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Wstęp  
 

Prezentowany Raport jest efektem drugiego zadania wykonanego w ramach badania pn. Analiza 

sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla młodzieży”  

w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji. Przeprowadzone badanie miało 

na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej sytuacji zawodowej bezrobotnych młodych osób 

z terenu województwa podkarpackiego, wchodzących na rynek pracy oraz identyfikację ich 

problemów oraz oczekiwań w stosunku do instytucji działających na rzecz aktywizacji 

bezrobotnych młodych osób. Raport powstał w oparciu o wyniki etapów badawczych 

przeprowadzonych w trakcie realizacji Zlecenia.    

 

Raport składa się z następujących części:  

1) Wstęp – który wskazuje cel powstania raportu oraz zakres zrealizowanych w ramach 

projektu badań, 

2) Opisu podejścia metodologicznego badania, który zawiera poszczególne fazy badania, 

metody i techniki, jakie wykorzystano w trakcie badania, oraz wskazane cele 

szczegółowe badania, kluczowe pytania badawcze oraz charakterystykę próby 

badawczej, 

3) Podsumowanie wyników badań, 

4) Dobre praktyki w aktywizacji osób młodych, 

5) Rekomendacje, zawierające podsumowanie badania oraz propozycję działań, jakie 

powinny zostać podjęte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w celu poprawy 

sytuacji bezrobotnych młodych osób z terenu województwa podkarpackiego.  
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I. Podejście metodologiczne  
 

Celem niniejszego Raportu jest  dokonanie dokładnego rozpoznania potrzeb osób młodych, 

wkraczających na rynek pracy w celu dostosowania działań aktywizacyjnych, jak również 

efektywniejszego wydatkowania środków przeznaczonych na te działania w regionie 

podkarpackim.  

 

Główny cel badania został osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

• Przygotowanie i realizacja działań w zakresie rozpoznania potrzeb i priorytetów osób 

młodych w kontekście ich 

• Rozpoznanie możliwości dotarcia do osób młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

• Zbadanie możliwości współpracy pomiędzy instytucjami i partnerami na rzecz prowadzenia 

działań dla młodzieży w ramach „Gwarancji dla młodzieży

 

Wyniki badania pozyskano w ramach trzech sekwencyjnych etapów badawczych:

 

 

Indywidualne Wywiady Pogłębione 

badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z responde

celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy, związanej z tematem 

badania. W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze o charakterze 

eksploracyjnym, dotyczące próby wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk

i zachowań. W ramach wywiadów pogłębionych wprowadzane są do rozmowy kolejne tematy, 

które odpowiednio ukierunkowują wypowiedź respondenta i pomagają w ujawnianiu jego 

przekonań, opinii i postaw. Przebieg indywidualnego wywiadu pogłębi

a podstawą interpretacji wyników jest pogłębiona analiza informacji

niezależnych wywiadów.  

 

ETAP PIERWSZY

diagnostyczny

ETAP DRUGI

eksploracyjny

ETAP TRZECI

weryfikacji i wnioskowania

sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla młodzieży” 

w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji” 

 

Podejście metodologiczne   

Celem niniejszego Raportu jest  dokonanie dokładnego rozpoznania potrzeb osób młodych, 

wkraczających na rynek pracy w celu dostosowania działań aktywizacyjnych, jak również 

ania środków przeznaczonych na te działania w regionie 

Główny cel badania został osiągnięty przez realizację celów szczegółowych: 

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie rozpoznania potrzeb i priorytetów osób 

młodych w kontekście ich aktywizacji. 

Rozpoznanie możliwości dotarcia do osób młodych zagrożonych wykluczeniem 

Zbadanie możliwości współpracy pomiędzy instytucjami i partnerami na rzecz prowadzenia 

działań dla młodzieży w ramach „Gwarancji dla młodzieży” w województwie

Wyniki badania pozyskano w ramach trzech sekwencyjnych etapów badawczych:

Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI - Individual In-Depth Interview) 

badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z responde

celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy, związanej z tematem 

badania. W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze o charakterze 

eksploracyjnym, dotyczące próby wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw 

i zachowań. W ramach wywiadów pogłębionych wprowadzane są do rozmowy kolejne tematy, 

które odpowiednio ukierunkowują wypowiedź respondenta i pomagają w ujawnianiu jego 

przekonań, opinii i postaw. Przebieg indywidualnego wywiadu pogłębionego jest rejestrowany, 

a podstawą interpretacji wyników jest pogłębiona analiza informacji uzyskanych w całej serii 

• analiza dokumentów zastanych: 

desk research oraz web research

•zgromadzonie materiału badawczego : 

wywiady pogłębione IDI z młodzieżą, wywiady pogłębione IDI                  

z przedstawicielami instytucji,

•badania focusowe FGI, 

•sformułowanie wniosków końcowych, 

•sporządzenie rekomendacji
weryfikacji i wnioskowania
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Celem niniejszego Raportu jest  dokonanie dokładnego rozpoznania potrzeb osób młodych, 

wkraczających na rynek pracy w celu dostosowania działań aktywizacyjnych, jak również 

ania środków przeznaczonych na te działania w regionie 

 

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie rozpoznania potrzeb i priorytetów osób 

Rozpoznanie możliwości dotarcia do osób młodych zagrożonych wykluczeniem 

Zbadanie możliwości współpracy pomiędzy instytucjami i partnerami na rzecz prowadzenia 

w województwie podkarpackim 

Wyniki badania pozyskano w ramach trzech sekwencyjnych etapów badawczych: 

 

Depth Interview) – jedna z metod 

badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem, której 

celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy, związanej z tematem 

badania. W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze o charakterze 

, motywacji, postaw  

i zachowań. W ramach wywiadów pogłębionych wprowadzane są do rozmowy kolejne tematy, 

które odpowiednio ukierunkowują wypowiedź respondenta i pomagają w ujawnianiu jego 

onego jest rejestrowany, 

uzyskanych w całej serii 

analiza dokumentów zastanych: 

desk research oraz web research

zgromadzonie materiału badawczego : 

wywiady pogłębione IDI z młodzieżą, wywiady pogłębione IDI                  

z przedstawicielami instytucji,

badania focusowe FGI, 

sformułowanie wniosków końcowych, 

sporządzenie rekomendacji
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Przeprowadzone w ramach niniejszego badania wywiady pogłębione prowadzone były zgodnie 

ze scenariuszem, zaakceptowanym przez Zamawiającego, tj. Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie. Wymagane było przygotowanie scenariuszy dostosowanych do poszczególnych 

grup osób, z którymi będzie prowadzona rozmowa (młodzież i przedstawiciele instytucji 

działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży).  

 

IDI z osobami młodymi z grupy NEET – osoby w wieku 18-25lat które nie uczą się, nie pracują  

i nie dokształcają  

 

Przeprowadzono 20 wywiadów pogłębionych z młodzieżą.  

Wywiady trwały około 20 minut. Wywiady były nagrywane, a na podstawie nagrań sporządzono 

transkrypcje.  

W grupie respondentów było: 

• 5 osób z miast o najwyższym stopniu bezrobocia, 

• 5 osób z miast o najniższym stopniu bezrobocia, 

• 5 osób ze wsi o najwyższym stopniu bezrobocia, 

• 5 osób ze wsi o najniższym stopniu bezrobocia.  

 

Ponadto wśród 10 wsi 5 wsi było siedzibą władz gminy, a 5 nie. Wśród 10 miast 5 miast było 

miastami powiatowymi, a 5 miastami nie będącymi siedzibą miast powiatowych (nie więcej niż 

1 w danym powiecie). Wśród respondentów było 10 kobiet i 10 mężczyzn. Wśród badanych było 

minimum 5 osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy oraz 5 osób ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją np.: rodzin dysfunkcyjnych, 

patologicznych, zubożałych itp., absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni - minimum  

5 osób.  

 

IDI z przedstawicielami instytucji 

Przeprowadzono 10 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji.  

Wywiady trwały około 30 minut. Wywiady były nagrywane, a na podstawie nagrań sporządzono 

transkrypcje.  

W grupie respondentów byli: 

• 1 przedstawiciel GOPS,  

• 1 przedstawiciel MOPS,  

• 1 przedstawiciel OHP,  

• 2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych (doradców zawodowych zajmujących się 

wsparciem na rzecz młodzieży w placówce szkolnej),  

• 2 przedstawicieli PUP (z powiatu na terenie województwa podkarpackiego  

o najwyższym i o najniższym stopniu bezrobocia wśród młodzieży w wieku 18-25 lat),  

• 3 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Rynku Pracy województwa podkarpackiego.  
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PYTANIA PROBLEMOWE SKIEROWANE DO MŁODZIEŻY:  

 

A. Jaka jest sytuacja społeczna młodych?  

1. Jaka jest aktualna sytuacja rodzinna?  

2. Jaka jest aktualna sytuacja społeczno – zawodowa?  

3. Jaka jest aktualna sytuacja materialno – bytowa?  

4. Jaki mają poziom wykształcenia?  

B. Jakie problemy wskazują osoby młode w kontekście ich aktywizacji zawodowej?  

1. Jaki jest poziom i zakres wiedzy młodzieży nt. instytucji wspierających aktywizację 

zawodową i ich oferty?  

2. Czy korzystali z form wsparcia w zakresie aktywizacji i poszukiwania pracy? Jeśli tak to z 

jakich? Jak je oceniają?  

3. Czy wiedzą, gdzie i jak szukać pomocy w zakresie aktywizacji i/lub poszukiwania pracy?  

4. Jak zapełniają czas wolny? Dlaczego nie podejmują działalności edukacyjnej ani 

zarobkowej? Jakie są przyczyny tej sytuacji?  

 

C. Jakie są potrzeby i oczekiwania młodych?  

1. Jakie są potrzeby i oczekiwania ludzi młodych wobec instytucji wspierających młodzież 

w aktywizowaniu i poszukiwaniu pracy?  

2. Jakich form wsparcia oczekują ludzie młodzi w zakresie aktywizacji i poszukiwania 

pracy? Od kogo oczekują pomocy?  

3. Czy są skłonni podjąć wysiłek w celu zmiany własnej sytuacji np.: dojazdy na szkolenia, 

długotrwałe szkolenia (ponad 3-miesięczne)?  

 

D. W jakim stopniu młodzi są mobilni?  

1. Czy biorą pod uwagę zmianę miejsca zamieszkania i dlaczego?  

2. Jakie miejsca docelowe przeprowadzki akceptują i dlaczego?  

3. Czy biorą pod uwagę wyjazd za granicę? Jeśli tak, to czy na stałe, czy czasowo?  

 

E. Jaki jest system wartości osób młodych?  

1. Jakie są priorytety i plany na przyszłość młodych w kontekście edukacyjno – 

zawodowym?  

2. Czego wymagają od instytucji publicznych (pytanie ma na celu wysondowanie, w jakim 

stopniu wykazują postawę roszczeniową)?  

3. Jakie są ich główne cele i wartości życiowe, w tym praca i samodoskonalenie?  

4. Czym jest dla nich praca zawodowa i zatrudnienie? Czy wiedzą o tym, że współcześnie, 

aby dobrze funkcjonować na rynku pracy trzeba uczyć się przez całe życie?  

 

 

 

 

 



Raport  „Analiza sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla młodzieży”  

w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji” 

    Strona 7 

 

PYTANIA PROBLEMOWE SKIEROWANE DO INSTYTUCJI:  

 

A. Jakie problemy występują w kontekście aktywizacji zawodowej ludzi młodych?  

1. Jakie formy wsparcia są najskuteczniejsze i najbardziej odpowiednie dla osób młodych?  

2. Dlaczego młodzi nie podejmują działalności edukacyjnej ani zarobkowej? Jakie są 

przyczyny tej sytuacji?  

3. Jaki jest wpływ poszczególnych instytucji działających w obszarze aktywizacji młodzieży 

na sytuację osób młodych? Jaki jest zakres działania tych instytucji: na ile się pokrywa, 

na ile uzupełnia, w jakim zakresie stanowi konkurencję?  

4. Jakie problemy wskazują przedstawiciele instytucji w zakresie współpracy pomiędzy 

instytucjami/organizacjami na rzecz aktywizacji młodzieży? W jakim zakresie konieczna 

jest współpraca i koordynacja działań ww. instytucji? Czyje to zadanie, kto powinien 

zainicjować taką współpracę?  

5. Jak zintensyfikować współpracę pomiędzy partnerami społecznymi, aby podnieść jakość 

i efektywność działań aktywizacyjnych? 

 

B. Jak dotrzeć do ludzi młodych?  

1. Jak znaleźć nieaktywne osoby młode z grupy NEET niezarejestrowane w PUP, aby 

dotrzeć do nich z informacją o możliwościach aktywizacji itp.? Jak do nich trafić?  

2. Jak ich zainteresować podejmowaniem aktywności, która ma na celu odnalezienie się na 

rynku pracy?  

3. Jak informować młodzież o tym, gdzie szukać pomocy w zakresie aktywizacji i/lub 

poszukiwania pracy? Jakimi kanałami przekazu do nich dotrzeć? Jakie metody i techniki 

wykorzystać w dotarciu do nich z ofertą pomocy?  

 

C. Jakie są potrzeby i oczekiwania młodych?  

1. Jakie są potrzeby i oczekiwania ludzi młodych wobec instytucji wspierających młodzież 

w aktywizowaniu i poszukiwaniu pracy?  

2. Jakich form wsparcia oczekują ludzie młodzi w zakresie aktywizacji i poszukiwania 

pracy? Od kogo oczekują pomocy?  

 

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – fokusy.  

Zogniskowane Wywiady Grupowe FGI (Focus Group Interview) stosuje się w celu uzyskania 

opinii oraz zrozumienia zachowań, postaw i preferencji względem danej kwestii. Zogniskowany 

wywiad grupowy to dyskusja na z góry określony temat z 6-12 osobami. Prowadzi ją moderator, 

posiłkując się uprzednio sporządzonym scenariuszem. Zadaniem prowadzącego jest 

ukierunkowywanie rozmowy na właściwe tory, zachęcanie uczestników do aktywności oraz 

stymulowanie ich kreatywności, także z pomocą rozmaitych zadań i ćwiczeń. Wywiad grupowy 

trwa od 2 do 6 godzin. Zaletą wywiadów grupowych jest wykorzystanie potencjału procesów 

grupowych, uczestnicy oddziałując na siebie wykazują wyższą aktywność i kreatywność. 

Dodatkowo, sami w trakcie dyskusji weryfikują swoje poglądy, dochodząc często do wspólnej 

konkluzji, co zwiększa trafność uzyskiwanych informacji. 
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W ramach niniejszego badania  przeprowadzone zostały cztery zogniskowane wywiady 

grupowe w grupach od 6-10 osób. Wywiady przeprowadzone zostały przez moderatorów 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W spotkaniach udział wzięli  

przedstawiciele podmiotów zajmujących się aktywizacją młodzieży lub działających lokalnie na 

rzecz osób młodych m. in. przedstawiciele: administracji publicznej, służb zatrudnienia, 

placówek systemu oświaty, instytucji szkoleniowych i organizacji, instytucji pozarządowych 

zajmujących się aktywizacją młodzieży, Młodzieżowej Rady Rynku Pracy województwa 

podkarpackiego, partnerów społecznych, ekspertów rynku pracy. W wywiadach wzięły udział 

osoby reprezentujące podmioty działające w Rzeszowie oraz na obszarach, gdzie jest najwyższe 

bezrobocie wśród ludzi młodych (z uwzględnieniem podziału na byłe miasta wojewódzkie, 

miasta powiatowe, gminy wiejskie). Zogniskowane wywiady grupowe zostały zorganizowane  

w Rzeszowie, Przemyślu, Nisku oraz Brzozowie. Wywiady trwały około 2 godzin. Fokusy zostały 

nagrane, a z nich została zrobiona transkrypcja. 

