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              Inicjatywa Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  

W Unii Europejskiej sytuacja młodzieży na rynku pracy jest zdecydowanie trudniejsza niż 

osób ze starszych grup wiekowych. Przejawia się to niewielkim poziomem aktywności 

zawodowej oraz stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia wśród osób młodych. Jednym  

z głównych celów Unii Europejskiej jest wspieranie dobrobytu obywateli poprzez 

promowanie zrównoważonego rozwoju opartego na wysoce konkurencyjnej gospodarce 

rynkowej umożliwiającej pełne zatrudnienie. Unia Europejska przywiązuje szczególną wagę 

do wsparcia ludzi młodych na rynku pracy. Chociaż polityka zatrudnienia leży przede 

wszystkim w gestii rządów krajów członkowskich, UE wspiera i uzupełnia ich działania 

poprzez realizację wielu programów, których celem jest zapewnienie zatrudnienia jak 

największej liczbie obywateli UE. Biorąc pod uwagę sytuację młodych osób na rynku pracy, 

w polityce zatrudnienia UE kładzie się nacisk na działania mające na celu ułatwienie  wejścia 

na rynek pracy po ukończeniu szkoły.   

Jednym z głównych źródeł finansowania UE przewidzianych na wspieranie wdrażania 

programów gwarancji dla młodzieży jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Została ona uruchomiona, aby wesprzeć młodych ludzi mieszkających w regionach, gdzie 

stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25 proc. Inicjatywa została stworzona  

w lutym 2013 r. przez Radę Europejską, by zwiększyć wsparcie finansowe z istniejących 

funduszy UE. Inicjatywa ta skierowana jest do młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie 

pracują ani nie szkolą się zawodowo (tzw. młodzież NEET), w tym do długotrwale 

bezrobotnych lub tych, którzy nie zarejestrowali się jako osoby poszukujące pracy. W ramach 

inicjatywy finansowane jest :  

 przyuczanie do zawodu,  

 staże, 

 pośrednictwo pracy, 

 dalsze kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji. 
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Inicjatywa finansowo wspiera działania sprzyjające zatrudnieniu młodzieży, takie jak 

gwarancja dla młodzieży. Każde z państw członkowskich, których regiony kwalifikują się do 

wsparcia, przedkłada plan wdrażania gwarancji dla młodzieży. Równocześnie państwa 

członkowskie przygotowują i przedkładają te części krajowych programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014–2020, które dotyczą młodzieży. Na ich podstawie otrzymują 

unijne wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych na wdrażanie gwarancji dla młodzieży.      

Łączny budżet inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (dla wszystkich 

kwalifikujących się państw członkowskich UE) wynosi 8,8 mld euro na lata 2014–2020. 

Początkowo, w latach 2014–2015 budżet ten wynosił 6,4 mld euro. We wrześniu 2016 r. 

Komisja Europejska zaproponowana zwiększenie budżetu ze względu na nadal utrzymujące 

się wysokie bezrobocie młodzieży. W czerwcu 2017 r. Rada i Parlament zgodziły się na 

zwiększenie budżetu inicjatywy dla kwalifikujących się państw członkowskich na lata 2017– 

2020 o 2,4 mld euro.  Łączny budżet wynosi zatem 8,8 mld euro, z czego 4,4 mld euro 

pochodzi ze specjalnej linii budżetowej przeznaczonej na zatrudnienie młodzieży, a drugie 

4,4 mld euro – z krajowych przydziałów w ramach EFS. Wkład z EFS jest uzupełniany 

wkładem własnym kwalifikujących się państw członkowskich. Aby przyspieszyć konkretne 

działania, państwom członkowskim udostępniono znaczne środki finansowe w formie  

płatności zaliczkowych. Dzięki inicjatywie młodzi ludzie mieszkający w tych częściach 

Europy, gdzie problemy są najbardziej dotkliwe, mogą otrzymać szybkie i ukierunkowane 

wsparcie. 

