Основните механизми, които влияят върху несигурността и изключването на
пазара на труда на младите хора са представени от естонски изследователи в
рамките на проект Except
Екипът на проект “ЕКСЕПТ” с удоволствие представя четвърти работен доклад на
тема: „Институции и изключване от пазара на труда и несигурност на младите хора в
Европа”. Текстът е подготвен от естонските колеги Кадри Техт (Kadri Täht) и Еп Рейска
(Epp Reiska) и представя обстоен преглед на литературата по темата. Целта на авторите
е да обобщят и дискутират основните механизми на макро ниво, които влияят върху
несигурността и изключването от пазара на труда на младите хора в различните страни.
Фактори, които се взимат предвид са: образователната система, системата за заетост и
политиките в областта на пазара на труда, които оказват влияние върху възможностите
на младежите да намерят първа работа.
Относно изследователския проект:
Проект „EXCEPT” (Социално изключване на младите в Европа: кумулативни препятствия,
стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер) е международен изследователски
проект, финансиран по програма Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации на ЕС.
Проектът се изпълнява в партньорство между изследователски институции от Естония,
Германия, Гърция, Италия, Полша, Швеция, Обединеното Кралство, Украйна и България.
Институтът за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките е
партньор по проекта за България.
Основната цел на проекта е да се разработят ефективни и иновативни политики за
преодоляване на несигурността на пазара на труда за младежите. Проектът търси обяснение на
причините защо младите хора по-трудно навлизат на пазара на труда, намират качествена,
формална (извън т.нар. „сива икономика), добре платена и сигурна работа, и какви са
свързаните с това рискове за тяхното благосъстояние като например бедност, материални
лишения, влошаване на здравето, ограничена автономност.
За повече информация за проекта:
Интернет страница на проект „EXCEPT: [връзка]
Интернет страница на Института за изследване на обществата и знанието: [връзка]
Текст на доклада „Институции и изключване от пазара на труда и несигурност на
младите
хора
в
Европа”
(на
английски
език):
http://www.exceptproject.eu/files/filemanager/files/WP4_Institutions_and_the_youth_labor_market_exclusion_and_inse
curity_in_Europe_a_literature_review.pdf
За контакти във връзка с проекта:
Доц. д-р Мария Желязкова, ръководител на секция „Публични политики и социални промени“
и ръководител на националния екип по проект “EXCEPT” за България, e-mail:
perspekt@tradel.net