Na spotkaniu zostały omówione wyniki analiz danych zastanych (opracowywane w ramach 

Etapu I) oraz założenia „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”. Wywiady grupowe 

zrealizowane zostały w oparciu o scenariusze rozmów, które zostały zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Scenariusze zostały przygotowane w oparciu o cele szczegółowe wskazane  

w zamówieniu z uwzględnieniem zapisów „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”.  

Na spotkaniu omówione zostały również możliwości nawiązania współpracy w podejmowaniu 

działań na rzecz ludzi młodych objętych „Gwarancjami dla młodzieży w województwie 

podkarpackim”.  

 

PYTANIA PROBLEMOWE SKIEROWANE DO INSTYTUCJI PODCZAS ZOGNISKOWANYCH 

WYWIADÓW GRUPOWYCH:  

 

A. Jakie problemy występują w kontekście aktywizacji zawodowej ludzi młodych?  

1. Jakie formy wsparcia będą najskuteczniejsze i najbardziej odpowiednie dla osób 

młodych?  

2. Dlaczego młodzi nie podejmują działalności edukacyjnej ani zarobkowej? Jakie są 

przyczyny tej sytuacji?  

3. Jaki jest wpływ poszczególnych instytucji działających w obszarze aktywizacji młodzieży 

na ich sytuację osób młodych? Jaki jest zakres działania tych instytucji: na ile się 

pokrywa, na ile uzupełnia, w jakim zakresie stanowi konkurencję?  

4. Jakie problemy wskazują przedstawiciele instytucji w zakresie współpracy pomiędzy 

instytucjami/organizacjami na rzecz aktywizacji młodzieży? W jakim zakresie konieczna 

jest współpraca i koordynacja działań ww. instytucji? Czyje jest to zadanie, kto powinien 

zainicjować taką współpracę?  

5. Jak zintensyfikować współpracę pomiędzy partnerami społecznymi, aby podnieść jakość 

i efektywność działań aktywizacyjnych?  
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B. Jak dotrzeć do ludzi młodych?  

1. Jak znaleźć nieaktywne osoby młode z grupy NEET niezarejestrowane w PUP, aby 

dotrzeć do nich z informacją o możliwościach aktywizacji itp.? Jak do nich trafić?  

2. Jak ich zainteresować podejmowaniem aktywności, która ma na celu odnalezienie się na 

rynku pracy?  

3. Jak informować młodzież o tym, gdzie szukać pomocy w zakresie aktywizacji i/lub 

poszukiwania pracy? Jakimi kanałami przekazu do nich dotrzeć? Jakie metody i techniki 

wykorzystać w dotarciu do nich z ofertą pomocy?  

 

C. Jakie są potrzeby i oczekiwania młodych?  

1. Jakie są potrzeby i oczekiwania ludzi młodych wobec instytucji wspierających młodzież 

w aktywizowaniu i poszukiwaniu pracy?  

2. Jakich form wsparcia oczekują ludzie młodzi w zakresie aktywizacji i poszukiwania 

pracy? Od kogo oczekują pomocy? 
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II. Podsumowanie wyników badania  
 

1. Sytuacja społeczna ludzi młodych  
 

 

 

Młodzi ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 25 roku życia doświadczają wielu znaczących  

w życiu zdarzeń, związanych z uniezależnianiem się od rodziców, kończeniem studiów, 

rozpoczynaniem pracy i zakładaniem rodziny. Tego rodzaju ważne momenty życiowe nie 

rozkładają się równomiernie na wszystkie osoby młode w badanym przedziale wiekowym.  

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce niepokojące zjawisko wydłużania się czasu 

pozostawania młodych ludzi w zależności od rodziców i podnoszenia się granicy wieku,  

w którym młodzi opuszczają dom rodzinny i zakładają własne rodziny. Jednym z głównych 

czynników tego stanu rzeczy jest problem z wejściem na rynek pracy i związany z tym brak 

własnych środków finansowych, wystarczających na utrzymanie założonej rodziny. 

Zdecydowana większość młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat (81%) nie założyła jeszcze 

własnej rodziny i żyje z rodzicami lub na ich utrzymaniu1. 

Opisywana wyżej sytuacja została zaobserwowana podczas realizacji badań wśród osób 

młodych w województwie podkarpackim. O ile nie można uogólniać wyników badania 

jakościowego na całą populację młodych osób pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, to można 

jednakże zauważyć pewne prawidłowości, które dają przesłanki do postawienia następującej 

hipotezy: 

 „Przeciętny bezrobotny młody człowiek pomiędzy 18 a 25 rokiem życia w województwie 

podkarpackim mieszka z rodzicami, nie posiada własnej rodziny, a jego sytuacja materialno-

bytowa zależy w dużej mierze od sytuacji domu rodzinnego, w którym mieszka”  

„A: Mieszka Pan z rodzicami czy osobno?  R: Tak, z rodzicami.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.2) 

 

„…na pewno jestem zależna finansowo od rodziców, ale w związku z tym moja sytuacja 

finansowa jest dość dobra.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lat, wykształcenie średnie, Przecław, Wywiad nr 8, str.1) 

 

Powyższa sytuacja nie stanowi reguły. Spotykano się również z osobami, które założyły już 

swoje rodziny i dalej mieszkają z rodzicami, lub też osobno, ale prowadzą swoje własne 

gospodarstwo domowe, ponieważ współmałżonek lub partner życiowy pracuje, lub też osoby, 

które pomimo iż mieszkają same, dalej utrzymywane są przez rodziców.  

                                                           
1 CBOS (B. Fałęcka), „Sytuacja rodzinna i materialna młodych Polaków i ich postawy konsumpcyjne” (komunikat z badań), Warszawa 
2013 r 

IDI z młodzieżą: Jaka jest aktualna sytuacja rodzinna ?  
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Przeciętny bezrobotny młody człowiek pomiędzy 18 a 25 rokiem życia  
w województwie podkarpackim mieszka z rodzicami, nie posiada własnej 

 rodziny, a jego sytuacja materialno-bytowa zależy w dużej mierze od sytuacji 
domu rodzinnego, w którym mieszka. Na jego sytuację rodzinną wpływ mają 
często obowiązki rodzinne, które utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają 

podjęcie przez te osoby aktywności zawodowej, czy edukacyjnej. 

„Tak, tak z teściami mieszkam. Jestem obecnie mamą, mam 9 miesięczną córeczkę” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.1) 

 

„Mieszkam z dziewczyną, wynajmujemy razem mieszkanie” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie zawodowe, Pilzno, Wywiad nr 13, str.1) 

 

Na opisywaną sytuację nie ma zasadniczo wpływu miejsce zamieszkania, ani wykształcenie, 

jakim legitymują się osoby, z którymi rozmawiano. Na sytuację rodzinną młodych osób 

wpływają jednakże obowiązki rodzinne, które ich obciążają:  

 „Jestem obecnie mamą, mam 9 miesięczną córeczkę (…)bo to całkiem teraz mój czas 

zajmuje, ale już rozglądam się na przyszłość za jakąś pracą, chociaż no nie powiem, jest 

ciężko.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.1) 

 

„jestem osobą bezrobotną, chociaż bym chciała pracować, wiadomo, jak każdy człowiek, 

tylko u mnie jest taka sytuacja, że po prostu mam dziecko i po prostu nie mam tej opieki 

nad dzieckiem” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie zawodowe, Krzywdy, Wywiad nr 16, str.1) 

 

„Mam dwójkę rodzeństwa. Jest nas trójka i ... no i jest ciężko.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.1) 

 

„Chociaż czasami do babci zajeżdżam, bo to już, no to już starsza osoba, to ja opiekować się 

muszę, to tam u niej dosyć dużo czasu” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.2) 

 

„Mam dwójkę rodzeństwa. Młodszego brata i siostrę. Mają po 4 lata, no i muszę się niestety 

nimi opiekować, bo moi rodzice ciągle pracują. No i to było dość uciążliwe podczas okresu 

maturalnego” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.1) 

 

Posiadanie dziecka, opieka nad młodszym rodzeństwem, opieka nad osobami starszymi  

w rodzinie utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają podjęcie przez te osoby aktywności 

zawodowej, czy edukacyjnej.  

 

 

 

 

 

 



Raport  „Analiza sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla młodzieży”  

w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji” 

    Strona 12 

 

IDI z młodzieżą: Jaka jest aktualna sytuacja materialno – bytowa? 

Charakterystycznym zjawiskiem jest fakt, iż w opinii wielu rozmówców, ich sytuacja materialno-

bytowa nie jest zła, pomimo sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli (brak legalnej formy 

zatrudniania, brak własnych środków na życie). Nie narzekają oni w jakiś szczególny sposób na 

swoją sytuację, czy opisują ją jako bardzo złą. W opinii młodych ludzi, z którymi były 

przeprowadzone wywiady, ich sytuacja materialno-bytowa i mieszkaniowa jest wystarczająca.  

„…na pewno jestem zależna finansowo od rodziców, ale w związku z tym moja sytuacja 

finansowa jest dość dobra.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lat, wykształcenie średnie, Przecław, Wywiad nr 8, str.1) 

 

„ Mi się w sumie dobrze żyje, nie mogę narzekać. Jestem zadowolona” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.1) 

 

„To znaczy na nic mi nie brakuje, ale to też wynika z tego, że mieszkam z rodzicami…” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.1) 

 

„Może powiedzieć, że dobra, no jest, utrzymujemy się z męża pensji, zasiłek rodzinny 

dostajemy, no a tak to nie jest źle, ale mogło być zawsze lepiej. To jest dom piętrowy, mamy 

całe piętro dla siebie praktycznie” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.2) 

 

„Na razie dobrze jak mieszkam z rodzicami.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Krosno, Wywiad nr 9, str.1) 

 

„nie jest  źle, mąż pracuje, ale wolałabym mieć te własne pieniądze” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie zawodowe, Krzywdy, Wywiad nr 16, str.2) 

 

Tylko nieliczni wypowiadają się w sposób wskazujący na to, że nie są zadowoleni z faktu, iż 

mieszkają z rodzicami, lub też ich sytuacja materialno-bytowa jest zła.  

„No na tą chwilę nie mam żadnych dochodów, więc sytuacja jest kiepska. Jestem na 

utrzymaniu rodziców, więc nie jest dobrze.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.2) 

 

„No rodzice ciężko pracują żeby nas otrzymać no bo jak mówiłam mam dwójkę rodzeństwa. 

Jest nas trójka i ... no i jest ciężko. (…) No myślę, że... no nie jest dobrze, no nie jestem za 

bardzo zadowolona i na pewno w przyszłości chciałabym coś zmienić.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.1) 

 

Z opinii przedstawicieli instytucji, którzy działają na rzecz aktywizacji ludzi młodych, 

wypowiadanych podczas prowadzonych wywiadów grupowych również wynika, iż sytuacja 

materialna osób młodych nie zależy bezpośrednio od nich, tylko od sytuacji rodziców,  

w niektórych przypadków partnerów, przez których są utrzymywani.  
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„To jest właśnie pomoc tym młodym zagubionym ludziom, którzy są w takiej sytuacji, nie 

zawsze z własnej przyczyny, bo rodzina rozbita, ja mam ankiety, rodzina rozbita, matka za 

granicą, ojciec nie wiadomo gdzie, ojca nie znam, ojciec pijak, alkoholik, na leczeniu, matka 

w psychiatryku” 
(FGI, Nisko, str. 2) 

Przedstawiciele instytucji wypowiadają się w sposób negatywny na temat obserwowanego 

zjawiska, mówiąc, iż ta „wyuczona bezradność”, może wpływać na obniżanie motywacji osób 

młodych do podejmowania zatrudnienia.  

„są też tacy którzy są nauczeni takiej bezradności życiowej, rodzic da jeść, prawda, 

utrzymać, no co będzie szedł nawet są takie momenty kiedy ten człowiek próbuje coś sam, 

ale słyszy, no za takie pieniądze, daj spokój, ja Ci dam na to, na to” 
(FGI, Nisko, str. 2) 

 

„troszeczkę są roszczeniowi w stosunku do rodziców, ale czasami bywa tak, że ta postawa 

jakby jest zrozumiała, skoro rodzic do tej pory , usuwał wszystkie kamyczki z drogi dziecka 

i wykonywał różne rzeczy za nie” 
(FGI, Nisko, str. 23) 

 

„No myślę, że tutaj taka trochę bezradność, brak sensu tego, bo i tak nie znajdą pracy. No 

myślę, że taka bezradność. I niechęć, bo młody człowiek trochę bardzo rozleniwiony z 

małym zaangażowaniem i małym nakładem pracy chce coś osiągną, a to niestety tak nie 

wygląda w dzisiejszych czasach.” 
(IDI z instytucjami, Zespół Szkół technicznych, Wywiad nr 10, str. 2) 

 

 

 

 

Prawie wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, deklarowały, iż są obecnie  

w trakcie poszukiwania pracy. W opinii części rozmówców, trudno jest tę pracę znaleźć, dlatego 

część z nich rejestruje się jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy.  

„Poszukuję pracy, do tej pory nie znalazłam, sądzę, że nie znajdę zbyt szybko, dlatego 

dzisiaj zarejestrowałam się w bezrobociu.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.1) 

 

„Tu u nas to nie ma pracy. Nie ma, dla młodych to nie ma wie Pani” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.3) 

 

„Na razie właśnie szukam roboty, chciałbym coś robić. Jestem na utrzymaniu rodziców na 

razie” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.1) 

 

IDI z młodzieżą: Jaka jest aktualna sytuacja społeczno – zawodowa? 
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W opinii instytucji, zła sytuacja zawodowa młodych na rynku pracy wynika z braku miejsc pracy. 

W trakcie wywiadów grupowych rozmówcy podkreślali, że zasadniczym powodem złej sytuacji 

bezrobotnych ludzi młodych jest niska podaż miejsc pracy ze strony pracodawców, a więc 

niewystarczająca liczba wolnych stanowisk, o które mogliby się oni ubiegać, lub mała liczba 

podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy. Przedstawiciele instytucji 

wskazywali, że problemy ze znalezieniem pracy wynikają ze złej  sytuacji gospodarczej kraju. 

Współczesne rynek pracy charakteryzuje się znaczną dynamiką i zmiennością, co jest 

wymuszone przez niepewną sytuację rynkową. Pracodawcy dążąc do realizacji celów 

ekonomicznych i chcąc wyeliminować ryzyko, poszukują pracowników z doświadczeniem, a za 

takich powszechnie nie są uważani młodzi ludzie. 

 

„Te wszystkie programy nic nie dadzą jak nie będzie pracodawców na rynku pracy,  jak nie 

będzie rozwoju gospodarczego” 
(FGI, Przemyśl, str. 1) 

 

„My możemy robić setki reform, zmieniać, nazywać i inaczej ale nic nie będzie z tego puki 

nie będzie rozwoju gospodarczego. To trzeba jasno powiedzieć, bo to nic z tego nie będzie.” 
(FGI, Przemyśl, str. 4) 

 

„U nas wszystko stoi na głowie, tutaj trzeba by było sytuację społeczno-gospodarczą 

odwrócić” 
(FGI, Przemyśl, str. 10) 

 

„…słuchajcie Państwo, gospodarki nie ma, powiedzmy sobie tu szczerze, niech ten dyktafon 

to nagra, u nas gospodarki nie ma” 
(FGI, Rzeszów, str. 4) 

 

„Coś trzeba zrobić żeby pobudzić gospodarkę, jak pobudzimy gospodarkę to i nasza praca 

będzie miała wtedy sens, bo my tak pracujemy, bo pracujemy, po to że robimy i nic i to 

wszystko ginie, ginie po prostu ta nasza praca, bo nie ma tej gospodarki, dopóki nie 

zbudujemy przemysłu, nie zbudujemy jakieś sensownej gospodarki, nie pójdziemy, nie 

wybierzemy jakiegoś kierunku w którym pójdziemy, to nasza praca jest bezowocna po 

prostu, to są takie tymczasowe jakieś działania które ktoś tam pół roku, rok przepracuje, 

rok na zasiłku, potem wraca i od nowa i od nowa, bo tak mamy z pracodawcami których 

obecnie mamy to jest prawda, to jest rotacja po prostu a nie tworzyć nic co by było trwałe”. 
(FGI, Rzeszów, str. 18) 

 

Część osób przyznało, że pracuje nielegalnie, dorywczo zarabiając na życie, gdyż praca „na 

czarno” jest bardziej opłacalna.  

