pracy. Stopa bezrobocia
osób w wieku 15-24 lat wyniosła na koniec 2015 r.
20,8% i była o 3,1 punktu procentowego niższa niż w
końcu 2014 r. Obniżeniu uległ także odsetek
młodych osób pozostających poza zatrudnieniem,
edukacją i szkoleniem z 12,0% do 11,0%.
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W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się                      
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
IV posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje
dla młodzieży. W jego skład wchodzą
przedstawiciele instytucji wspierających młodzież
na rynku pracy oraz organizacji młodzieżowych                      
i młodzieżowych struktur związków zawodowych
oraz organizacji pracodawców. Celem spotkania
była analiza postępu w realizacji Gwarancji dla
młodzieży, a także zapoznanie się z najciekawszymi
projektami realizowanymi w ramach tej inicjatywy.
Po przedstawieniu danych przez poszczególnych
realizatorów Gwarancji dla młodzieży, czyli
powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Bank
Gospodarstwa Krajowego oraz Ochotnicze Hufce
Pracy, miały miejsce prezentacje wyróżniających się
projektów wyłonionych w ramach konkursu
centralnego i konkursów regionalnych. Swoje
najlepsze praktyki, doświadczenia i uwagi
przedstawili realizatorzy projektów: „Na gościńcu
kariery”, „Work-on 2: kompleksowy program
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych
biernych zawodowo w branży ICT” oraz „Punkt
zwrotny”. Spotkanie pozwoliło również na
bezpośrednią dyskusję realizatorów projektów                      
z przedstawicielami instytucji zarządzającej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
EFS. Na zakończenie spotkania miała miejsce
również prezentacja założeń powołanego przez
Komisję Europejską w grudniu 2016 r. Europejskiego
Korpusu Solidarności.
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Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają realizację
kolejnych dwóch projektów w ramach programu
„Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia
– YEI”. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
będzie realizowany w sześciu województwach:
mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim,
śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” był
realizowany w pozostałych dziesięciu
województwach: dolnośląskim, kujawsko-
pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim,
małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim                      
i współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych. Głównym celem
projektów jest poprawa sytuacji osób młodych                      
w wieku 18-24 lat z grupy NEET poprzez zwiększenie
ich aktywności zawodowej i społecznej oraz
zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania
projektów. Projekty stanowią odpowiedź na
problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi
młodych. Działania projektowe są kompleksową
ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy
pomocy ukierunkowane na doprowadzenie
uczestnika projektu do zatrudnienia. Zaplanowane
zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze
szkoleniem zawodowym w kierunkach
wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec
których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
jak również 3-miesięczne staże zawodowe                      
u pracodawców. Wsparcie zostało zróżnicowane                      
w zależności od indywidualnej sytuacji
potencjalnego uczestnika projektu. 
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W ramach projektu młodzież będzie mogła
uczestniczyć w: indywidualnych i grupowych
zajęciach z doradcą zawodowym, warsztatach
aktywnego poszukiwania pracy, grupowym
wsparciu psychologicznym, treningach                      
i warsztatach, indywidualnym wsparciu
psychologicznym, zajęciach z zakresu zapobiegania
depresji, warsztatach przygotowujących do
usamodzielnienia się, kursach zawodowych, kursach
językowych, kursach z zakresu obsługi programów
komputerowych, kursach komputerowych                      
o standardzie ECDL, kursie prawa jazdy kat. B,
warsztatach z zakresu kreowania wizerunku
połączonych z usługą stylisty, stażach zawodowych,
indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie
w zakresie organizacji staży zawodowych.
Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń                      
i kursów ma umożliwić uczestnikom projektów
nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe
życie. Projekt zakłada objęcie wsparciem 2800 osób
z terenu całego kraju, które pozostają bez
zatrudnienia, nie uczą się i nie szkolą w wieku 18-24
lat (w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn).

W dniu 20 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej miało miejsce                      
V posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje
dla młodzieży. W skład Zespołu, którego
przewodniczącym był Sekretarz Stanu, wchodzą
przedstawiciele instytucji wspierających młodzież
na rynku pracy oraz przedstawiciele organizacji
młodzieżowych i młodzieżowych struktur partnerów
społecznych. Zasadniczą konkluzją spotkania jest
obserwowana ciągła poprawa sytuacji młodzieży na
rynku pracy – we wrześniu 2017 r. stopa bezrobocia
osób do 24 roku życia spadła do 13,9%. 
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Osoby młode są jednymi                             
z głównych adresatów działań
aktywizacyjnych prowadzonych
przez urzędy pracy.