Inicjatywa wspomaga również wdrażanie programu „Gwarancji dla młodzieży”. Gwarancja 

dla młodzieży jest zobowiązaniem wszystkich krajów 

członkowskich UE, zgodnie z których gwarantują, że 

wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia otrzymają 

dobrej jakości ofertę: o zatrudnienia, o kształcenia 

ustawicznego, o przygotowania zawodowego, o stażu  

w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Po 

wprowadzeniu programu gwarancji dla młodzieży możliwości młodych ludzi na rynku pracy 

znacznie się poprawiły - w UE mamy teraz prawie o milion mniej młodych osób, które nie 

pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (tzw. młodzież NEET). Należy pamiętać, że na tę 

zmianę wpływ miało wiele innych czynników, niemniej można stwierdzić, że gwarancja dla 

młodzieży przyspiesza poprawę sytuacji przez zwiększanie szans młodych osób na rynku 

pracy.  Gwarancja dla młodzieży znacznie ułatwiła reformy strukturalne i innowacje  

w zakresie kształtowania polityki w krajach UE. W latach 2013–2015 państwa członkowskie 

przyjęły łącznie 132 instrumenty rynku pracy dotyczące młodych ludzi, kładąc silny nacisk na 

politykę na rzecz zatrudnienia młodzieży. Przykładem działania w ramach gwarancji dla 

młodzieży jest utworzenie sieci mediatorów młodzieżowych w Bułgarii w 2015 roku. Celem  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=89&newsId=2173&furtherNews=yes
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tego działania było dotarcie do niezarejestrowanej młodzieży niekształcącej się, niepracującej 

ani nieszkolącej się w jej bezpośrednim otoczeniu i aby ją zmobilizować. Mediatorzy 

młodzieżowi działają jako pośrednicy w kontaktach z instytucjami publicznymi, które oferują 

usługi socjalne, zdrowotne, oświatowe i inne. Innym przykładem jest przeprowadzenie 

znaczących reform strukturalnych systemu przygotowania zawodowego w Hiszpanii, co 

doprowadziło do wzrostu liczby osób korzystających z tego systemu z 4 000 do 15 000  

w ciągu zaledwie trzech lat (w okresie 2013–2016). Unia Europejska wspiera kraje 

członkowskie we wprowadzaniu ich krajowych programów gwarancji dla młodzieży, oferując 

im znaczną pomoc finansową i pomoc w zakresie polityki oraz podejmując działania  

w zakresie wzajemnego uczenia się. Z badań wynika, że korzyści wprowadzenia programów 

gwarancji dla młodzieży w krajach członkowskich znacznie przewyższają koszty. Całkowity 

szacunkowy koszt tworzenia programów gwarancji dla młodzieży we wszystkich państwach 

członkowskich UE wynosi ok. 50 mld euro rocznie. Jednak brak działań byłby znacznie 

bardziej kosztowny. Według szacunków Unia wydaje na młodych ludzi, którzy nie pracują, 

nie kształcą się ani nie odbywają szkoleń, 162 mld euro rocznie (1,21 proc. PKB) – kwota ta 

obejmuje zasiłki oraz utracone zarobki i podatki.  

Więcej informacji na temat Gwarancji dla młodzieży w Polsce: http://gdm.praca.gov.pl/ 

W Polsce, w  ramach pakietu działań pn. Gwarancje dla młodzieży można skorzystać  

z pomocy w ramach Inicjatywy dla młodych, która stwarza możliwości nie tylko w postaci 

finansowej, ale również poprzez dodatkowe szkolenia lub innego rodzaju wsparcie. Sięgając 

po fundusze europejskie można wziąć udział w projektach skierowanych do osób młodych. 

Można także skorzystać z ciekawej oferty szkoleń czy założyć własną firmę. Droga do 

skorzystania z funduszy europejskich dla młodych nie jest trudna i składają się na nią 

zaledwie trzy kroki: znalezienie projektu dla siebie, skontaktowanie się z projektodawcą, 

skorzystanie z oferty.  

