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Choć europejskie zalecenie dotyczące Gwarancji dla młodzieży mówi o zapewnieniu oferty młodym
osobom do 25 roku życia, w Polsce w 2015 roku rozszerzono tę grupę i adresatami Gwarancji dla
młodzieży są osoby w wieku od 15 do 29 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET (not in
employment, education or training - nie pracujący, nie uczący się i nie szkolący się).
Z aktywizacji w ramach Gwarancji dla młodzieży w Polsce, mogą korzystać:
Osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę - osoby zaniedbujące obowiązek szkolny
(do 16 r. ż.) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18 r. ż.)
Osoby w wieku 18-29 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET) - w tym
osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk
defaworyzowanych, z obszarów wiejskich
Osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotni - w tym również zarejestrowani studenci
studiów zaocznych i wieczorowych, czyli niespełniający tym samym warunku dla klasyfikacji jako
NEET
Bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od
dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18-29 lat - w zakresie wsparcia
przedsiębiorczości osób młodych
Gwarancje dla młodzieży nie oznaczają gwarancji zatrudnienia. Są one dążeniem do zagwarantowania
oferty, która bezpośrednio lub pośrednio pozwoli na znalezienie pracy.
Ważne jest aby pamiętać, że oferta zatrudnienia nie jest jedyną opcją. Czasami warto w siebie najpierw
zainwestować: ukończyć szkołę, zdobyć zawód albo nowe kwalifikacje, popracować nad swoimi
kompetencjami miękkimi, czy odbyć staż w ciekawym miejscu. Dla niektórych ciekawą alternatywą
będzie rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Na tej stronie zajdziesz informacje na temat każdej z tych możliwości. Rozejrzyj się dobrze. Jeśli masz od
15 do 29 lat nie pracujesz, nie uczysz się i nie szkolisz, znajdziesz tu konkretne oferty wsparcia a także
linki i przekierowania do stron instytucji do których możesz się zgłosić.

https://gdm.praca.gov.pl/oferta-dla-mlodziezy

1/1

