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Η Αντιμετώπιση της Νεανικής Ανεργίας
Η απασχόληση των νέων συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο
και σε εθνικό.
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία»
http://youthguarantee.gr/
17ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο ΕRSA
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Υλοποίηση Προγράμματος «Εγγύηση για την Νεολαία»
(Απρίλιος 2019 ) σε επίπεδο ΕΕ

2.4 εκατ. λιγότερο
νέοι άνεργοι από το
2013
Περισσότερο από 20 εκατ. νέοι
έχουν προσεγγιστεί και
εγγραφεί σε φορείς ενίσχυσης
της απασχόλησης από το 2014

17ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο ΕRSA

Περισσότερο από 14 εκατ.
Νέοι εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα για την εγγύηση
για την Νεολαία από το 2014
FactSheet Youth Guarantee & Youth Employment
Initiative (2019)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
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Εντούτοις :
➢ Με στοιχεία του 2017, το 56% των NEETs (ηλικίας
15-24) στην ΕΕ είναι οικονομικά ανενεργοί.
➢ Μεταξύ των κρατών της ΕΕ υφίσταται σημαντικές
χωρικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά νεανικής
ανεργίας (2018) π.χ. κάτω από 10% σε χώρες όπως
η Γερμανία (6,2%) ή η Ολλανδία (7,2% ) και πάνω
από 30% σε χώρες όπως η Ελλάδα (39.9%), η
Ισπανία (34,3%), η Ιταλία (32.2%).
➢ Διαφοροποιήσεις μεταξύ κρατών μελών
παρατηρούνται και στο ποσοστό των ανέργων και
των ανενεργών νέων. Ενδεικτικά, το 2015 στην
Ιταλία και στη Βουλγαρία προσέγγιζαν ή
υπερέβαιναν το 20 %, σε αντίθεση με τις Κάτω
Χώρες, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία όπου τα
ποσοστά αυτά βρίσκονταν κοντά στο 5 % ή και
χαμηλότερα.
17ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο ΕRSA
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Διάγραμμα - Ποσοστό κάλυψης των Προγραμμάτων «Εγγύηση για την Νεολαία των NEETs» τα έτη 2014 και το
2015 (% NEET population aged 15-24) ανά χώρα μέλος της ΕΕ

Source: DG EMPL, YG monitoring database
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Ποια μπορεί να είναι τα αίτια των χωρικών διαφοροποιήσεων;
Πολλαπλά αίτια
Εκτός:
Α) των διαφορετικών
μακροοικονομικών
πλαισίων
Β) της φυσικής
κίνησης του
πληθυσμού.
Αλλά και :

➢ Διαφορετικός ρυθμός μεταρρυθμίσεων πολιτικών και
χάραξης νέων πολιτικών των κρατών μελών

➢ Διαφοροποιημένη στρατηγική υλοποίησης ανά κράτος
μέλος της ΕΕ του Προγράμματος «Εγγυήσεις για την
Νεολαία»
➢ Διαφοροποιημένη στρατηγική (ή και έλλειψη αυτής)
προβολής και ευαισθητοποίησης όλων των εταίρων για την
καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας – Εταιρικές
συμμαχίες
➢ Διαφοροποίηση στρατηγικών εντοπισμού,

προσέγγισης, ευαισθητοποίησης και
ενεργοποίησης των NEETs (Outreach Strategies)
17ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο ΕRSA
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Διαφοροποίηση στρατηγικών εντοπισμού, προσέγγισης,
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των NEETs (Outreach
Strategies) στις χώρες της ΕΕ

Δεν υφίσταται σαφής ορισμός της
έννοιας «Οutreach» (Προσέγγιση).
Τόσο, η έννοια όσο και οι πρακτικές που
συσχετίζονται με αυτήν έχουν εξελιχθεί
στην ΕΕ ως απόρροια και του
προγράμματος «Εγγύηση για την
Νεολαία»
Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019
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Διαφοροποίηση στρατηγικών εντοπισμού, προσέγγισης,
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των NEETs (Outreach Strategies)
στις χώρες της ΕΕ

Ανάπτυξη
διαφορετικών
πρακτικών ανάλογα
με τις συνθήκες της
κάθε χώρας (π.χ.
διαμόρφωση
εταιρικών σχέσεων,
ενίσχυση του ρόλου
των εκπαιδευτικών,
του σχολείου & των
δομών των δήμων,
διαδικτυακή
πληροφόρηση…)

Περιορισμένα
παραδείγματα χωρών της
ΕΕ με καθιερωμένες
πρακτικές προσέγγισης
NEETs που απολαμβάνουν
οικονομική, πολιτική
υποστήριξη ή θεσμική
αναγνώριση.
Συνήθως, αποτελούν
μεμονωμένες περιπτώσεις
συγχρηματοδοτουμένων
έργων.
Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019