  „To za granicą jestem dość często, to zza granicy jakieś pieniążki” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie brak, Krzeszów, Wywiad nr 18, str.2) 
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„w obecnej chwili pracuję na budowie, tak nieoficjalnie jako pomocnik budowlany” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie zawodowe, Pilzno, Wywiad nr 13, str.1) 

 

„… oficjalnie jestem bezrobotny, ale nieoficjalnie to już od jakiegoś czasu sobie dorabiam  

u wujka.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Czermin, Wywiad nr 19, str.1) 

 

„Od kilku lat, znaczy od kilku, może od trzech lat pracuje za granicą, w Niemczech eee na 

czas braku pracy czyli okres zimowy no to zarejestruję się w urzędzie w pracy w Nisku, aa 

przez ten okres nic nie robię”  
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 23 lat, wykształcenie zawodowe, Harasiuki, Wywiad nr 17, str.1) 

 

„ewentualnie to dorywczo tam wiadome u wujka coś np. porobię, czy coś takiego, takie 

prace” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.2) 

 

„Moja sytuacja materialna jest taka, że co wpadnie w ręce to dorabiam, jakieś drobne prace 

staram się znaleźć, ale jeszcze nie znalazłem nic takiego, co bym chciał robić jako karierę” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.1) 

 

„dorabiam sobie, dorabiam sobie na targu i mam pieniądze na swoje potrzeby, co nie 

mogę… nie ja jestem zadowolona. Tylko tak sobie dorabiam, ale to wie Pani to tak na 

czarno” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.1) 

 

Osoby te nie narzekają na swoją sytuację materialno-bytową. Radzą sobie finansowo dorabiając 

„na czarno”, mieszkają w dobrych warunkach lokalowych, mając czasem do dyspozycji całe 

piętra domów. Osoby te nie przejawiają chęci aktywizacji i nie są zainteresowane zmianą swojej 

sytuacji. Znajdują się w gronie osób bezrobotnych tylko z powodu braku legalnej pracy, co często 

jest ich świadomym wyborem. 

„To jest dom piętrowy, mamy całe piętro dla siebie praktycznie.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.2) 

 

„Nie są najgorsze, dom mam jeszcze niewykończony, mam piętro tylko wykończone, wie 

Pani, wszystko powoli się ciągnie.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie brak, Krzeszów, Wywiad nr 18, str.1) 

 

Osoby młode, które zdobyły jakiś konkretny zawód, z reguły chciałyby pracować na stanowisku 

zgodnym z ich profilem wykształcenia. Często jednakże gotowi są podjąć jakąkolwiek pracę, 

która dawałaby im możliwość zarobienia na życie.  

„rozglądam się na przyszłość za jakąś pracą, chociaż no nie powiem, jest ciężko. Jakieś 

innej, tylko żeby była praca” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.1) 
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„Nie mam., szukam pracy. Co tydzień robię rundki po różnych sklepach osiedlowych  

i najbliższych miejscowościach, żeby znaleźć pracę. I składam CV'ki, No jeżeli chodzi o mój 

zawód to, to raczej nie liczę. Szukam pracy w sklepie, chcę żeby to była dosyć dobrze płatna 

praca, żebym mogła być niezależna finansowo i chciałabym, żeby mój pracodawca był 

uczciwy. Mój zawód to ratownik medyczny, ostatnio poszukiwałam. Niestety nigdzie nie ma 

żadnych ofert pracy w tym kierunku.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.2) 

 

Można jednakże spotkać się również z opiniami, z których wynika, iż młodzi na etapie 

kształcenia dokonali złego wyboru ścieżki edukacyjnej i obecnie poszukują innej drogi, w innym 

zawodzie, lub dodatkowych form dokształcania, gdyż chcieliby ten zawód zmienić.  

„bo zawód jest taki tylko po to aby był zawód, ale w sumie to bym właśnie tak chciała, tak 

pójść w innym kierunku” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie zawodowe, Krzywdy, Wywiad nr 16, str.1) 

 

„No właśnie tak te studia właśnie tak poszedłem, ale kierunek chyba nie dla siebie 

wybrałem taki, w którym czułem się mocny, ale niezbyt mnie to interesowało i może 

dlatego tak wyszło. (…) na matematykę (…) Czułem się dobry w tym kierunku... y.....  dobre 

stopnie miałem w liceum, tam każdy z właśnie z matematyki chwalił i w ogóle, a poszedłem 

na studia i nic kompletnie praktycznie nie rozumiałem (…) próbuję też zapisać się na jakiś 

kurs obrabiarek CNC czy coś w tym stylu” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.2) 

 

W trakcie wywiadów grupowych przedstawiciele instytucji wypowiadali się, iż młodzi ludzie 

często wybierają kierunki kształcenia niezgodne ze swoimi predyspozycjami, tłumacząc, iż 

wynika to ze słabej  znajomości rynku pracy. Według opinii respondentów błędem jest 

powszechne przekonanie, iż wyższe studia dają najlepsze perspektywy znalezienia pracy.  

Uważają też, iż młodzi ludzie podążając za ogólnym trendem wybierają popularny kierunek 

studiów, który jest często niezgodny z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami i w efekcie 

mają potem problemy ze znalezieniem się na rynku pracy. Obecny system, w którym brak jest 

powszechnej profesjonalnej pomocy młodym ludziom w wyborze ich ścieżki kształcenia  

i wyboru kariery, nie sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi właściwych decyzji 

dotyczących własnej przyszłości.  

„Nie mają motywacji nie wiedzą po co,  jakie mają potrzeby, czy w którym kierunku pójść 

czy nie potrafią,  no nie wiem zwyczajnie się komunikować, bo to jest zwyczajnie duży 

problem, ja widzę, np. w liceum w trzecich klasach jak mam zajęcia oni mówią właściwie  

no, jestem na tym profilu bo wydawał się atrakcyjny, idę na te studia ale sam nie wiem 

właściwie co chcę robić, no bo tak jest bardzo często, mogę powiedzieć, w 90% 

przypadkach.” 
(FGI, Nisko, str.7) 
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„Z mojego doświadczenia widzę, uczniowie wybierają szkoły z różnych względów nie 

zawsze zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami , w związku z tym chodzi 

do tej jakiejś szkoły coś tam będzie po tej szkole albo nie będzie. W trakcie tej edukacji 

wielu młodym ludziom, mówiąc tak kolokwialnie siada motywacja. Jeżeli wybierają szkołę 

która jest nieadekwatna do ich umiejętności… „  
(FGI, Nisko, str.7) 

 

„Zdecydowanie, szkoła powinna tutaj odnosić bardzo duże znaczenie, mi się tak wydaje. 

Tym bardziej, że też przychodzą osoby, które poszły do technikum, tak, one sobie wybrały 

technikum fryzjerskie, i ja pytam dziewczyny, dlaczego poszłaś do tego technikum, a bo 

moja koleżanka szła.” 
(FGI, Rzeszów, str.2) 

 

„One nie dostosowały tego wybory szkoły do swoich predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych.” 
(FGI, Rzeszów, str.2) 

 

W opinii przedstawicieli instytucji ambicje i oczekiwania rodziców wobec przyszłej edukacji  

i kariery ich dziecka często są jednym z czynników, które również prowadzą do złego wyboru 

kierunku kształcenia przez młodych ludzi. Zdarza się, że młodzi wyboru nie dokonują sami, 

podążają za sugestią swoich opiekunów, których dziwi w konsekwencji brak możliwości 

znalezienia przez ich dziecko zatrudnienia po skończeniu szkoły, która często nie była zgodna  

z predyspozycjami młodego człowieka.   

 „Od swojej strony, strony poradni pracujemy nad tym, żeby uświadamiać rodzicom, że 

niekoniecznie dla mojego dziecka to technikum czy to liceum to jest ta szkoła, niekoniecznie 

szkoła zawodowa, to jest ta zawodówka traktowana tak a nie inaczej. Powoli rodzicom się 

ta świadomość zmieniać, ale bo czasami spotykam się, proszę Panią, sąsiada dziecko 

poszło, a byłby taki cieniutki i chodzi do technikum to mój jest gorszy”  
(FGI, Nisko, str.20) 

 

Inne jeszcze osoby, ze względu na chęć kontynuacji nauki w określonym zawodzie, chciałoby 

obecnie podjąć pracę dorywczą, która pozwoliłaby im zaspokoić ich bieżące potrzeby. Te osoby 

zwykle nie artykułują zbyt wysokich wymagań, co do profilu pracy, która chcieliby podjąć.  

„No w najbliższym czasie to może chciałbym się gdzieś właśnie sie na budowę dostać czy 

coś takiego, żeby popracować trochę fizycznie a.. w dalszej przyszłości ewentualnie jakby 

się udało to gdzieś za biurkiem” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.3) 

 

„Jeśli chodzi o pracę w tym roku, dopóki nie zdam matury, to jest mi to dość obojętne. Tak 

naprawdę szukałam czegokolwiek. Byłam parę razy kelnerką i to mi się bardzo podobało, 

ale nie mam jakichś wielkich wymagań co do pracy takiej bardziej dorywczej.” (opinia 

osoby po szkole średniej, która chce poprawić maturę) 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lat, wykształcenie średnie, Przecław, Wywiad nr 8, str.2) 
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Wśród bezrobotnych osób w wieku 18-24 w województwie podkarpackim największy odsetek 

posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe (33,8%), zasadnicze zawodowe (22,6%) 

oraz średnie ogólnokształcące (20,65%). Najniższym odsetkiem w województwie wśród osób 

bezrobotnych w tej kategorii wiekowej są osoby z wykształceniem wyższym (10,3%) oraz 

gimnazjalnym i poniżej (12,8%).2  

 

Z rozmów przeprowadzonych z osobami młodymi wynika, że osoby z najniższym poziomem 

uzyskanego wykształcenia (zawodowe oraz gimnazjalne), w najmniejszym stopniu dostrzegały 

wagę różnego rodzaju potwierdzeń formalnego wykształcenia. Opinie te mogą wynikać z faktu, 

że z racji ukończenia kształcenia na najniższym poziomie, przyjmują oni inne strategie radzenia 

sobie na rynku pracy, niż kwalifikacje formalne. W opinii części tych osób, podejmowanie 

aktywności edukacyjnej na poziomie wyższym na nic im się nie przyda. Część twierdzi, iż radzą 

sobie w życiu pomimo braku jakichś konkretnych kwalifikacji. Można również zaobserwować, iż 

osoby te najczęściej „dorabiają” sobie na czarno i nie mają dążności do poszukiwania legalnej 

pracy.   

 

„…bo to nie sztuka, nie wiem…  iść na studia 5 lat, mieć magistra, wie Pani i potem iść  

i łopatą rowy kopać… jestem po zawodówce, po liceum, ludzie którzy mają podstawówkę, 

czy zawodowe wykształcenie, mają więcej w głowie  niż te co mają studia, bo taka jest 

prawda”  
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie zawodowe, Krzywdy, Wywiad nr 16, str.5) 

 

„Nie, nie potrzebuję. (…) Myślę, że to, co do tej pory się nauczyłem na podczas pracy  

w firmach budowlanych wystarczy mi do tego aby podjąć pracę sam bądź w jakiejś firmie  

i zarobić pieniądze, które wystarczą mi do... żeby żyć spokojnie” (na pytanie: A czy 

poszukuje Pan jakiś form dokształcania, kursów, szkoleń?) 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie zawodowe, Pilzno, Wywiad nr 13, str.1) 

 

„No nie wiem, no, co mam powiedzieć, że chciałbym skończyć jakąś szkołę, jak patrzę, że w 

tej chwili to mi do niczego nie potrzebna ta szkoła, bo jak się idzie fizycznie do pracy czy na 

kierowcę czy, nie wiem, gdzieś na budowę to nikt nie chce papieru tylko ktoś chce żeby mieć 

kwalifikacje i żeby potrafić to robić i chcieć to robić, a nie papier. No nie mam planów” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Czermin, Wywiad nr 19, str.1) 

 

Można zaobserwować, iż osoby posiadające wykształcenie średnie wykazują chęć dalszej 

edukacji i dokształcania. Część z tych osób deklaruje, iż w najbliższym roku poprawi wyniki 

matury i będzie się starała dostać na studia. Grupy tej nie wyróżnia żadna z płci, ani miejsce 

zamieszkania. Część z badanych osób z wykształceniem średnim ma zaplanowaną ścieżkę 

                                                           
2
 Dane na podstawie sprawozdań rynku pracy MPiPS-01 

IDI z młodzieżą: Jaki mają poziom wykształcenia? 
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edukacyjną, tj. posiada sprecyzowane plany, co do kierunku studiów. Wiele z tych osób 

wskazywało nawet konkretnie, że w ciągu najbliższego roku lub dwóch podejmą naukę na 

studiach wyższych. Osoby te przejawiają chęć podnoszenia kwalifikacji i deklarują, że w wolnym 

czasie uczą się do matury, aby ją poprawić i z lepszym wynikiem dostać się w przyszłym roku na 

studia oraz poświęcają czas na naukę języków obcych. Mówiąc o podnoszeniu kwalifikacji, 

często wyrażają chęć podjęcia kursów językowych.   

„Hmm.. to znaczy bardziej uczę się sama, bo planuję poprawić maturę i muszę się skupić na 

tym co robię, więc… pomimo, iż bardzo chętnie bym się do edukowała w wielu dziedzinach, 

to jednak mam jakiś główny cel i staram się do niego dążyć.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lat, wykształcenie średnie ogólnokształcące, Przecław, Wywiad nr 8, str.1) 

 

„…jakieś może kursy, szkolenia, w przyszłości planuję też zacząć drugi stopień, studia 

magisterskie w swoim kierunku.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.3) 

 

„No mam mało wolnego czasu, ponieważ zajmuję się dzieckiem, ale próbuję uczyć się w 

domu języków: angielskiego i niemieckiego.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 20 lat, wykształcenie średnie ogólnokształcące, Zagórz, Wywiad nr 14, str.2) 

 

„Mmm zależy jakich, bo na pewno nie mogłabym robić czegoś przez cały dzień, ponieważ 

muszę zajmować się dzieckiem, ale chciałabym pójść na jakieś kursy językowe, coś takiego.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 20 lat, wykształcenie średnie ogólnokształcące, Zagórz, Wywiad nr 14, str.2) 

 

Częstą opinią artykułowaną przez osoby młode jest brak sprecyzowanych planów związanych  

z dalszą ścieżką edukacyjną. Niektóre osoby „dojrzewają” do podjęcia decyzji i nie potrafią 

wskazać jakim kierunkiem studiów są zainteresowane.  

„Coś w tym stylu... po prostu ewentualnie może nie za rok, może za dwa? Coś takiego 

spróbować na inny kierunek taki, że zastanowić się coś konkretnego żeby było...” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.3) 

 

„Nie mam na razie konkretnych planów, ale myślę, że coś, że coś w związku z tym zrobię. 