 

W znalezieniu najlepszej formy wsparcia może pomóc wyszukiwarka. Po zaznaczeniu 

obszaru wsparcia (rozwój zawodowy lub zakładanie firmy) oraz wybraniu województwa,  

http://gdm.praca.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3756=Osoba%20fizyczna
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w którym zainteresowany chciałby wziąć udział w projekcie, wyszukane zostaną projekty, 

które pasują do wybranych kryteriów. Można liczyć na następujące rodzaje wsparcia:  

 indywidualny plan działania, który zostanie przygotowany w formie schematu kroków 

koniecznych do podjęcia w celu poprawy sytuacji na rynku pracy, 

 doradztwo zawodowe w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi 

umiejętnościami i możliwościami oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej, 

 bezpośrednia pomoc w znalezieniu pracy – pośrednictwo pracy, 

 wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe mające na celu 

zdobycie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu lub 

podwyższenie już posiadanych kompetencji, 

 staże i praktyki zawodowe u pracodawców służące zdobyciu niezbędnego 

doświadczenia zawodowego, którego brak jest dużą barierą w znalezieniu pracy, 

 dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia 

mające na celu zdobycie przez Ciebie niezbędnej wiedzy do prowadzenia własnej 

firmy, a także pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych przez określony okres 12 

miesięcy.  

Po wyszukaniu listy projektów, które pasują do potrzeb należy wybrać te, które wydają się 

najbardziej interesujące. W rubryce dane beneficjenta znajdziesz dane kontaktowe. Kiedy uda 

się nawiązać kontakt z projektodawcą i ustalić, że można zostać uczestnikiem projektu,  

a oferta pasuje do potrzeb, nie pozostaje nic innego jak z niej skorzystać. Jak to zrobić, będzie 

można się dowiedzieć już na miejscu od projektodawcy.  

 

 

Inna formą wsparcia dla ludzi młodych oferowaną w ramach Gwarancji dla młodzieży jest 

program Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Program 

skierowany jest do osób bez stałego zatrudnienia: studentów, absolwentów szkół i uczelni 

wyższych, osób bezrobotnych, a także dla prowadzących już działalność gospodarczą, ale 

planujących utworzenie nowych miejsc pracy.       

W ramach programu możliwe jest wsparcie w postaci pożyczek na podjęcie działalności lub 

utworzenie miejsca pracy oraz doradztwa i szkoleń.  
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Każda osoba, która zastanawia się nad rozpoczęciem własnej działalności, ale nie wie jeszcze 

skąd wziąć na to kapitał może skorzystać z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie 

w starcie”. Aby skorzystać z oferowanych w ramach Programu pożyczek, wystarczy zgłosić 

się do pośrednika finansowego działającego na danym terenie i złożyć wniosek. Możliwe jest 

także umówienie się na konsultację, podczas której doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości 

i pomoże wypełnić wniosek.         

Dzięki niskooprocentowanej pożyczce na utworzenie miejsca pracy, można także wyposażyć 

stanowisko i zatrudnić osobę bezrobotną, w tym zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Aby 

skorzystać z tej pożyczki, wystarczy wypełnić wniosek wraz z niezbędną dokumentacją 

i złożyć go u pośrednika finansowego obsługującego obszar, w którym prowadzona jest 

działalność gospodarcza.           

W ramach programu można także skorzystać z propozycji  bezpłatnego doradztwa i szkoleń. 

Pośrednicy finansowi oraz współpracujące z nimi instytucje udzielają profesjonalnych usług 

doradczo-szkoleniowych z zakresu, który osoba zainteresowana uzna za najbardziej 

przydatny pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. 

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: www.wsparciewstarcie.bgk.pl 

Źródła:  

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/youth-employment/youth-employment-initiative/ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=pl  

http://gdm.praca.gov.pl/ 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/skorzystaj-z-inicjatywy-dla-mlodych/ 

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/  
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