Αναγνώριση της σημασίας
των συγκεκριμένων
στρατηγικών από την ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
σήμερα για την τόνωση
της απασχολησιμότητας
των NEETs.
(International Labour Organization.
(2017). Mapping outreach practices to
support inactive young people in reentering education or gaining
employment. Geneva: ILO.)
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Υποστήριξη της Νεανικής Απασχόλησης στην Ελλάδα
Η Ελλάδα εντάσσονταν σύμφωνα με την αξιολόγηση του
προγράμματος «Εγγύηση για την Νεολαία» στη τελευταία Ομάδα (Γ)
(περιορισμένων μεταρρυθμίσεων) των χωρών της ΕΕ, όπου το
πρόγραμμα, δεν επέφερε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις πολιτικές
της νεανικής απασχόλησης (SWD(2016) 324 final).
Στην Ελλάδα, καταρτίστηκε από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
τη συνδρομή του ΟΑΕΔ το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» το 2014.

17ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο ΕRS
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Υποστήριξη της Νεανικής Απασχόλησης στην Ελλάδα-Αξιολόγηση
της ΠΑΝ
Σχετικά χαμηλά ποσοστά
ωφελούμενων σε σχέση με
τις προσδοκίες των
δράσεων.
Μη εντοπισμός των
μειονεκτούντων ομάδων
των NEETs.

Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019

2η Έκθεση Αξιολόγησης της
ΠΑΝ (Δεκέμβριος 2018)

Υποστήριξη της Νεανικής Απασχόλησης στην Ελλάδα
Εντούτοις, στα
επόμενα χρόνια
παρατηρούνται
καινοτόμες
ενέργειες
στήριξης των
νέων.

Ανάπτυξη στρατηγικών για την στήριξη των
νέων και την απασχόληση αυτών (π.χ. Νεολαία 17-27;
Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών αγοράς; Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Μαθητείας ; Πλαίσιο
για την Ποιότητα στη Μαθητεία…)

Αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης της Εγγύησης
για τη Νεολαία (2018-2020)
Πιλοτικές Δράσεις Ενημέρωσης &
Ευαισθητοποίησης για την Εγγύηση για την
Νεολαία ( Δημιουργία ιστοσελίδας, τηλεοπτικού ραδιοφωνικού σποτ,
διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με δήμους όπως το Δήμο Αιγάλεω και
Περιστερίου; Το έργο «NEETs on Board» σε συνεργασία με Δήμο Πειραιά και
Αναπτυξιακή Πάρνωνα)
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Πιλοτικές Δράσεις για τον Εντοπισμό, ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση των NEETs στην Ελλάδα :
Το έργο
Η διάρκεια του έργου : Φεβρουάριος 2017- Αύγουστος 2018
Η σύνθεση της σύμπραξης
Συντονιστής εταίρος: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ειδική Υπηρεσία
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής
Οικονομίας» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών
και Άλλων Πόρων
Δήμος Πειραιά
Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία «EaSI»
Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019
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Πιλοτικές Δράσεις για τον Εντοπισμό, ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση των NEETs στην Ελλάδα : Οι στόχοι του έργου
«NEETS on Board»
✓ Ο εντοπισμός, η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των NEETs στις
περιοχές παρέμβασης σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησής τους
στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
✓ Η προσωπική πληροφόρηση των NEETs στις περιοχές παρέμβασης
σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Προγράμματος «Εγγύηση για τη
Νεολαία» και τις επιλογές που μπορούν να έχουν μέσω αυτών για την
ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.
✓ Η δικτύωση των εταίρων του Έργου με όλους τους αρμόδιους φορείς
από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα για την ανάπτυξη συνεργειών και τη
δημιουργία πολιτικών για την ένταξη των NEETs στην Αγορά Εργασίας. 13
Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019

Τα θετικά σημεία του έργου «NEETS on
Board»
Η δημιουργία εταιρικής σχέσης μεταξύ Η διαμόρφωση στρατηγικής
κεντρικής δημόσιας αρχής (Υπουργείο) και επικοινωνιακού πλάνου
και τοπικών αρχών.
και ενέργειες Δικτύωσης,
διασύνδεσης όλων των
Η εστίαση σε κλάδους της οικονομίας φορέων.
που σχετίζονται με τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα των περιοχών
παρέμβασης –εστιασμένη παρέμβαση
Η πιλοτική εφαρμογή πολλαπλών
εργαλείων εντοπισμού, ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των NEETs

Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019
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Τα θετικά σημεία του έργου
Πρώιμη Παρέμβαση
Ποιος
Μαθητές
Σπουδαστές
στις περιοχές
παρέμβασης

NEETs

Τι;
Πρόληψη
Πρώιμη
Παρέμβαση σε
σχολικές δομές

Outreach

Πώς
ΣΕΠ (εν μέρει ενημέρωση)

Συμβουλευτική
εκπαιδευτικών της περιοχής
για το πρόγραμμα
Ενημέρωση /Πληροφόρηση
Δημιουργία Info Kiosks
Open Desks
Mobile Youth Workers

Internet apps (game; social
media…)
Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019