Ale skupię się na razie na tej maturze chyba, żeby pójść na studia…” (opinia osoby po 

szkole średniej, która chce poprawić maturę) 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.1) 

 

„No chcę skończyć te studia myślę, że pójdę na zarządzanie i ... no i później w związku z tym 

coś zrobię. Myślę, że na pewno nie będę jakimś tam super menedżerem, ale bardzo bym 

chciała pracować w biurze, w banku może.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.1) 
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Czas wolny 

Sposób spędzania wolnego czasu przez człowieka może wskazywać na jego poziom aktywności 

oraz chęć do samodzielnego podejmowania aktywności, wpływających na indywidualny 

samorozwój. Analizując opinie młodych bezrobotnych osób w wieku 18-25 lat, można postawić 

hipotezę, iż pomimo dużej ilości czasu wolnego (pomijając osoby, które posiadają obowiązki 

rodzinne, takie jak wychowywanie swoich dzieci, opieka nad rodzeństwem, lub osobami 

starszymi), większość z nich nie spędza czasu na czynnościach, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpływać na ich rozwój, czy sprawność intelektualną. Młodzi w większości nie wskazywali na 

posiadanie jakichś szczególnych zainteresowań. Wśród wymienionych form spędzania wolnego 

czasu znalazły się:  

• spotkania ze znajomymi,  

• słuchanie muzyki, 

• granie w gry komputerowe, 

• czytanie książek, 

• uprawianie sportów, 

• oglądanie filmów i inne. 

 

„W wolnym czasie… O jejku, trudne pytanie. Nie wiem, no uprawiam sport (śmiech) chodzę 

na imprezy, czytam książki (śmiech) słucham muzyki. Może, nie wiem co jeszcze… Co mi 

przyjdzie do głowy.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.2) 

 

„W wolnym czasie aktualnie nie robię nic, no takie moje zwykłe rozrywki, spotykam się ze 

znajomymi, słucham muzyki  no i opiekuję się młodszym bratem w domu, nic konkretnego 

na razie.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.2) 

 

„A w wolnym czasie to różnie, spotykam się ze znajomymi tak...” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.2) 

 

„śpiewam. Gram bardzo dużo w gry komputerowe, czytam książki, oglądam filmy” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie średnie, Trzciana, Wywiad nr 10, str.2) 

 

„No oglądam telewizję z mamą.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Nozdrzec, Wywiad nr20, str. 3) 

 

IDI z młodzieżą: Jak zapełniają czas wolny? Dlaczego nie podejmują działalności  
edukacyjnej ani zarobkowej? Jakie są przyczyny tej sytuacji? 
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Część badanych osób młodych angażuje się w pomoc w obowiązkach domowych oraz  pomoc 

rodzinie.  

„No to teraz to… no tak jak mówię no, pomagam tacie na budowie, jak remontujemy 

wujkowi dom (…) Taka rodzinna pomoc” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie policealne, Nowosielec, Wywiad nr 6, str. 3) 

 

„Oj pracuję przy domu, można powiedzieć,  pomagam rodzicom na gospodarstwie” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 23 lat, wykształcenie zawodowe, Harasiuki, Wywiad nr 17, str.2) 

 

„Chociaż czasami do babci zajeżdżam, bo to już, no to już starsza osoba to ja opiekować się 

muszę to tam u niej dosyć dużo czasu,” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.2) 

 

Ta część z nich, która zakończyła edukację na szkole ogólnokształcącej i nie dostała się na studia, 

czas wolny poświęca na naukę, żeby poprawić maturę. Inni deklarują angażowanie się w naukę 

języków obcych, mając np. plany wyjazdu za granicę.  

 

Dlaczego młodzi ludzie nie podejmują działalności zawodowej? 

Analizując motywy, którymi kierują się osoby młode nie podejmując pracy zarobkowej 

zaobserwowano, iż osoby, które nie deklarują chęci podjęcia pracy są obciążone obowiązkami 

rodzinnymi lub też właśnie mają przerwę w nauce i nie są zainteresowani podejmowaniem 

pracy w najbliższym okresie.  

„Jest nas trójka i ... no i jest ciężko. Chciałabym znaleźć pracę, no ale ze względu na to 

właśnie rodzeństwo jest ... mam mały problem z tym.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.1) 

 

„Dziecko jest trzyletnie, no trzy lata skończył w sumie, no to wiadomo, że przecież nie pójdę 

do pracy, a siedź se w domu, papa, mama idź do pracy, no nie ma takiej możliwości” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie zawodowe, Krzywdy, Wywiad nr 16, str.1) 

 

„nie pracuję, niestety, ale może za rok zacznę pracować na razie skończyłam liceum 

ekonomiczne i myślę, że potem znajdę jakąś pracę” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Krosno, Wywiad nr 9, str.1) 

 

„Nie obecnie nie szukam pracy (…)No to mam zamiar studiować, najlepiej architekturę” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 20 lat, wykształcenie średnie, Zagórz, Wywiad nr 14, str.2)  

 

Ponadto, osoby, które pracują nielegalnie często nie przejawiają chęci podjęcia legalnych form 
zatrudnienia. 
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„W sumie myślę, że nie jest mi to potrzebne, bo oczywiście że praca umowę wiąże się z tym, 

że to będzie mniej płatne... a zależy mi w tej chwili, żeby jak najwięcej pieniędzy zarabiać  

i przynosić do domu” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie zawodowe, Pilzno, Wywiad nr 13, str.2) 

 

Dla części z nich podjęcie pracy wiązałoby się z koniecznością wyjazdu poza miejsce 
zamieszkania, a nie są na to gotowi, lub też, ze względu na konieczność ponoszenia kosztów 
dojazdu, podjęcie takiej pracy po prostu im się nie opłaca.  

„Jestem bezrobotny, mam 22 lata, poszukuję aktualnie pracy, jak znajduję to zazwyczaj jest 

problem z dojazdem albo za małe wynagrodzenie to mi się nie opłaca jeździć.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie brak, Krzeszów, Wywiad nr 18, str.1) 

 

„Tu u nas to nie ma pracy. Nie ma dla młodych to nie ma wie Pani. To się słyszy, jeden  

z drugim wyjeżdżają do tej Anglii czy tam gdzieś, ale to ja tak nie mogę. To tak ludzie 

rodzinę zostawiają, ja nie, to tak nie można rodziny zostawiać przecież. My tutaj zżyci 

jesteśmy z rodziną, z mamą i nie. Ja bez mamy bym nie pojechała” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.3) 

 

W trakcie wywiadów grupowych z przedstawicielami instytucji pojawiały się wypowiedzi 
dotyczące zniechęcenia młodych ludzi w podejmowaniu pracy zarobkowej, które powodowane 
jest złym traktowaniem przez pracodawców, którzy często wykorzystują młode osoby do mało 
atrakcyjnych prac, które nie wnoszą nic do podnoszenia przez nich swoich kwalifikacji. Ponadto 
traktowani są w sposób nieuczciwy, pracują ciężko za bardzo niskie wynagrodzenie i nie oferuje 
się im legalnych form zatrudnienia. Ciekawych wniosków dostarcza fakt, iż takie opinie są 
formułowane jedynie przez przedstawicieli instytucji. W wywiadach z młodzieżą nie spotkano 
się wprost z taką opinią.  

„Ja tam nie obserwuję, że młodzi ludzie nie chcieli pracować, chcą pracować, tylko, że po 

prostu zniechęcają się tym, że nie mają stałej pracy, że nie mają perspektyw, że praca jest 

mało płatna, że pracodawcy często ich wykorzystują do takich prac mało atrakcyjnych, no  

i dlatego tutaj to zniechęcenie takie jest, że no cóż będę tyrał za tysiąc zł., prawda” 
(FGI, Nisko, str. 4) 
 

„Tutaj nie ma uczciwości wśród pracodawców, no biorą na czarno, tutaj płacą tyle, tutaj 

tyle tutaj jest” 
(FGI, Nisko, str. 4) 

 

Z opinii części młodych osób można było jedynie wywnioskować, iż mają oni obawy, czy 
przyszły pracodawca będzie ich dobrze traktował, lub czy będzie wypłacalny. Obawiają się 
również o zbyt dużą liczbę godzin pracy u prywatnych przedsiębiorców.  

„w prywatnych placówkach zazwyczaj ilość godzin jest zbyt duża. Chciałabym żeby 

warunki pracy były dobre, by panowała miła i dobra atmosfera” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.3) 
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„Żeby (przedsiębiorstwo) było wypłacalne” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie brak, Krzeszów, Wywiad nr 18, str.4) 

 
Wśród części młodych osób panuje też opinia, iż pracodawcy oferują wynagrodzenie, które nie 
jest adekwatne do poziomu ich wykształcenia. Ludzie młodzi, mający ukończone studia wyższe, 
oczekują, iż ich wynagrodzenie będzie wyższe niż minimalna płaca krajowa. Wskazują również, 
iż poszukując pracy, spotykają się ze zbyt wysokimi, a często też nieprecyzyjnymi wymaganiami 
pracodawców na oferowanych stanowiskach pracy szczególnie w zawodach technicznych.  

„Brak doświadczenia. Brak doświadczenia, po prostu nie przyjmują bez doświadczenia. No 

żeby rozumiał to, że ja jestem świeżo po studiach i po prostu chcę nabrać doświadczenia, co 

no niestety odbędzie się kosztem tego, że ja muszę się uczyć, więc firma którą znajdę musi 

być... mnie wspierać w tym, że ja jestem rozwijającym się pracownikiem i jestem inwestycją 

na przyszłość, a nie natychmiastowym zwrotem.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.2) 

 

„Chciałabym aby wynagrodzenie było adekwatne do moich ymm, do mojego wykształcenia, 

aby ilość godzin była również adekwatna i odpowiednia” 
(IDI z młodzieżą, IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.3) 

 

„Chyba duża często rozbieżność między tym co jest w ogłoszeniu osoby poszukującej 

pracownika a tym czego ona naprawdę chce od tego pracownika. Po prostu, często… często 

pracodawca tak naprawdę na nie wie kogo chce zatrudnić i teraz osoba w wykształceniem 

technicznym jakby jest z definicji specjalistą, więc tak naprawdę jeśli ktoś nie wie kogo 

szuka no to też nie wiem jak spełnić jego oczekiwania.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.2) 

 

Badanym zadano również pytanie, w jaki sposób poszukują pracy. Pytanie to miało na celu 
weryfikację, na ile ich deklaracja o chęci podjęcia i poszukiwaniu pracy ma odzwierciedlenie  
w intensywności podejmowanych w tym kierunku działań. Wypowiedzi młodzieży wskazywały 
na następujące formy poszukiwania pracy:  

• wysyłanie CV,  

• szukanie ogłoszeń na stronach internetowych, na portalach pracy,  

• szukanie ogłoszeń w gazetach,  

• bezpośredni kontakt z pracodawcą w przypadku poszukiwania prostych prac (jako 
sprzedawca, na budowie, kelnerka) 

„podania to może nie składałem, ale chodzi ...że..ww.. w takich... firm tylko gdzieniegdzie 

pytałem się po prostu szefów takich, czy by na jakiś czas na razie na próbę przyjęli,  

a później na umowę, tak właśnie na budowach” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.3) 

 

„No na serwisach, na portalach pracy. Też jakieś ogłoszenia w gazecie czy coś takiego no  

i po prostu ucho przy ziemi trzymam, czy jakiś znajomi czy coś takiego mówią, no to wtedy 
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staram się właśnie zobaczyć i jakoś się załapać na cokolwiek co by było powiązane z moim 

zawodem” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.1) 

 

„Chodzę po różnych sklepach, różnych firmach, roznoszę CV... no po prostu szukam też  

w internecie, patrzę ogłoszenia” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie średnie, Trzciana, Wywiad nr 10, str.1) 

 

„No na dzień dzisiejszy myślę że dalej internet jest… po prostu będę siedział i przewijał 

myszką oferty.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.6) 

 

„No, wie Pani no jakby mnie kto poprosił to bym złożyła nie. Bo mam.” (Na pytanie:  
A składała Pani (CV), próbowała Pani składać do jakichś pracodawców, do jakichś 
zakładów pracy?) 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.4) 

 

Intensywność poszukiwania pracy wśród młodzieży na podstawie powyższych wypowiedzi 
można ocenić różnie. Wybierają oni najczęściej pasywne formy poszukiwania pracy, które nie 
przynoszą zwykle takich efektów, jak podjęcie aktywnych działań w postaci tworzenia sieci 
kontaktów, uczestniczenia w targach pracy (żaden z rozmówców nie wskazał na tego typu 
aktywność). Stosunkowo rzadko też padały odpowiedzi o bezpośrednim kontakcie  
z pracodawcą, a jeśli ktoś wypowiadał się w ten sposób, to raczej mówił, że w ten sposób 
poszukuje pracy dorywczej.  

Ponadto, te same osoby, które deklarują, iż pracy poszukują, mają przekonanie, iż znajomości są 
głównym determinantem znalezienia pracy. Można przyjąć hipotezę, iż przekonanie, że pracę 
można pozyskać tylko na drodze kontaktów osobistych, jest czynnikiem demotywującym młode 
osoby w podjęciu aktywnych poszukiwań zatrudnienia.  

 „To chyba te znajomości.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie policealne, Nowosielec, Wywiad nr 6, str. 8) 

 

„Natomiast bardzo ważnym czynnikiem jest no też szczęście, to ewidentnie. No chyba  

w dzisiejszych czasach to nie zaskoczy to Pani jakoś szczególnie, że powiem że też 

znajomości, no bo jednak to jest chyba też bardzo istotny czynnik jeśli chodzi  

o poszukiwanie pracy, po prostu. Ciężko tak naprawdę załapać się na jakieś lepsze posady 

jeśli nie jest się poleconym, przynajmniej tak to zwykle wygląda, tak jest to przedstawiane 

najczęściej.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.6) 
 

O niepodejmowaniu pracy zarobkowej decydują czasem również elementy osobowościowe,  
z których niektóre osoby młode zdają sobie sprawę i wiedzą, że to właśnie te cechy utrudniają 
im poszukiwanie pracy.  

„No wydrukowałam kilkadziesiąt civików i chodziłam do różnych miejsc, do sklepów, do 

restauracji i roznosiłam. Później chodziłam to znaczy byłam na kilku rozmowach o pracę, 
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ale niestety się nie udało No myślę, że rozmowa, bo jestem raczej nieśmiała i... i myślę, że nie 

robiłam najlepszego wrażenia na pracodawcy” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lat, wykształcenie średnie, Przecław, Wywiad nr 8, str.2) 

 
Podczas wywiadów grupowych pojawiały się również opinie, że jedną z barier w podejmowaniu 
aktywności  zawodowej są problemy związane z brakiem zdolności interpersonalnych czy 
kompetencji „miękkich” takich jak: komunikatywność, kultura osobista, umiejętność 
autoprezentacji. Wśród problemów ludzi młodych wymieniano również niską samoocenę oraz 
niskie poczucie własnej wartości. W opinii przedstawicieli instytucji powyższe cechy 
uzupełniają kompetencje zawodowe i  pomagają w świadczeniu lepszej jakości pracy. 
Respondenci wskazywali, że dzisiejsza młodzież nie posiada cech predestynujących ich do pracy 
pod presją czasu, czy też w stresie (czego często wymagają pracodawcy).  

„No i stąd ta kruchość, bo młodzi ludzie są bardzo tutaj, psychicznie słabi , psychicznie są 

bardzo słabi, tak” 
(FGI, Nisko, str. 24) 

 

„Nie mają motywacji nie wiedzą po co,  jakie mają potrzeby, czy w którym kierunku pójść 

czy nie potrafią,  no nie wiem zwyczajnie się komunikować, bo to jest zwyczajnie duży 

problem” 
                (FGI, Nisko, str. 7) 

 

„Mają trudności też z tym aby sprzedać swoją wiedzę, sprzedać swoje umiejętności, mają 

bardzo niskie poczucie własnej wartości , bardzo niską samoocenę” 
                (FGI, Nisko, str. 8) 

 

„One są zamknięte, wyjście dla nich to jest sklep, kościół, do urzędu, bo jednak do pomocy 

społecznej bo trzeba cos załatwić, i tyle. Znalezienie się w jakimś środowisku osób 

szkolonych, gdzie tam trzeba rozmawiać gdzie są jakieś porady psychologiczne, to jest  

w ogóle inny świat całkowicie” 
                (FGI, Przemyśl, str. 8) 

 

Dlaczego młode osoby nie podejmują działalności edukacyjnej? 

