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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało raport, który
kompleksowo opisuje wdrażanie Gwarancji dla młodzieży w roku 2015.
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.
W przypadku samych tylko urzędów pracy w 2015 r. zanotowano 645,6 tys. zdarzeń
rejestracji osób w wieku 15-24 lata. 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 lata wyniosła na koniec 2015 r.
20,8% i była o 3,1 p.p. niższa niż w końcu roku 2014. Obniżeniu uległ także odsetek
młodych osób pozostających poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem - z 12,0% do
11,0%.
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