Ο συνδυασμός μεθόδων
πρώιμης παρέμβασης
και outreach στρατηγικών

Η δημιουργία πολλαπλών
επικοινωνιακών μέσων με
τους νέους και ο σωστός
συνδυασμός αυτών.
Η καινοτομική προσέγγιση
της προσωποποιημένης
ενημέρωσης των ΝΕΕΤs
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Αποτίμηση δράσεων του έργου : Η ιστοσελίδα του έργου
ιστοσελίδα www.neetsonboard.gr

Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019
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Αποτίμηση δράσεων του έργου : Διαφορετικά ψηφιακά
εργαλεία ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης

Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019
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Αποτίμηση δράσεων του έργου : Διαφορετικά ψηφιακά
εργαλεία ενημέρωσης
- Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης έργου (2018)
➢ Αξιολογήθηκε θετικά στο σύνολο
της
➢ Εγγραφή στην πλατφόρμα του
έργου 292 ανενεργών NEETs
➢ Περιορισμένη χρήση των ψηφιακών
εργαλείων κυρίως εξαιτίας μη
έγκυρης υλοποίησης και προβολής
της.
➢ Προώθησης ψηφιακών εφαρμογών
από την ενημέρωση που
πραγματοποιήθηκε από τις κινητές
μονάδες
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης
(mobile youth workers)

Πηγή: ΔΑΚΜ: 2018

Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019
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Αποτίμηση δράσεων του έργου : Άλλες ενέργειες
εντοπισμού/ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης των ΝΕΕΤs
Δείκτες

Τιμή
Βάσης

Τιμή
Στόχου

Ενδιάμεση Τιμή

Τελική Τιμή
Αξιολόγησης

Βαθμός
Υλοποίησης
(%)
Καταγραφή, ενεργοποίηση, ενημέρωση και κινητοποίηση NEETs για το Πρόγραμμα Εγγύηση για την Νεολαία και
τις ευκαιρίες απασχόλησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας & Κοινωνική
Επιχειρηματικότητας

Αριθμός Ενημερωμένων NEETs
από τη λειτουργία των Help-desk
και των info-kiosk
Αριθμός Ενημερωμένων NEETs
από τις κινητές μονάδες (Youth
workers)
Αριθμός ενημέρωσης φορέων
από κινητές μονάδες

0

200

80

266

133%

0

100

65

124

124%

0

50

40

61

122%

Πηγή : ΔΑΚΜ (2018), Εξωτερική Αξιολόγηση έργου
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Συνθετική Αποτίμηση δράσεων του έργου
• Η τελική αξιολόγηση ανέδειξε ότι πάνω από το 70% των δράσεων
υλοποιήθηκε.
• Οι δράσεις που αφορούσαν εντοπισμό, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και
πληροφόρηση μέσω προσωπικής επαφής (κοινωνικοί επιστήμονες, γραφεία
πληροφοριών, κινητές μονάδες), ξεπεράσαν το στόχο.
• Η πρακτική των κινητών κοινωνικών επιστημόνων ανέδειξε τόσο τη σημασία
προσέγγισης της ομάδας στόχου, πηγαίνοντας στους χώρους που αυτή
δραστηριοποιείται όσο και παράλληλα «την αναγκαιότητα συνεργασιών και
υποστήριξης της πρακτικής (outreach) από ομάδα τοπικών φορέων».
• Οι ψηφιακές εφαρμογές απαιτούν και ανάλογες πρακτικές εστιασμένης
δημοσιότητας σε κανάλια επικοινωνίας των νέων.
• Η ανάγκη των NEETs για προσωπική επαφή και εξατομικευμένη προσέγγιση.
Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019
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Αντί συμπερασμάτων
• Και η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία αναδεικνύουν μεμονωμένες καλές πρακτικές
στρατηγικών.
• Τόσο οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όσο και οι Σκανδιναβικές χώρες με μικρότερα ποσοστά
NEETs υποστηρίζουν με διάφορους τρόπους εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα συγκεκριμένες
στρατηγικές
• Ο σχεδιασμός (Outreach Στρατηγικής) θα πρέπει να αξιολογείται και να αναθεωρείται
ανάλογα με την τοπική δυναμική και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε περιοχής
• Υφίσταται θέμα καταγραφής των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτιση ή
εργασίας (data).
• Ο εντοπισμός και Χαρτογράφηση των ΝEETs απαιτούν συνέργειες και συνεργασίες με
διαφόρους φορείς (τοπική κοινωνία, ΜΚΟ, αθλητικοί σύλλογοι ή σύλλογοι νέων της
περιοχής)
• Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων ενημέρωσης σε συνδυασμό όμως την προσωπική επαφή
και επίσκεψη των εργασιακών κοινωνικών συμβούλων στους χώρους δραστηριοποίησης
των νέων, ιδιαίτερα για τους ΝEETs ευπαθών
ομάδων
Αθήνα, 21-22 Ιουνίου 2019
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Πληροφορίες: www.dakm.gr
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