Analizując motywy niepodejmowania przez młode osoby bezrobotne aktywności edukacyjnej, 
zaobserwowano, iż większość opinii wskazuje na to, że młodzież chce aktywność edukacyjną 
podejmować, chce uczestniczyć w kursach, szkoleniach oraz podejmować dalszą naukę na 
studiach wyższych. Jednakże zgodnie wyrażają się, iż szkolenia, w których chcieliby uczestniczyć 
muszą być zgodne z ich zainteresowaniami, posiadanym już wykształceniem. Młodzieży szkoda 
czasu na szkolenia, które nie wniosą nic w ich rozwój. Badane osoby wskazywały na konkretne 
tematy szkoleń.  

„Ale jeśli by były warte mojej uwagi no to myślę, że to tak, Szkolenia bardziej 

specjalistyczne, które by gwarantowały jakąś pracę czy byłyby powiązane z praktykami.  

Żeby się wiązały z prawdziwym doświadczeniem, nie tylko z jakimś certyfikatem” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.3) 
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„właśnie takie praktyczne jak mówiłem wcześniej, takie żeby się czegoś nauczyć takiego do 

życia potrzebnego” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie średnie, Strzyżów, Wywiad nr 12, str.3) 

 

„jeśli szkolenie miałoby być mało interesując i mało wnoszące do mojego potencjału 

zawodowego przyszłego to po co” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 

 

Młodzi ludzie zdają sobie również sprawę z tego, że tak naprawdę, to w jakim kierunku powinni 
się szkolić, zależy w dużej mierze od oczekiwań przyszłych pracodawców. Stąd też, w sytuacji,  
w której obecnie nie mają perspektywy na realne podjęcie pracy u konkretnego pracodawcy, nie 
podejmują aktywności edukacyjnej, odkładając tę decyzję na później, na moment znalezienia 
konkretnej oferty pracy.  

„To znaczy na chwilę obecną nie, bo właśnie chcę podjąć pracę taką zawodową. Nie będę 

miała czasu na kursy, ale w przyszłości jak najbardziej. Tak, najbardziej. Jeśli będzie to 

konieczne w danej pracy to tak. No na pewno kursy dodatkowe, nieodpłatne od 

pracodawcy, jak najbardziej.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie średnie, Trzciana, Wywiad nr 10, str.2) 

 

„Studia podyplomowe. To już w zależności czego będzie wymagał mój pracodawca.” 
IDI z młodzieżą,  (Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.2) 

 

Warte uwagi były wypowiedzi uczestników badania, którzy wyrazili opinię, iż Powiatowe 
Urzędy Pracy oferują tych szkoleń zbyt mało, dostępne miejsca szybko się „rozchodzą”, a nowa 
oferta szkoleń jest często dostępna tylko na początku roku.  

„Szukam, szukam , szukam szkoleń, gdzie się po prostu da, w urzędzie właśnie byłam , nie 

ma, mówią , że może po nowym roku, ale wie Pani jak to w urzędach jest” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie zawodowe, Krzywdy, Wywiad nr 16, str.2) 

 

„Kursy, szkolenia to zaraz wszystko jest już pozajmowane, trzeba być kto pierwszy ten 

lepszy, jest mało miejsc także nie za bardzo można się załapać. (…) Oferują, tak, szkolenia 

są umieszczane zazwyczaj na początku roku także teraz też byłam” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.3) 

 

„No wie Pani, co, byłem kilka razy w tym urzędzie pracy, ale to bez sensu, bo oni nic nie 

mają, mówią, że w przyszłym roku, w przyszłym roku, ale też innych informacji też nie 

udzielają gdzie tego można szukać.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Czermin, Wywiad nr 19, str. 2) 

 
Pojawiały się również opinie, w których młodzi wskazywali nie niemożność podejmowania 
aktywności edukacyjnej ze względu na następujące czynniki:  

• brak środków finansowych, żeby opłacić konieczność dojazdu,  
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• brak środków finansowych na opłacenie kursów, szkoleń, czy też podjęcie studiów 
zaocznych,  

• brak czasu związany z obowiązkami rodzinnymi,  

• brak czasu związany z koniecznością podejmowania dorywczych prac, aby się utrzymać.  

 „Tak, mam dwójkę rodzeństwa. Młodszego brata i siostrę. Mają po 4 lata no i muszę się 

niestety nimi opiekować, bo moi rodzice ciągle pracują” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.1) 

 

„Jeżeli zarobię sobie na te studia” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.7) 

 

„Chciałam kiedyś, szukam kursów BHP, chciałam sobie takie podyplomowe studia zrobić, 

ale na razie nie dysponuję tak bardzo czasem żeby móc gdzieś dalej wyjeżdżać. Nie mam za 

bardzo z kim córeczki zostawić. Bardziej może w swoim zawodzie  też poszarzać horyzonty 

żeby potem móc może mieć bardziej szeroki wachlarz ofert pracy” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.2) 

 

„Pani to trzeba pieniądze mieć albo znajomości nie” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.3) 

 

„Mam zamiar, no na pewno mam zamiar. Na obecny... na tą chwilę obecną nie mam za 

bardzo czasu...” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.2) 

 

„Myślę, że tak o ile byłby koszt drogi zwrócony” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.3) 

 

Pojawiały się również jednostkowe opinie, że tak naprawdę podejmowanie aktywności 
edukacyjnej jest zbędne. Często też młode osoby nie miały pomysłu, w jakich szkoleniach 
chciałyby uczestniczyć, gdyż nie za bardzo miały pomysł, w jakim kierunku ma się rozwijać ich 
kariera zawodowa.  

 

„Bo jeszcze nie wymyśliłam gdzie bym chciała pracować i nie myślałam nad tym.” (na 

pytanie: Dlaczego się Pani nie dokształca?) 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Krosno, Wywiad nr 9, str.2) 

 

„No na pewno tak, na pewno tak. Nie mam na razie konkretnych planów, ale myślę, że coś, 

że coś w związku z tym zrobię” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.2) 
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2. Potrzeby i priorytety osób młodych w kontekście ich aktywizacji  
 

2.1. System wartości osób młodych 

 

 

 

Wśród badanych młodych osób trudno zaobserwować jednoznacznie wykrystalizowane plany 

na przyszłość. Wielu z nich otwarcie przyznaje, że nie ma skonkretyzowanych planów 

związanych z przyszłą karierą zawodową, część osób nie umie wypowiedzieć się w tym temacie 

jednoznacznie.    

„No to nie wiem na razie, ale może no jakaś tam dobra praca płatna żeby była bo tak to się 

czasami pójdzie i  nie zapłacą, no taka żeby stała była i żeby nie trzeba było się martwić 

jakaś taka” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie średnie, Strzyżów, Wywiad nr 12, str.4) 

 

„Nie wiem. Myślę, że nie mam jakiś konkretnych planów. No po prostu na chwilę obecną 

zdobyć pracę” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.5) 

 

Obserwacje te potwierdzają opinie osób pracujących z młodzieżą (doradcy zawodowi, 

pedagodzy szkolni, psychologowie) którzy w trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych 

stwierdzili, że większość młodych ludzi nie orientuje się w realiach współczesnego rynku pracy, 

w perspektywach zatrudnienia w swoim regionie i nie posiada skonkretyzowanych planów na 

przyszłość.  

Podczas przeprowadzonych wywiadów z osobami młodymi zaobserwowano, że aspiracje  

i marzenia większości rozmówców są zwyczajne i niewygórowane. Trudno znaleźć osobę, która 

wykazuje postawy pro-przedsiębiorcze, przejawiające się chęcią założenia własnej firmy. Nie ma 

tu znaczenia ani wykształcenie rozmówców, ani miejsce zamieszkania.  

Przeciwnego zdania są przedstawiciele instytucji, w których opinii młodzi ludzie mają zbyt 

wygórowane wymagania, co do pracy i oczekiwanej płacy za nią.  

Młodzi ludzie, z którymi rozmawiano nie mają konkretnych oczekiwań odnośnie poszukiwanej 

pracy. Udzielane odpowiedzi koncentrowały się na znalezieniu legalnej pracy za wynagrodzenie 

adekwatne do wykonywanych czynności. Dopytywani, co to znaczy, często nie umieli jednakże 

na takie pytania odpowiedzieć. Wskazywali na wynagrodzenie, które będzie pozwalało im 

zaspokoić swoje bieżące potrzeby. Część podkreśla za istotną wypłacalność pracodawcy i żeby 

płacił regularnie wynagrodzenia.  

 

IDI z młodzieżą: Jakie są priorytety i plany na przyszłość młodych w kontekście  
edukacyjno – zawodowym? 
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„No to myślę, że na razie nie miałbym co tam wywyższać się, to tam za minimalną krajową 

chyba tam jest  1680 czy coś takiego. To na początek by mnie wystarczało ...” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.4) 

 

„Chciałabym aby wynagrodzenie było adekwatne do moich ymm, do mojego wykształcenia , 

aby ilość godzin była również adekwatna i odpowiednia, bo wiem, że w prywatnych 

placówkach zazwyczaj ilość godzin jest zbyt duża. Chciałabym żeby warunki pracy były 

dobre, by panowała miła i dobra atmosfera, żebym po prostu szła do pracy z przyjemnością 

nie była zmuszana niechęcią.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.3) 

 

„No żeby rozumiał to, że ja jestem świeżo po studiach i po prostu chcę nabrać 

doświadczenia, co no niestety odbędzie się kosztem tego, że ja muszę się uczyć, więc firma 

którą znajdę musi być... mnie wspierać w tym, że ja jestem rozwijającym się pracownikiem  

i jestem inwestycją na przyszłość, a nie natychmiastowym zwrotem.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.2) 

 

Charakterystycznym spostrzeżeniem może być fakt, iż absolwenci szkół ogólnokształcących 

wyrażali przekonanie, iż ich wykształcenie i brak doświadczenia zawodowego nie pozwoli im na 

znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Z drugiej strony nie mają oni również sprecyzowanych 

oczekiwań co do przyszłej pracy. Wysoki poziom bezrobocia w grupie osób młodych  

z wykształceniem ogólnokształcącym, potwierdzony badaniami z danych zastanych,  powoduje, 

że podejmują oni często pracę niespełniającą ich ambicji zawodowych i niezwiązaną 

bezpośrednio z posiadanym wykształceniem, co skutkuje tym, że traktują taką pracę jako 

tymczasową, dorywczą. Badani rozmówcy planują podjąć studia, jednak część z nich w obecnej 

chwili nie potrafi określić w jakim kierunku.  

 

 

 

Na pytanie „Co w Pana / Pani życiu jest najważniejsze”, młodzi ludzie w pierwszej kolejności 

odpowiadali, że rodzina. Część z wypowiadających się w ten sposób osób posiadała dziecko  

i partnera, mówiąc zatem o tej wartości mogli mieć na myśli rodzinę, którą już założyli. Niektóre 

osoby wprost mówiły, iż najważniejsze w ich życiu jest ich dziecko.  

 
„Najważniejsze jest dla mnie najważniejsza jest teraz w tym momencie moja córeczka, 

zdrowie, rodzina przede wszystkim no i na drugim miejscu praca, żeby się móc z czego 

utrzymać no bo to też jest ważne.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.6) 

 

„Rodzina, rodzina, najważniejsza jest rodzina, no rodzina po prostu” (matka z dzieckiem) 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie zawodowe, Krzywdy, Wywiad nr 16, str.5) 

IDI z młodzieżą: Jakie są ich główne cele i wartości życiowe, w tym praca i samodoskonalenie? 
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Również dla osób, które wciąż mieszkały z rodzicami i nie miały swoich partnerów życiowych 

ani dziecka, najważniejszą wartością życiową była rodzina. Można domniemywać, iż mówili  

o swoim domu rodzinnym.  

 

„Póki co rodzina, chce pomóc im jak najbardziej. Skupiam się na razie na nich, no bo nie 

miałam na razie innego wyjścia. Więc postaram się... no skupiam się na razie na rodzinie, 

potem zobaczymy.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.4) 

 

„Najważniejsze w życiu... aha to tak myślę że rodzina chyba tak” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.6) 

 

„No… ludzie, nie?. Ludzie bo to i rodzina i ten to, no… Ja lubię z ludźmi” (pracować, 
przebywać) 3 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.7) 

 

„No na pewno... ojej. No na pewno rodzina. No ta stała praca przydałaby się... no pieniądze, 

wiadomo, tak funkcjonuje świat, więc to jest też podstawa” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie średnie, Trzciana, Wywiad nr 10, str.4) 

 

Hierarchia wartości młodych osób może wynikać między innymi z faktu, iż wciąż zamieszkują  

w swoim domu rodzinnym, czują się tam komfortowo, wielu nie ma stałych partnerów 

życiowych, pracy, specjalnych aspiracji i oczekiwań zawodowych, rodzina jest dla nich zatem 

oparciem i daje poczucie bezpieczeństwa.  

 
Kolejną ważną wartością jest zdrowie. Nieliczni rozmówcy wskazywali na  pieniądze i spełnienie 
w pracy.  
 

„Pieniądze” (odpowiedź na pytanie Co jest dla Pana najważniejsze w życiu?) 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.5) 

 

„Nie wiem, chyba żeby się spełnić po prostu podczas trwania tego życia, i na płaszczyźnie 

jakiejś rodzinnej i zawodowej” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.5) 

 

 

 

 
W opinii większości rozmówców praca ma być jednocześnie źródłem utrzymania i satysfakcji 

osiąganej z rozwoju zawodowego. Praca, według rozmówców, powinna być interesująca, 

sprawiać przyjemność, nie kojarzyć się z czymś żmudnym i nudnym.  

 

                                                           
3
 Przyp. autora 

IDI z młodzieżą: Czym jest dla nich praca zawodowa i zatrudnienie? Czy wiedzą o tym, że 
współcześnie, aby dobrze funkcjonować na rynku pracy trzeba uczyć się przez całe życie? 
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Zdarzały się nieliczne wypowiedzi, w których młodzi ludzie twierdzili, że praca jest wyłącznie 

sposobem na zarabianie pieniędzy. Ważnym aspektem dla badanych jest stabilność  

i bezpieczeństwo finansowe, niekoniecznie jednak w wygórowanym wymiarze.  

 

„Jaką rolę ma spełniać moja praca... no przede wszystkim jak już mówiłam powinna mi 

dawać satysfakcję, odpowiednią ilość wynagrodzenia w zamian za pracę” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.5) 

 

„…praca zawodowa na pewno  musi mnie satysfakcjonować, bo siedzenie w danej pracy a 

no... jakoś na siłę no to nie jest w porządku, nie jest miłe. No i oczywiście też musi być dany 

zarobek na jakimś poziomie, żeby utrzymać ten, ten poziom życia” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie średnie, Trzciana, Wywiad nr 10, str.4) 

 

„Jako środek zapewnienia pomyślności finansowej i środek umożliwiający spełnienia swoich 

pasji i potrzeb, zachcianek, kaprysów” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.5) 

 

„Ma zapewnić mi bezpieczeństwo finansowe. Ma zapewnić mi stabilność. Ma powodować 

to, że czuję się i jestem częścią czegoś większego i cały czas się rozwijam” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.5) 

 

„Praca zawodowa dla mnie jest czymś co nas określa i tym samym jest swego rodzaju 

samorealizacją, więc powinna być to praca, która daje możliwość awansu i samo 

dokształcenia” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.4) 

 

W opinii rozmówców, dla powodzenia w życiu zawodowym i dalszym rozwoju istotną rolę pełni 

ciągłe samodoskonalenie się i edukacja. Badani zdawali sobie sprawę z konieczności ciągłego 

dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gdyż tego ich zdaniem oczekują 

pracodawcy. Zaobserwowano również chęć podnoszenia kwalifikacji, jednakże większa waga 

została przypisana szkoleniom ponoszącym konkretne kwalifikacje i dające określone 

umiejętności, niż szkoleniom związanym z nabywaniem ogólnych kompetencji.  

