Доклад
по проект „EXCEPT” прави преглед на съществуващи изследвания за
въздействието на изключването от пазара на труда и несигурността при работата върху
здравето и благосъстоянието на младите хора
Редица изследвания показват, че моментите на изключване от пазара на труда или несигурна
заетост могат да насочат жизнените траектории на младите в посоки, които трайно да навредят на
здравето и благосъстоянието на младежите. Това показва прегледът, извършен от Jonas Voßemer и
Nicoletta Eunicke от Университета в Бамберг, Германия.
Изведени са и три направления за бъдещи изследвания:
Първо, по-голямата част от изследванията са базирани на съвкупности, съставени от население в
зряла възраст. Може да се допусне, че факторите, опосредстващи влиянието на безработицата и
несигурната заетост са различни за по-младите и по-възрастните.
Второ, признава се, че изследванията трябва да насочат повече внимание за разграничаване на
влиянието на изключването от пазара на труда и нестабилността на трудовата кариера. Точно в
тази връзка авторите задават въпроса дали безработицата веднага след завършване на училище
има същите ефекти върху здравето и благосъстоянието както например загубата на работа.
Трето, статусът в заетостта трябва да бъде концептуализиран в динамична перспектива, през
призмата на житейския цикъл, а не в изолиран времеви момент.
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