Warto odnotować, że w styczniu 2014 r., na początku
wdrażania Gwarancji dla młodzieży, czyli
ogólnoeuropejskiego postulatu zapewnienia
wszystkim niepracującym, nieuczącym się i nie
szkolącym się młodym oferty pracy, aktywizacji lub
dalszej nauki w ciągu 4 miesięcy, stopa ta była
blisko dwukrotnie wyższa i przekraczała 27%. Oprócz
prezentacji danych statystycznych dotyczących
poszczególnych form aktywizacji, spotkanie
pozwoliło przedyskutować istotne kwestie związane
ze wspieraniem młodzieży: poruszono między
innymi tematykę nowych konkursów na projekty
aktywizacyjne, które ogłaszane będą w najbliższym
czasie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, jak również możliwość szerszego
adresowania działań Ochotniczych Hufców Pracy do
młodych zarejestrowanych w urzędach pracy.
Zaprezentowano także wyniki badania efektywności
działań aktywizacyjnych, finansowanych ze środków
europejskich bazujące na II raporcie wskaźnikowym
„Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz
osób młodych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój”.

W 2018 r. różnymi formami aktywizacji i wsparcia
przez urzędy pracy objęto 161,1 tys. osób
bezrobotnych do 30 roku życia. Najpopularniejszymi
formami aktywizacji były staże 67,3 tys.
uczestników, podjęcia pracy subsydiowanej - 74,2
tys. uczestników oraz szkolenia - 17,6 tys. W tym
samy czasie 5,1 tys. niepracujących, nieuczących się                      
i nie szkolących (NEET) młodych wzięło udział                      
w pozakonkursowych projektach aktywizacyjne
Ochotniczych Hufców Pracy. 
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Brali oni udział w projektach „Od szkolenia do
zatrudnienia” dla grupy wiekowej 18-24 lat oraz
„Stawiam na przyszłość" dla grupy wiekowej 15-17
lat. Projekty wyłonione w konkursach Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęły w 2018 r.
1,4 tys. młodych NEET znajdujących się                      
w szczególnie trudnej sytuacji. Natomiast od
początku realizacji Gwarancji dla młodzieży do
końca 2018 r. w ponad 750 projektach wybranych do
realizacji przez wojewódzkie urzędy pracy w sumie
udział wzięło 10,4 tys. młodych osób bezrobotnych,
37,4 tys. biernych zawodowo, 5,3 tys. osób
długotrwale bezrobotnych oraz 6,4 tys. osób                      
z niepełnosprawnościami.

W dniu 26 marca 2021 r. Dyrektor Departamentu
Rynku Pracy, wzięła udział w 10-tym posiedzeniu
Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, któremu
przewodniczył Pełnomocnik Rządu ds. Polityki
młodzieżowej. Dyrektor przedstawiła
dotychczasowe i planowane prace w ramach nowej
edycji Gwarancji dla młodzieży w Polsce oraz
zaprezentowała możliwości, jakie program GdM
otwiera przed młodymi ludźmi. Gwarancje dla
młodzieży to skierowany do państw członkowskich
Unii Europejskiej (UE) postulat zapewnienia
młodym ludziom w wieku do 25 lat (lub gdy dany
kraj tak zdecyduje, do 29 lat), w tym także tym,
którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą                      
w kształceniu lub szkoleniu (tzw. grupa NEET),
dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego
kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu                      
w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia
formalnego lub utraty pracy. 
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Zawarty został on najpierw w Zaleceniu Rady Unii
Europejskiej w sprawie ustanowienia Gwarancji dla
Młodzieży (2013 C 120/01) z 22 kwietnia 2013 r.,                      
a następnie w przyjętym w październiku 2020 r.
nowym Zaleceniu Rady UE „Pomost do zatrudnienia
– wzmocnienie gwarancji dla młodzieży”.
Koordynatorem Krajowym Gwarancji dla młodzieży
w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy                      
i Technologii. Tematyka rynku pracy                      
i satysfakcjonującego zatrudnienia jest wskazywana
przez młode osoby jako jedno z kluczowym wyzwań.
Z tego względu program GdM jest ważnym
elementem dyskusji nad oczekiwaniami                      
i potrzebami osób młodych, tak by zaplanowane                      
w jego ramach działania w jak najlepszy sposób
wychodziły naprzeciw tym oczekiwaniom.

