Гаранция за младежта:
насърчаване на младите хора
в ЕС да се включват в заетост
Приоритет за Европейската комисия и страните от ЕС е да се
гарантира, че младите хора ще започнат работа, или имат достъп
до образование или обучение, което да им помогне да започнат
работа.
Гаранцията за младежката улеснява младите хора при прехода
от образование към заетост и подпомага младежите, които са
останали без работа.
Целта на Гаранцията е в рамките на четири месеца след напускане
на формалното образование или оставане без работа всеки
младеж да получи оферта с добро качество в т.ч.:
за заетост
за продължаване на образованието или
за чиракуване или стажуване
Всяка държава от ЕС е одобрила Гаранция за младежта и
предприема конкретни стъпки, за да я превърне в реалност за
млади хора от цяла Европа.
За повече информация:
ec.europa.eu/social/youthguarantee
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www.mlsp.government.bg

Гаранция за младежта:
с подкрепата на Европейския съюз

В 3 СТЪПКИ

Проект VS/2016/0050 „Повишаване на информираността сред
младежите относно Гаранцията за младежта в България“ се
реализира в изпълнение на споразумение между Европейската
комисия и Министерството на труда и социалната политика по
Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации.
Основната цел на Проекта е популяризиране на възможностите
за младите хора, предоставени в изпълнение на Националния
план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014
– 2020 г.
За постигане на целта Проектът включва следните
дейности: провеждане на 6 информационни дни, 2 кръгли маси
и една конференция.
С изпълнението на Проекта ще се подобри осведомеността на
младите хора (15 – 29 г.) за Гаранцията за младежта в България,
възможностите за образование, обучение и заетост и по този
начин ще се провокира тяхното активно поведение на пазара на
труда.
Националната гаранция за младежта на България предвижда
всеки млад човек, на възраст от 15 до 29 г. (вкл.), да получи
предложение за работа с добро качество, продължаване на
образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след
като остане без работа или напусне системата на формалното
образование.
• Регистрация и консултиране
Всеки младеж, който се регистрира в бюрото по труда, в
зависимост от индивидуалния си профил, може да се възползва
от следните услуги:
• Посредничество за трудова заетост на първичния пазара на
труда;
• Професионално ориентиране;
• Мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
• Включване в субсидирана заетост, стажуване или чиракуване;
• Насърчаване на териториалната мобилност с цел работа;
• Насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност;
• Предоставяне на услуги чрез мрежата на европейските служби
за заетост (ЕURES);
• Включване в обучение за придобиване на професионална
квалификация или ключови компетентности, търсени на пазара
на труда.

• Предложения за работа
• Започване на работа на свободни работни места обявени в
бюрата по труда, съобразени с индивидуалните потребности и
желания на младите хора, както и с възможностите на местните
трудови пазари.
• Стажове на реално работно място за младежи, завършили
средно или висше образование и без трудов стаж или
професионален опит по придобитата от тях професия или
специалност.
• Чиракуване под ръководството на наставник за младежи
с основно и по-ниско образование и без квалификация,
предоставящо шанс на младите хора да усвоят необходимите
им знания и умения в реална работна среда.
Трудови борси се организират ежемесечно от Агенцията по
заетостта, предоставящи възможност за директна среща между
работодателите и търсещите работа млади хора. Информация
за тях ще намерите на сайта на Агенцията по заетостта (www.
az.government.bg)/ рубрика „Новини“.
• Продължаване на образованието
• Всеки млад човек, който е напуснал рано училище, може да
се възползва от възможността да завърши етап или класове
от основното образование или да придобие диплома за
средно образование, като избере подходяща за него форма на
обучение.
• Младежите, завършили средно образование, могат да
кандидатстват във висше училище и да се обучават по желаната
специалност. При избора на висше училище и специалност
всеки млад човек може да ползва Рейтинговата система на
висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg).

За повече информация се консултирайте с експертите в местното
бюро по труда (https://www.az.government.bg/contacts/offices/)
или на Агенцията по заетостта (www.az.governmnt.bg)/ рубрика
„Търсещи работа“.

