Улесняването на прехода от образование към заетост изисква подобряване качеството на
публичните политики, твърди доклад по проект “EXCEPT”
Много млади хора в Европа не могат да намерят работа след завършване на училище и част от
причините са свързани с недостатъчното качество на публичните политики. Младежите остават
незащитени от допълнителни рискове като дълготрайна безработица, несигурна или неформална
заетост. Това е един от основните изводи от доклада „Структура и кумулативни препятствия пред
младите в Европа“ (Composition and cumulative disadvantage of youth across Europe), анализиращ
ситуацията на младежите на пазара на труда в периода 2007-2013 г. Докладът е разработен в рамките
на проект „EXCEPT” от международен екип, включващ изследователи от базирания във Варшава
Институт за изследване на образованието (Magdalena Rokicka, Małgorzata Kłobuszewska, Marta
Palczyńska, Jędrzej Stasiowski) и Икономическия институт в Киев (Nataliia Shapoval).
Докладът разкрива, че равнището на безработица сред наскоро завършилите младежи е значително
по-високо от равнището на безработица за останалата част от населението в трудоспособна възраст
(30-59 г.). Това, според авторите поставя на преден план нуждата от ранна интервенция, доколкото
около една трета от безработните младежи остават дълготрайно безработни, т.е. са били без работа за
повече от 12 месеца. Образованието играе ключова роля за преодоляване на риска от безработица – за
по-високо образованите младежи е по-малко вероятно да останат извън заетостта. Въпреки това,
намирането на сигурна и добре платена работа остава предизвикателство за болшинството от
младежите в Европа.
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 „Въздействие на изключването от пазара на труда и несигурността при заетостта
върху здравето и благосъстоянието на младите – обзор на литературата“ (на английски език): [връзка]
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

Този проект е получил финансиране от програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 за научни
изследвания и иновации по грантово споразумение № 649496