W dniu 22 września 2021 r. w siedzibie Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie
„Zespołu Monitorującego Gwarancje dla młodzieży”.
Podczas spotkania omówiono sytuację osób
młodych na rynku pracy oraz założenia nowej edycji
„Gwarancji dla młodzieży” w Polsce. Spotkanie było
również okazją do przedstawienia stanu prac nad
programem „Fundusze Europejskie dla Rozwoju
Społecznego 2021-2027” oraz Programami
Regionalnymi i nową inicjatywą dla osób młodych
ALMA (Aim, Master, Learn, Achieve). W celu
ułatwienia młodym osobom podejmowania
zatrudnienia dobrej jakości, pozwalającego także na
samorealizacje, Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej pracuje nad nowymi przepisami
w zakresie osób młodych na rynku pracy w ramach
pakietu nowych ustaw, które mają zmodernizować
polski rynek pracy i wdrożyć nowe podejście do
polityki zatrudnienia. 
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W 2021 roku młodzi bezrobotni
stanowili prawie 69%
uczestników przygotowania
zawodowego dorosłych, ponad
58% uczestników staży, ponad
47% uczestników szkoleń oraz
około 40% uczestników prac
subsydiowanych.

Dane: MRIPS.



Nowe przepisy adresowane o osób młodych będą
przewidywały m. in. funkcję doradcy ds.
zatrudnienia osób młodych w urzędach pracy,
szkolenia cyfrowe dla osób młodych oraz możliwość
tworzenia punktów doradztwa dla osób młodych                      
w urzędach pracy, oferujących kompleksowe
doradztwo w zakresie zatrudnienia, edukacji,
zdrowia, pomocy społecznej. W ramach programu
pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie                      
w starcie” w ciągu 2018 r., osobom do 29 roku życia,
udzielono 240 pożyczek na podjęcie działalności
gospodarczej w łącznej kwocie 16,3 mln zł. Warto
odnotować przy tym, że od 2014 r. osobom w tej
grupie wiekowej udzielono łącznie blisko 2 tys.
pożyczek na kwotę ponad 120 mln zł.

W dniach 24-25 listopada 2022 r. miała miejsce
konferencja poświęcona wsparciu osób młodych na
rynku pracy, z udziałem Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej. Rok 2022 to Europejski Rok Młodzieży.
Konferencja „Osoby młode na rynku pracy”,                      
z udziałem młodzieży, jest jedną z inicjatyw
przygotowanych z tej okazji przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas pierwszego
dnia konferencji miała miejsce debata z udziałem
młodych osób i Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej. Zostały także zaprezentowane
dotychczasowe i projektowane rozwiązania na rzecz
dobrej jakości zatrudnienia osób młodych. 
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Drugi dzień spotkania był okazją do poznania
programów wspierających przedsiębiorczość
młodych osób oraz przedyskutowania możliwości
wdrożenia w Polsce tzw. one stop shop – czyli
punktów, w których młode osoby mogą otrzymać
nie tylko wsparcie w zakresie zatrudnienia, ale także
doradztwo w innych ważnych kwestiach, takich jak
zdrowie, edukacja, zamieszkanie, pomoc społeczna,
porady prawne. Uczestnikami konferencji była
młodzież, przedstawiciele instytucji rynku pracy,
publicznych służb zatrudnienia, urzędów i instytucji
publicznych realizujących działania na rzecz osób
młodych, a także przedstawiciele partnerów
społecznych.
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W powyższej publikacji dostrzega się wielkie
znaczenie programu "Gwarancje dla młodzieży"                     
w Polsce. Rynek pracy pozostaje zawsze strefą                       
w której państwowe instrumenty wsparcia mają
szanse wyregulować różnice w zatrudnieniu.
Jednakże warto również zwrócić uwagę na fakt, iż
grupa NEET do której kierowany jest program Gdm,
to niezwykle ciężka do sformalizowania grupa.
Jednym z ważniejszym zadań jakie stoją przed
inicjatorami programu jak również realizatorami
jest dotarcie do grupy, pocieszającym jest jednak
fakt, iż nadzieję w tym zakresie można pokładać                       
w dobrze wykorzystanej strefie marketingowej
mediów społecznościowych.   
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