 

„… bo jeśli ktoś chce się spełnić zawodowo to jednak edukacja i dokształcenie jest jakimś 

tam mądrym krokiem w tym kierunku, więc tak, jest to istotne. Jeśli ktoś chce odnieść 

sukces to najbardziej zmaksymalizuje szanse swojego powodzenia właśnie zdobywając 

dobre wykształcenie i wszelkie inne formy tego dokształcenia, też jakieś dodatkowe.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.5) 

 

„…to dla człowieka ważne, człowiek się rozwija ucząc się nabywając innych umiejętności” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.7) 
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2.2. Oczekiwania młodych w zakresie form wsparcia   

 

 

 

Jak wynika z przeprowadzonych wśród młodzieży wywiadów, młodzi ludzie nie korzystają  

w dużym zakresie z oferowanych przez instytucje działające na rzecz aktywizacji osób młodych 

na rynku pracy, dofinansowanych form wsparcia. Nieliczne osoby wskazywały, iż uczestniczyły  

w dofinansowanych stażach, czy też szkoleniach podnoszących swoje kwalifikacje. Jeden  

z rozmówców skorzystał z usług doradztwa zawodowego. Część osób wskazywało na 

nieznajomość tematu – nie mieli świadomości i wiedzy, iż można z tego typu oferty korzystać, że 

istnieją takie formy wsparcia.  

„Tak, doradców zawodowych to jeszcze za czasów szkolnych to byłem u takiego, no ale nie 

korzystam. Tylko raz byłem po prostu, widziałem to jak to działa” (..) „No określił moje 

kwalifikacje i predyspozycje do tego co mogę robić i w jaki sposób, no i po prostu 

nakierował mnie, żeby w takich i takich miejscach szukać i czego szukać i czego omijać. Na 

co zwracać uwagę. (…)” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.3) 

 

„Tak staż, ten staż który odbyłam. Byłam zadowolona tylko szkoda, że to nie dało się 

zawiązać współpracy z tym inspekcją sanitarną, nie było miejsc.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.3) 

 

Ci jednak, którzy z takich form korzystali, wyrażali się pozytywnie na temat jakości oferowanego 

wsparcia i deklarowali chęć uczestniczenia w innych bądź zbliżonych formach aktywizacji. 

„Oczywiście, nauczyłam się wiele w swoim zawodzie pracowała, miałam do czynienia  

z różnymi projektami, tak jak i na studiach takie że to co uczyłam się na studiach przelało 

się na praktykę teraz tam na ten staż” 

(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.3) 

 

„Ponieważ za pomocą kilku jakichś prostych ćwiczeń, czy rozmów czy pokazów jakichś 

prezentacji no ... po prostu poznałem trochę bardziej może nie rynek pracy, moją branżę, 

tylko po prostu ogólnie sam proces poszukiwania pracy stał się jaśniejszy i po prostu 

wiedziałem czego oczekiwać i czego szukać.” 

(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.3) 

 

Osoby zapytane o uzasadnienie, dlaczego nie korzystały z oferowanych przez instytucję form 

wsparcia, mówiły, że albo nie miały wiedzy, że takie wsparcie można uzyskać, bądź też nie 

przyszło im to do głowy, żeby z takiej oferty skorzystać. Ich wypowiedzi wskazują na to, iż 

IDI z młodzieżą: Czy korzystali z form wsparcia w zakresie aktywizacji i poszukiwania pracy?  

Jeśli tak to z jakich? Jak je oceniają? 
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traktują oni te instytucję, jako „ostatnią deskę ratunku”, na początku wolą na własną rękę 

poszukiwać pracy.  

„Nie wiem, jakoś tak nie przyszło mi to do głowy” 

(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.3) 

 

„No po prostu no chyba nie jest to coś co przychodzi mi do głowy jako pierwsze. Może jak 

będę dłużej szukał i nie znajdę to, że tak powiem, uderzę i tam” 

(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 

 

Kolejnym powodem niekorzystania przez osoby młode z oferty instytucji rynku pracy jest 

przekonanie, panujące wśród części badanej młodzieży, iż wsparcie nie jest skierowane do nich. 

W opinii części rozmówców, oferta Powiatowych Urzędów Pracy skierowana jest głównie do 

osób poszukujących „prostych” prac, które nie wymagają szczególnych kwalifikacji.  

„No są jakieś tam urzędy pracy, jakieś pośrednictwa, ale to raczej chyba skierowane na inny 

że tak powiem target. To znaczy raczej jest tam możliwość zdobycia pracy jakiejś fizycznej, 

prostej, a nie właśnie dla osoby z wykształceniem technicznym.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 

 

„Wydaje mi się, że głównie jednak pośrednictwem pracy takiej na tych niższych szczeblach 

niż bym chciał aspirować, więc…” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 

 

„Hmm wydaje mi się, że jak ktoś jest w młodym wieku no to wszystko zależy od niego tak 

na prawdę, bo z tego co słyszałam w tych urzędach pracy no to raczej jest praca dla 

starszych ludzi i to młodzież się taką pracą nie interesuje chyba” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 20 lat, wykształcenie średnie, Zagórz, Wywiad nr 14, str.4)  

 

 

 
 

Podczas przeprowadzonych wywiadów pogłębionych zaobserwowano, że jednym z problemów 

ludzi młodych w podjęciu zatrudnienia jest brak odpowiednich kwalifikacji. Pojawiają się opinie, 

w których młodzi ludzie nie są zadowoleni z wykształcenia, które zdobyli, są jednakże gotowi na 

podjęcie trudu przekwalifikowania się. Takie opinie są charakterystyczne dla osób  

z wykształceniem zawodowym, które nie zainwestowały wielu lat nauki w zdobycie swojego 

fachu. Te osoby oczekują szkoleń zawodowych, które dadzą im konkretne, czasem nowe 

umiejętności.  

„Szkolenia bardziej specjalistyczne, które by gwarantowały jakąś pracę czy byłyby 

powiązane z praktykami.  Żeby się wiązały z prawdziwym doświadczeniem, nie tylko  

z jakimś certyfikatem” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.3) 

IDI z młodzieżą / IDI z instytucjami / FGI: Jakich form wsparcia oczekują ludzie młodzi  

w zakresie aktywizacji i poszukiwania pracy? Od kogo oczekują pomocy? 
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„Myślałam o jakichś kursach szycia, czy projektowania” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.3) 

 
„Tak, uprawnienia, np. na spawacza uprawnienia, uprawnienia na jakieś na koparki, 

ładowarki coś w tym stylu” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 23 lat, wykształcenie zawodowe, Harasiuki, Wywiad nr 17, str.2) 

 

„Tak tak  i właśnie też tutaj z bezrobocia próbuję też zapisać się na jakiś kurs obrabiarek 

CNC czy coś w tym stylu.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.2) 

 
„Emm, na przykład na wózki widłowe, koparki, takie coś” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie brak, Krzeszów, Wywiad nr 18, str.4) 

 

Absolwenci szkół wyższych lub średnich o profilu technicznym, którzy przez kilka lat zdobywali 

konkretne umiejętności na uczelniach wyższych lub w szkołach średnich, są skłonni dalej 

podnosić swoje kwalifikacje, ale w kierunkach, w których już się wykształcili. Oczekują kursów, 

które podniosą ich dotychczasowe umiejętności. Oczekują również szkoleń związanych  

z podjęciem pracy u konkretnego pracodawcy. Te same osoby przywiązują również większą 

wagę do szkoleń podnoszących ogólne umiejętności, np. nauka języków obcych.  

„No na pewno związane z no tą ekonomią, księgowością w tym, w ten kierunek bym chciała 

się szkolić.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie średnie, Trzciana, Wywiad nr 10, str.3) 

 

„dokształcenie z języka niemieckiego, angielskiego z jakiś innych języków też” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.4) 

 

„No jak już mówiłam, chciałabym zostać... pracować może w banku, jakimś biurze, więc nie 

wiem, jakieś finanse coś, rachunkowość, takie jakieś kursy. Coś w tym, związane z tym na 

pewno” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.3) 

 

Atrakcyjną formą wsparcia, według opinii rozmówców, są również staże zawodowe  
u pracodawców, dzięki którym mogą nabyć doświadczenie, wymagane przez pracodawców. 
Wśród opinii młodych ludzi panuje jednak przekonanie, że staże powinny być płatne, zapewniać 
minimalne środki na utrzymanie, w opinii niektórych staż powinien kończyć się propozycją 
zatrudnienia.  

 

„Musiałyby być płatne…  No minimum te 1000 złotych na rękę.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.3) 

 

„Chyba raczej bardziej bym się skłaniał, żeby był płatny jakiś ten staż, bo to wiadome...” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.5) 
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„Hmm no w sumie tak, ale żeby później bo tych stażach to tak pracę dostać, a tak same 

staże no to nie wiem, to nie za bardzo” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie średnie, Strzyżów, Wywiad nr 12, str.3) 

„Staże jak najbardziej, tak. To jest przygotowanie do danej pracy, też jest możliwość dalszej 

współpracy, więc jak najbardziej” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie średnie, Trzciana, Wywiad nr 10, str.3) 

 

W opinii przedstawicieli instytucji, oczekiwania młodych osób, co do konkretnych form 

wsparcia koncentrują się na niżej wymienionych:  

• staże,  

• szkolenia i kursy zawodowe,  

• pomoc psychologiczna,  

• dofinansowanie do studiów podyplomowych,  

• dofinansowanie do działalności gospodarczej,  

• poradnictwo zawodowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.  

 

No u nas najwięcej to staże , staże w każdych ilościach, po prostu 
(FGI, Nisko, str. 24) 

 
Ja myślę, że szkolenia najbardziej, bo taka pomoc stricte psychologiczna to oni tego unikają 
(FGI, Przemyśl, str. 13) 

 

Ja myślę, też że poradnictwo zawodowe, aktywne poszukiwanie pracy 
(FGI, Przemyśl, str. 13) 

 
Pomoc w dofinansowaniu studiów podyplomowych też. Jeżeli chcą specjalistyczne studia 

podyplomowe po których faktycznie osoba podejmie zatrudnienie 
(FGI, Przemyśl, str. 13) 

 

Kursy zawodowe 
(FGI, Przemyśl, str. 13) 

 

Działalność gospodarcza to jest duże dofinansowanie, bo to bezzwrotne można powiedzieć. 
(FGI, Przemyśl, str. 13) 

 

 

 

 

W opinii instytucji zajmujących się aktywizacją osób młodych na rynku pracy, 

najskuteczniejszymi formami wsparcia, cieszącymi się największym zainteresowaniem wśród 

młodzieży są: 

• dofinansowane staże,  

IDI z instytucjami / FGI z instytucjami: Jakie formy wsparcia są najskuteczniejsze  

i najbardziej odpowiednie dla osób młodych? 
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• subsydiowane formy zatrudnienia,  

• wsparcie psychologiczne osób wchodzących na rynek pracy,  

• zajęcia warsztatowe z technik aktywnego poszukiwania pracy. 

„przede wszystkim no finansowanie z tych środków, którymi my dysponujemy, staże  

i subsydiowanie tego zatrudnienia, no, bo to jest podstawa, na to pracodawcy przede 

wszystkim liczą” 
(FGI, Brzozów, str. 7) 

 

„No myślę, że też bardzo ważna oprócz tego wparcia finansowego jest jeszcze ważna strona 

wsparcia takiego psychologicznego, ugruntowanie tych osób, które nie mają tych 

kompetencji i tych zasobów, wskazać im te zasoby, które powinni wykorzystywać 

właściwie, więc taka rola też doradców zawodowych, rola coachów, różnie się to teraz 

nazywa, także to doradztwo kariery powinno się rozwijać jak najbardziej u nas w Polsce.” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 3) 

 

„Ja myślę, proszę Pani, że takiego różnego rodzaju zajęcia warsztatowe. Jak się pracuje z 

małą grupą, nie kierowane do całej klasy, tylko w małej grupie gdzie uświadomieniem 

uczniom jakie mają predyspozycje, prawda, w czym będą się realizować najlepiej. 

Niekoniecznie w tym zawodzie, który wybrali, prawda, że mają możliwość zmiany swoich 

kwalifikacji zawodowych, jeżeli uświadomią sobie, że te predyspozycje są inne, także… Ja 

widzę sens właśnie w takiej działalności warsztatowej.” 
(IDI z instytucjami, Zespół Szkół Technicznych, Wywiad nr 10, str. 2) 

 

Z drugiej strony, przedstawiciele instytucji wymieniają czynniki, które wpływają na obniżenie 

efektywności wymienionych form wsparcia. Najwięcej takich czynników wskazywanych jest  

w aktywizowaniu osób młodych poprzez staże. Nie wynika to jednak z tego, iż ten instrument 

uznawany jest za najmniej efektywny, ale z faktu, iż według rozmówców jest on jedną  

z najbardziej pożądanych form wsparcia, wobec czego na nim koncentruje się ich uwaga.  

• wykorzystywanie przez pracodawców staży jako formy posiadania bezpłatnego 

pracownika,  

• niska efektywność stażu, poprzez wykorzystywanie stażystów do prac niezwiązanych  

z jego umiejętnościami,  

• nie poświęcanie czasu dla stażysty, brak opiekunów staży,  

• brak gwarancji zatrudnienia po realizacji stażu, co nie przyczynia się w znaczącym 

stopniu do poprawy sytuacji osoby, która taki staż odbyła,  

• brak sankcji dla pracodawców, którzy nie wywiązali się z deklaracji zatrudnienia 

pracownika po odbyciu stażu,  

• brak konkretnych zachęt dla pracodawców, podnoszących ich motywację do 

zatrudnienia osób młodych z doświadczeniem. 
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„…bo w przypadku stażu mają bezpłatnego pracownika przez okres kilku miesięcy, 

natomiast w przypadku refundacji czy wynagrodzenia czy wyposażenia też jakieś tam 

korzyści z tego tytułu mają.”  
(FGI, Brzozów, str. 7) 

 

„Często staż jest wykorzystywany przez pracodawców jako tania siła robocza, można 

powiedzieć bezpłatna siła robocza, bo oni nie ponoszą żadnych kosztów, w niektórych 

przypadkach nawet dostają pieniądze, że kogoś takiego na staż przyjmują.” 
(FGI, Nisko, str. 5) 

 

„…ułatwienie pracodawcom zatrudnienia takiej młodej osoby, nie wiem, jakieś pakieciki na 

start…” 
(FGI, Brzozów, str. 7) 

 

„nie ma obowiązku, ustawowego obowiązku zatrudnienia po zakończeniu takiego stażu. 

Jedynym kryterium, które działa na niekorzyść pracodawcy jest takie, że dalsza współpraca 

w następnych latach czy miesiącach może być ograniczona ze względu na to, że 

pracodawca nie wykazał efektywności po zakończeniu poprzedniej umowy.” 

(FGI, Rzeszów, str. 8) 

 

W opinii przedstawicieli instytucji działających na rzecz aktywizacji osób młodych nie ma 

idealnej formy wsparcia, która spełniałaby oczekiwania wszystkich młodych osób. To, czy dana 

forma wsparcia będzie efektywna zależy od motywacji osób młodych do efektywnego jej 

wykorzystania.  

„my możemy zrobić możemy cały wachlarz pokazać różnych rzeczy, ale jak nie ma 

motywacji w sobie takiej chęci działania w sobie, to można wszystko dawać…” 
(FGI, Nisko, str.8) 

 

Przedstawiciele instytucji wskazywali również, iż celem podniesienia efektywności oferowanych 

form wsparcia, w aktywizację młodych powinni aktywnie zaangażować się pracodawcy. 

