Tesaloniki, 24 kwiecień 2018 r.

KOMUNIKAT PRASOWY
Wyjść naprzeciw „niewidzialnym” młodym ludziom i dorosłym:
podnoszenie kwalifikacji i powrót na rynek pracy osób z grup społecznie
wrażliwych
Niskie kwalifikacje, brak uczestnictwa w programach kształcenia i szkolenia oraz
długotrwałe bezrobocie to wzajemnie powiązane ze sobą zjawiska, które często
występują wspólnie. Aby zapobiegać i zwalczać marginalizację zarówno wśród
ludzi młodych, jak i dorosłych, władze krajowe w całej Europie opracowują
działania środowiskowe, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób, w
przypadku których zawiodły standardowe systemy edukacji, szkoleń i strategie
zatrudnienia.
W stosunku do osób, którym brakuje podstawowych umiejętności życiowych i
zawodowych, trzeba zastosować kompleksowe strategie, obejmujące pomoc
zdrowotną, społeczną i psychologiczną. Standardowe działania na rzecz
zatrudnienia, takie jak poszukiwanie pracy i praktyki zawodowe mogą w
niektórych przypadkach zostać odroczone, stanowiąc dopiero ostatni etap
zindywidualizowanego programu naprawczego.
W całej UE opracowano szeroką gamę usług środowiskowych, chociaż ich
charakter i zakres różnią się w poszczególnych krajach UE. Aby lepiej zrozumieć
aktualną sytuację, we współpracy z ReferNet, czyli siecią krajowych ekspertów w
dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), Cedefop opracował serię
sprawozdań na temat działań środowiskowych we wszystkich państwach
członkowskich UE.
W najnowszej nocie informacyjnej Cedefopu omówiono te zagadnienia. Kliknij
tutaj, by dowiedzieć się więcej.
Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj.
Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.)
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie
internetowej.
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O Cedefop
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej
polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Dołącz do nas
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