 

„Ja tylko mam jedną propozycję, że takie spotkanie, takie wywiad jeżeli chodzi o Gwarancje 

to powinni Państwo przeprowadzić przede wszystkim z pracodawcami. Co oni mogą 

zaoferować (…) Co oni by chcieli dać, co mogą dać takim młodym, na co zwrócić uwagę, bo 

to przecież pracodawca składa ofertę, to on wszystkie po prostu tam wymagania stawia 

(…) Tu pracodawcy, pracodawcy, wtedy będzie wszystko. Jakby młoda osoba pójdzie do 

pracy i utrzyma się w tej pracy” 
(FGI, Przemyśl, str. 20) 

 
„Ta aktywizacja według mnie powinna pójść dwutorowo, powinna współpraca między 

samorządem, pracodawcami i urzędem i wtedy to by może dało efekty, bo nasz praca 

choćby najlepsza jak nie ma miejsc pracy nic nie będzie z tego” 
(FGI, Przemyśl, str.14) 
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Z opinii wyrażanych podczas wywiadów grupowych wynika, iż organizacja różnego typu szkoleń 

jest formą wsparcia, która przynosi najmniejsze efekty. Udział młodej osoby w szkoleniu nie 

daje mu żadnej gwarancji zatrudnienia.  

Przedstawiciele instytucji zgodnie twierdzą, iż wsparcie powinno być kompleksowe  

i indywidualne – dopasowane do potrzeb danej grupy osób młodych, które charakteryzują się 

różnymi oczekiwaniami. Ponadto rekomendują wypracowanie dla osoby wspieranej całej ścieżki 

wsparcia, związanej z podniesieniem jego aktywności zawodowej, poprzez wsparcie 

psychologiczne, podnoszenie kompetencji, umożliwienie zdobycia doświadczenia,  

a w końcowym etapie pomoc w znalezieniu pracy.   

„…nawet nie od doradztwa tylko np. od diagnozy potrzeb tej młodzieży, od motywacji, 

pracy nad tym czego im rzeczywiście potrzeba i czego im brakuje, bez tego ani rusz, jeżeli 

nie będzie motywacji i się jej nie wypracuje to właściwe cały ten ciąg począwszy od wyboru 

zawodu, skończywszy na rozpoczęciu jakiekolwiek pracy …. To będzie pasmo niepowodzeń 

bardzo często” 
(FGI, Nisko, str. 9) 

 

„… tak staż i później finansowane stanowisko pracy. Ja się nie znam na tej zasadzie jak to 

wygląda, czy taka możliwość” 
(FGI, Rzeszów, str. 8) 

 

„No myślę sobie, że też jest teraz taka sytuacja, że dużo osób jest w takim stanie, no nie 

mówię, że depresyjnym, ale też takiego zniechęcenia, że mało im zależy, więc może też w 

tym kierunku, żeby jednak ich zmotywować, zmobilizować, zachęcić, uświadomić, że nawet 

jak, nie wiem, pracują na czarno to potem się to przełoży na, nie wiem, umowę o pracę. 

Także może takiego wsparcia również też psychologicznego, takiego też doradztwa. No 

myślę sobie, że też kierowania, czy pokierowania, podpowiedzenia gdzie iść, co zrobić, jak 

pewne rzeczy załatwić, jak rozmawiać. Ja bym tutaj na takie doradztwo i indywidualne 

wsparcie.” 
(IDI z instytucjami, Zespół Szkół, Wywiad nr 6, str. 8) 

 

 
2.3. Potrzeby i oczekiwania ludzi młodych wobec instytucji wspierających  

 

 

 

 

Diagnozowana podczas wywiadów młodzież posiada znikomą wiedzę na temat instytucji 

działających na rzecz aktywizacji bezrobotnych osób młodych. Instytucją, którą znają osoby 

młode jest powiatowy urząd pracy, który nazywają „bezrobociem” lub „pośredniakiem”, 

nieliczni mówią też o biurach pośrednictwa pracy, ale nie potrafią wymienić konkretnych nazw, 

IDI z młodzieżą: Jaki jest poziom i zakres wiedzy młodzieży nt. instytucji wspierających  

aktywizację zawodową i ich oferty? 

IDI z młodzieżą: Czy wiedzą, gdzie i jak szukać pomocy w zakresie aktywizacji i/lub  

poszukiwania pracy? 
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ani czym konkretnie te instytucje się zajmują. Zapytani o znajomość innych instytucji rzadko 

potrafią wymienić nazwę którejś z nich.  

Charakterystyczne jest również to, że nawet osoby zarejestrowane jako bezrobotne, pomimo, iż 

mają kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, często nie mają świadomości, że ma on w ofercie 

coś poza tym, że można się tam zarejestrować jako bezrobotny, a przez to uzyskać status 

ubezpieczonego, otrzymać czasem jakąś ofertę pracy i ewentualnie zasiłek.  

Brak znajomości instytucji i ich oferty dotyczy wszystkich badanych bez względu na miejsce 

zamieszkania i stopień wykształcenia.  

„Znaczy to słyszeć może coś tam obiło się o uszy, ale odwiedzać na przykład nigdy nie 

odwiedzałem” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.4) 

 

„…są biura takie, wiem np. do wyjazdów za granicę, pomagają znaleźć pracę za granicą,  

w Polsce to nie, nie orientuję się” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 23 lat, wykształcenie zawodowe, Harasiuki, Wywiad nr 17, str.3) 

 

„Nie, właśnie, nie takich instytucji nie, przeważnie gazety, internet, w tych szukam, czyli nie 

wiem Pani jakie instytucje pomagają” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie zawodowe, Krzywdy, Wywiad nr 16, str.4) 

 

„…no konkretnie nie wiem. Natomiast no wiem, że są jakieś urzędy pracy, biura 

pośrednictwa pracy, tego typu instytucje. Są jakieś agencje pracy też. Dużo trudnych nazw.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 

 

Wśród części rozmówców, a w szczególności tych, którzy są absolwentami uczelni wyższych, 

panuje przekonanie, że instytucje takie jak Powiatowy Urząd Pracy kierują swoją ofertę do osób 

poszukujących pracy fizycznej, a więc młody człowiek po studiach nie znajdzie tam żadnej oferty 

dla siebie.  

„To znaczy, z tego co wiem to większość osób młodych szuka pracy na własną rękę. Czy 

znam jakieś instytucje? No są jakieś tam urzędy pracy, jakieś pośrednictwa, ale to raczej 

chyba skierowane na inny że tak powiem target. To znaczy raczej jest tam możliwość 

zdobycia pracy jakiejś fizycznej, prostej, a nie właśnie dla osoby z wykształceniem 

technicznym. Więc raczej jai większość mi znanych osób szuka jej po prostu na własną rękę, 

nie sięgając żadnych… pomocy żadnej instytucji.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 

 

„… wydaje mi się, że zajmują się głównie… wydaje mi się, bo mówię, nie zasięgałem jakoś 

szczególnie. Wydaje mi się, że głównie jednak pośrednictwem pracy takiej na tych niższych 

szczeblach niż bym chciał aspirować, więc…” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 
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„Czy korzystała Pani z pomocy tych instytucji? Nie, nie. No nie byłam nigdy jakoś 

przekonana do tego.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.3) 

 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z młodzieżą, badana młodzież i nie 

ma zaufania do instytucji zajmujących się aktywizacją osób młodych, nie interesuje się ofertą 

tych instytucji i uważa, że znalezienie zatrudnienia zależy w dużej mierze od nich samych.  

 

„Aha no to właśnie myślę że to ode mnie dużo zależy bo... bo wiadome instytucja może mi 

coś podać, a mi może to nie spasować czyli nie podejmę się tej pracy. Ale... więc to myślę, że 

ode mnie zależy.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.7) 

 

„Moje chęci jedynie się liczą, wszystko da się zrobić, tak” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie brak, Krzeszów, Wywiad nr 18, str.6) 

 

„Myślę, że jak ktoś chce pracę znaleźć to sobie ją znajdzie.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie zawodowe, Pilzno, Wywiad nr 13, str.4) 

 

„Natomiast jeśli ktoś chce się dokształcać, chce się rozwijać, to myślę, że nie potrzebuje do 

tego żadnych instytucji i jeśli jest na tyle zaradny, że samo to sobie powiedzmy zorganizuje 

to… skoro niektórym udało się beż bez tych instytucji to widocznie nie jest to niezbędne.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.6) 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele instytucji działających na rzecz aktywizacji osób młodych podczas wywiadów 

grupowych wskazują na dużą roszczeniowość i wygórowane oczekiwania młodzieży co do 

charakteru i warunków udzielania wsparcia. Przedstawiciele instytucji twierdzą, że młodzież 

oczekuje nie tyle wsparcia, co gotowych rozwiązań i przedstawienia kilku ofert pracy. Tę opinię 

potwierdzają wypowiedzi osób młodych.  

 

„No na pewno… no na pewno forma polegająca na ułatwieniu kontaktu z pracodawcą, czyli 

na przykład umawianie wszelkich rozmów, ułatwianie całego procesu czyli, nie wiem, jakaś 

weryfikacja pracownika i pracodawcy, i właśnie zbudowanie tego pomostu 

komunikacyjnego na podstawie którego mogą się potem spotkać. Natomiast kto to 

powinien robić… to osoba znająca się na tym, nie wiem, która ma kontakty w branży,  

w branżach wszelkich tak naprawdę, bo jeśli miałaby się zajmować ogólnie pomocą  

w szukaniu pracy, to musi mieć po prostu duże pojęcie w ogóle o rynku pracy, duże pojęcie 

IDI z młodzieżą / IDI z instytucjami / FGI: Jakie są potrzeby i oczekiwania ludzi młodych wobec 
instytucji wspierających młodzież w aktywizowaniu i poszukiwaniu pracy? 
IDI z młodzieżą: Czego wymagają od instytucji publicznych (pytanie ma na celu wysondowanie,  
w jakim stopniu wykazują postawę roszczeniową)? 
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o ofertach w danej, nie wiem, niszy i geograficznej i takiej no specjalistycznej. Po prostu, no 

osoba która dużo wie o rynku, po prostu…” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.4) 

 

„Powinny motywować, zachęcać no i pokazywać jakąś drogę jak szukać tej pracy, co robić 

aby przedstawić się z jak najlepszej strony u pracodawcy a może też jakoś wspomagać  

i zachęcać młodzież osoby do podejmowania własnej działalności.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.4) 

 

„Myślę, że powinny być jeszcze szersza oferta takich właśnie szkoleń, kursów jakiś, powinny 

być może więcej środków na staże na prace interwencyjne.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Nisko, Wywiad nr 5, str.5) 

 

„No tak jak mówiłem, czyli... czyli po prostu przychodzę, ktoś patrzy, sprawdza mnie, co ja 

potrafię, w jaki sposób chcę się rozwinąć. Pomaga mi, pokazuje mi w jaki sposób i gdzie 

mogę znaleźć szkolenia, kursy, potrzebne rzeczy i po prostu oferuje mi jakaś tam praktykę, 

sprawdzenie. Czy się wykażę, czy nie. Tak żebym już po prostu zaczął karierę. W ten sposób 

to powinno działać.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.4) 

 

„No myślę, że powinny dawać możliwość zapoznania się z jakimiś ofertami pracy. Może 

dobierać te oferty pracy do osobowości osoby szukającej pracę? No i to chyba tyle.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lat, wykształcenie średnie, Przecław, Wywiad nr 8, str.3) 

 

Z drugiej strony, te same osoby uważają, że znalezienie pracy zależy od nich samych. Młode 

osoby bezrobotne w większości przypadków nie liczą na pomoc instytucji i nie potrafią określić 

w jakim zakresie instytucje działające na rzecz aktywizacji osób młodych mogłyby im pomóc. 

Twierdzą często, że znalezienie pracy zależy od nich samych, od ich chęci, zaangażowania  

w poszukiwanie pracy. Wskazują również, iż duży wpływ na znalezienie pracy mają posiadane 

znajomości.     

 

„No są jakieś tam urzędy pracy, jakieś pośrednictwa, ale to raczej chyba skierowane na inny 

że tak powiem target. To znaczy raczej jest tam możliwość zdobycia pracy jakiejś fizycznej, 

prostej, a nie właśnie dla osoby z wykształceniem technicznym. Więc raczej ja i większość 

mi znanych osób szuka jej po prostu na własną rękę, nie sięgając żadnych… pomocy żadnej 

instytucji.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 

 

„A urzędy to wie Pani, urzędy to nie… Żeby im tak tylko tutaj nabijać portfele. To jest 

wszystko to wie Pani, to jest tak bezsensu. Tutaj to trzeba tak inaczej pomagać nie. A żeby 

tam tylko te urzędy tworzyć po co to tworzyć więcej. Pójdzie Pani u nas do gminy. Nic tu się 

nie da załatwić nie.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 22 lata, wykształcenie gimnazjalne, Piątkowiec, Wywiad nr 7, str.6) 
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W opinii instytucji działających na rzecz aktywizacji ludzi młodych na rynku pracy, oczekiwania 

osób pozostających bez pracy koncentrują się głównie na pozyskaniu wsparcia finansowego  

i konkretnej oferty pracy. Wskazują również, potwierdzając opinie osób młodych, iż nie szukają 

one wsparcia w instytucjach, liczą bardziej na pomoc znajomych, rodziny i najbliższego 

środowiska.  

Dominującą wśród przedstawicieli instytucji jest opinia, iż młode osoby oczekują konkretnych 

ofert pracy, a tych nie ma na regionalnym rynku. Niektórzy wyrażają pesymistyczne 

nastawienie, co do uruchamiania kolejnych form wsparcia, twierdząc, że jeśli nie będzie popytu 

na pracowników ze strony przedsiębiorców, jeśli gospodarka w regionie będzie dalej w takim 

stanie, to będą to tylko zmarnowane pieniądze, bo te młode osoby i tak pracy nie znajdą.  

„Wydaje mi się, że właśnie oczekują wymiernej korzyści w postaci finansowania stażu, 

przyznania stypendium, czyli taka... Kieruje nimi głównie taka motywacja zewnętrzna, czyli 

muszę coś mieć żeby stwierdzić, że opłacało się, że było warto. Rzadziej młodzi ludzi 

oczekują takiego wsparcia w postaci podpowiedzi, co robić, bądź też, co powinnam jeszcze 

zrobić, żeby być atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy, i wydaje mi się, że jest takie 

przekonanie, że bardziej takie wsparcie finansowe jest im potrzebne.” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 8) 

 

„jeśli chodzi o instytucje rynku pracy, to wydaje mi się, że te osoby młode są bardziej 

nastawione na taką samodzielność, że jakby nie zawsze też typowo takimi elementami 

związanymi ze sfinansowaniem czegoś to tak, ale nie oczekują od instytucji pomocy  

w eliminowaniu tych braków, barier pewnych związanych potem właśnie z poruszaniem się 

po rynku pracy, jakimś też sukcesem zawodowym, bo jeśli mówimy nawet o wyborze 

zawodu, czy wyborze miejsca pracy, to tez osoby bardziej się zdają na pomoc rodziny, 

znajomych, najbliższego środowiska” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 8) 

 

„Więc oczekują chyba takiej jakieś jasnej i przejrzystej informacji zarówno ze strony 

urzędów, chociaż z tego, co wiem to dla młodych ludzi bardziej się liczy raczej ta praca po 

znajomościach, także, jeśli nie systemowe zadania, to tych NGOsów czy właśnie takich 

instytucji jak nasza rada.” 
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 7, str. 7) 

 

Należy wziąć również pod uwagę jednostkowe opnie, wyrażane przez osoby młode, iż 
potrzebują one również wsparcia psychologicznego oraz pokierowania w zakresie umiejętności 
poszukiwania pracy. Takiej formy wsparcia oczekują od instytucji zajmujących się aktywizacją 
osób młodych na rynku pracy.  

 

„Powinny motywować, zachęcać no i pokazywać jakąś drogę jak szukać tej pracy, co robić 

aby przedstawić się z jak najlepszej strony u pracodawcy a może też jakoś wspomagać  

i zachęcać młodzież osoby do podejmowania własnej działalności” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.4) 
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„bardzo dużo młodych osób, w tym ja, gdy nie udaje się znaleźć pracy bardzo podupadamy 

na duchu, więc przydałoby się też takie wsparcie pod tym względem. Czyli bardziej powinni 

patrzeć na indywidualne kwalifikacje danej osoby, która poszukuje pracy u nich, Ktoś 

doświadczony” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.3) 

 

3. Problemy w zakresie aktywizacji zawodowej ludzi młodych  
 

 

 

Najbardziej istotnym problemem, na który wskazują instytucje działające na rzecz aktywizacji 

osób młodych na podkarpackim rynku pracy, z jakim spotykają się instytucje rynku pracy, jest 

brak miejsc pracy oraz pracodawców skłonnych zatrudnić młode osoby bez doświadczenia.   

 

„Ja kształcę operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie na przykład, naprawdę na 

wysokim poziomie, ponieważ skończyłem w tym roku projekt na 13 milionów złotych, gdzie 

no naprawdę porządne pracownie w tym zakresie i nie tylko żeśmy zorganizowali, no, ale 

gdzie Ci ludzie maja znaleźć pracę, no gdzie Ci ludzie mają... No pokażcie mi.” 
(FGI, Rzeszów, str. 4)  

 

„Ja tam nie obserwuję, że młodzi ludzie nie chcą pracować, chcą pracować zniechęcają się 

tym, że nie mają stałej pracy że nie mają perspektyw, że praca jest mało płatna, że 

pracodawcy często ich wykorzystują do prac mało atrakcyjnych no i dlatego to 

zniechęcenie takie jest, że będę tyrał za 1000zł…” 
(FGI, Nisko, str. 4)  

 

Przedstawiciele instytucji zajmujących się aktywizacją młodzieży wskazują, że najbardziej 

istotnym czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi w kwestii zatrudnienia są wzorce 

wyniesione z domu oraz sposób wychowania. Twierdzą oni, iż bezrobotna młodzież dziedziczy  

bezradność, wyuczoną bierność i uzależnienie od pomocy społecznej. Nie posiada wzorców 

kształcenia się i aktywnego kształtowania ścieżki zawodowej. Uważają też, iż młode osoby 

bezrobotne mają niską motywację do poprawy własnej sytuacji na rynku pracy.  

 

„Ja myślę że to wynika z takiej wyuczonej bezradności. To znaczy mówię, jest to kolejne 

pokolenie w tym momencie, które nauczyło się żyć z bezrobociem i tutaj nie zawsze ta 

praca z osobami młodymi, że tak powiem przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami  

i założeniami…” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 3, str. 2) 

 

„… jest mnóstwo osób, które ze względu na to środowisko, w którym żyją, no wiadomo  

i narkomania i alkohol, i te problemy rodzinne, brak środków finansowych na edukację też 

jest problemem takim u nas dominującym, ponieważ masę osób młodych kończy naukę na 

IDI z instytucjami / FGI z instytucjami: Dlaczego młodzi nie podejmują działalności edukacyjnej  

ani zarobkowej? Jakie są przyczyny tej sytuacji? 



Raport  „Analiza sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla młodzieży”  

w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji” 

    Strona 44 

 

przykład na etapie szkoły tam zawodowej czy średniej, rodziny no nie stać na 

dokształcanie, na wysłanie czy tam nawet na studia młodzieży…” 
(IDI z instytucjami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wywiad nr 2, str. 2) 

 

„Z naszej perspektywy tak tych młodych osób, które są w systemie pomocy społecznej to 

zauważamy takie zjawisko dziedziczenia też korzystania ze wsparcia pomocy społecznej, 

bo już są trzy pokolenie, tak, korzystających, była to babcia, mama i teraz jestem ja, jako 

osiemnastolatek, idę z tym wnioskiem, jest to wygodny sposób na życie” 
(FGI, Rzeszów, str. 2) 

 

Przedstawiciele instytucji aktywizujących osoby młode na rynku pracy, wyrażają opinię, iż 

wśród młodzieży panuje przekonanie o braku możliwości znalezienia dobrej pracy. Mają 

świadomość istniejącego wysokiego stopnia bezrobocia w ich regionie. To zniechęca młodych, 

ich zdaniem, do podejmowania wysiłku w stronę zdobywania wykształcenia, podnoszenia 

kwalifikacji, kończenia dodatkowych kursów, czy szkoleń, gdyż uważają, iż jest to działanie, 

które nie przyniesie spodziewanych rezultatów, w postaci zdobytego zatrudnienia.  

  

„Jest zauważalne taka, oczywiście nie u wszystkich młodzieży, ale taka tendencja, że panuje 

takie ogólne zniechęcenie, że nieważne w sumie, co, znaczy tak, czego się nauczą, albo na 

przykład, jaki wybiorą kierunek studiów, i tak nie będą mieli pracy. Jest takie 

przeświadczenie, nie oczywiście u wszystkich, w całej grupie, ale jest zauważalne. Także oni 

tutaj już na początku tak można powiedzieć nie podejmują jakiś tam kroków edukacyjnych, 

bo panuje takie przekonanie, co z tego, nieważne, co skończę, co zrobię i tak raczej po tym 

nic z tego, i tak nie będę mieć pracy.” 
(FGI, Brzozów, str. 2) 

 

„Bo nie widzą sensu, nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy tak myślę, i z tego co mówią 

wolą… mają świadomość tego, że pracy nie znajdą, więc wolą wyjechać za granicę i tam coś 

dorobić..” 
(IDI z instytucjami, Zespół Szkół technicznych, Wywiad nr 10, str. 1) 

 

„No myślę, że tutaj taka trochę bezradność, brak sensu tego, bo i tak nie znajdą pracy. No 

myślę, że taka bezradność. I niechęć, bo młody człowiek trochę bardzo rozleniwiony  

z małym zaangażowaniem i małym nakładem pracy chce coś osiągną, a to niestety tak nie 

wygląda w dzisiejszych czasach.” 
(IDI z instytucjami, Zespół Szkół technicznych, Wywiad nr 10, str. 2) 

 

„U nas zdobycie wykształcenia nie gwarantuje zdobycia pracy” 
(FGI, Nisko, str. 3) 

 

„Wykształcenie nie gwarantuje pracy, nie gwarantuje lepszych zarobków i stąd u wielu 

osób jest taka postawa - i po co ja mam się uczyć” 
(FGI, Nisko, str. 4) 
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Kolejnym czynnikiem, który demotywuje młodych do podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania 

pracy, w opinii przedstawicieli instytucji, jest poczucie bezpieczeństwa gwarantowane przez 

rodzinę. Większość z nich mieszka z rodzicami i nie narzeka na swoje warunki bytowe ani swoją 

sytuację materialną. Nie czują zatem presji na podejmowanie działań w kierunku zmiany swojej 

sytuacji braku pracy.  

 

„… to znaczy na nic mi nie brakuje, ale to też wynika z tego, że mieszkam z rodzicami, więc 

póki co nie mam swojego gospodarstwa domowego na karku… , mieszkam z rodzicami, 

mam swój pokój, póki co mi to wystarcza” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.1) 

 

„… oni nie chcą się uczyć, nie chcą podejmować pracy, bo na chwilę obecna mam z czego żyć 

i mam składkę opłaconą” 
(FGI, Nisko, str. 4) 

 

Ponadto przedstawiciele instytucji podczas badania fokusowego wskazywali, że młodych ludzi 

do podjęcia pracy zniechęcają warunki płacowe. Młodzi ludzie nie chcą podejmować pracy za 

najniższe wynagrodzenie.  

 

„Ja tam nie obserwuję, że młodzi ludzie nie chcieli pracować, chcą pracować, tylko, że po 

prostu zniechęcają się tym, że nie mają stałej pracy, że nie mają perspektyw, że praca jest 

mało płatna, że pracodawcy często ich wykorzystują do takich prac mało atrakcyjnych, no  

i dlatego tutaj to zniechęcenie takie jest, że no cóż będę tyrał za 1000 zł., prawda” 
 (FGI, Nisko, str. 4) 

 

„.. od momentu kiedy przeprowadzamy te profile jest takie pytanie odnośnie.., czy podejmie 

Pan pracę za najniższe wynagrodzenie, czy woli Pan pozostać bez pracy – to 90% 

odpowiada, ze woli bez pracy niż minimalna krajowa”  
(FGI, Nisko, str. 4) 

 

Następnym czynnikiem wskazywanym przez rozmówców jest brak środków finansowych na 

kształcenie. W opinii instytucji, złe warunki materialne nie pozwalają młodzieży koncentrować 

się na nauce i własnym rozwoju. Sytuacja materialna zmusza ich do szukania dorywczych form 

zatrudnienia lub też pomocy społecznej. 

 

W opinii przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się wsparciem młodych ludzi, większość 

bezrobotnych młodych osób nie jest przygotowana mentalnie do wejścia w życie zawodowe  

i podejmowania przemyślanych wyborów w odniesieniu do własnej przyszłości. Wynika to 

przede wszystkim z faktu, że młodzi ludzie nie mają rzetelnych informacji na temat niezbędnych 

kwalifikacji i kompetencji oraz wymagań formalnych, potrzebnych do wykonywania 

określonego zawodu. Podejmując decyzję o swojej przyszłości, kierują się zatem niepełnymi 

informacjami, a często tylko swoimi wyobrażeniami na temat specyfiki określonego typu 

zawodu i własnym subiektywnym odczuciem, odnośnie spełniania potrzebnych wymagań  

i posiadania adekwatnych kwalifikacji.  
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„…no to nie mają takich informacji, że na przykład w naszym, no nie powiem już Brzozowie, 

ale rejonie Krosno, Sanok, są takie firmy, będą potrzebni tacy, takie osoby z takim 

wykształceniem, bo być może, no tylko u nas tej pracy nie ma, te dzieci inaczej by na to 

patrzyły. Myślę, że też i pochopnie wybierają te szkoły, albo może przedłużają najczęściej 

licea czy technika, żeby jednak wydłużyć, a może coś jeszcze przyjdzie nam do głowy  

i nawet idąc, ja pracuję w liceum ogólnym, więc no młodzież tutaj w 99 procentach idzie 

gdzieś dalej, dopiero właściwie po liceum podejmuje te decyzje, co studiować, jaki zawód 

wybrać. Ale tak jak mówię, no jest to czasami za późno, bo są i może też osoby, które nie 

podejmują, zostają na tym poziomie ogólnokształcącym, zdadzą maturę i szukają jakiejś 

pracy, ale tak jak mówię, no nie ma takiej świadomości też w nim.” 
(FGI, Brzozów, str. 5) 

 

Przedstawiciele instytucji podkreślali, że problemem jest również brak dostępności i jakości 

doradztwa zawodowego które wiąże się nierozerwalnie ze zdobywaniem informacji na temat 

aktualnego rynku pracy, m.in. form zatrudnienia. W związku z brakiem wolnych godzin  

w systemie kształcenia, doradcy nie są zapraszani do szkół, aby przeprowadzić swoje zajęcia. 

Tym samym młodzież jest pozostawiona bez wsparcia, jeśli chodzi o ocenę predyspozycji, 

zainteresowań i wybór najtrafniejszej ścieżki rozwoju. 

Odzwierciedleniem powyższych opinii są słowa osób młodych, które w przeprowadzonych 

wywiadach wskazują na nietrafność podejmowanych przez siebie decyzji, co do wyboru 

kierunków studiów, czy też określonego zawodu.  

 

„No właśnie tak te studia właśnie tak poszedłem, ale kierunek chyba nie dla siebie 

wybrałem taki. W którym czułem się mocny, ale niezbyt mnie to interesowało i może 

dlatego tak wyszło...” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.2) 

 

„Czułem się dobry w tym kierunku... dobre stopnie miałem w liceum, tam każdy z właśnie  

z matematyki chwalił i w ogóle, a poszedłem na studia i nic kompletnie praktycznie nie 

rozumiałem.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.3) 

 

Podczas badania fokusowego przedstawiciele instytucji wskazywali również na problem 

deprecjacji  szkolnictwa zawodowego, które jest postrzegane jako kształcenie osób „drugiej 

kategorii”. Uważają, że panuje niesłuszne przekonanie, że szkoły zawodowe nie gwarantują 

uzyskania wysokich zarobków w przyszłości. W konsekwencji, absolwenci szkół gimnazjalnych 

decydują się na podjęcie nauki w liceach ogólnokształcących bądź technikach nie mając do tego 

predyspozycji i wystarczającej wiedzy.  

 

W opinii przedstawicieli instytucji działających na rzecz aktywizacji młodzieży, obecnie istnieje 

duża konkurencja na rynku edukacyjnym, szczególnie placówek prywatnych, którzy rywalizują  
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o uczniów z państwowymi uczelniami wyższymi i średnimi szkołami technicznymi. Ich oferta 

edukacyjna jest często jednakże niedostosowana do potrzeb rynku pracy. Placówki te, aby 

utrzymać się na rynku dążą do zapewnienia sobie środków na funkcjonowanie i utrzymanie 

kadry naukowej, przyjmując kandydatów o niskich kwalifikacjach oraz oferują kierunki  

i specjalności, po ukończeniu których większość absolwentów napotyka na trudności ze 

znalezieniem pracy i poszerza grono osób bezrobotnych.  

 

„Ale to jest takie błędne koło. Już od samej rekrutacji, bo ja tak sobie słucham i tak jak Pan 

mówi reklama nam miga, tutaj rozwieszamy banery, czyli właściwie młodzi ludzie, 

właściwie nie muszą szukać, bo są tak bombardowani z każdej szkoły, tu jest szkoła dla 

Ciebie, ta będzie lepsza, ta ci zapewni więcej, oni po prostu idą tam, gdzie myślę, że 

otrzymają więcej.” 
(FGI Nisko, str. 22) 

 

„Budowlańców wypuszczamy rocznie iluś tam, gdzie oni mają znaleźć pracę, powiedzcie mi, 

budownictwo leży. Mechatroników, elektroników, gdzie oni mają znaleźć pracę” 
(FGI, Rzeszów, str. 5) 

 

„Ja tutaj mówię w tych zakładach przemysłowych, znaczy w tych zawodach przemysłowych 

uczę, mechaników pojazdów samochodowych, techników pojazdów samochodowych, oni 

wyjeżdżają za granicę w 50 procentach, w 60 procentach. O czym my tu mówimy. Gdzie oni 

mają tu znaleźć prace?” 
(FGI, Rzeszów, str. 5) 

 

Zgodnie z opiniami przedstawicieli instytucji działającymi na rzecz aktywizacji młodzieży, 

wiedza i kwalifikacje osób młodych to jedna z ich słabych stron. Z kolei przedstawiciele 

placówek edukacyjnych (doradcy zawodowi, pedagodzy, psychologowie) zwracają uwagę na 

brak wiary w siebie, brak podstawowych umiejętności interpersonalnych oraz brak 

przedsiębiorczości.  

 

„Chodzi mi na przykład o taką inteligencję emocjonalną, bo to jest... Kompetencje są 

właśnie jej elementem, to jednak zanika to, to jest jakby dla wybranej grupy osób jest to 

oczywiste, ale większa część nie ma świadomości, także wydaje mi się, że należy położyć 

nacisk, żeby te kompetencje społeczne rozwijać, żeby pozwolić tym osobom młodym 

poprzez jakieś szkolenia, warsztaty, treningi mogły kształcić te swoje umiejętności 

społeczne, kompetencje interpersonalne innymi słowy” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 8) 

 

Znaczna większość rozmówców uważa, iż młodzieży brak doświadczenia zawodowego oraz  

znajomości rynku pracy.  

 

„…pod uwagę powinny być brane przede wszystkim te osoby, które nie mają doświadczenia, 

mają problem ze znalezieniem pracy, nie mają wykształcenia odpowiedniego, żeby 
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rzeczywiście przy takim pewnym zakresie one uwierzyły w to, że one nie są wykluczone  

z tego rynku.” 
(FGI, Brzozów, str.16) 

 
„Troszeczkę to zniechęcenie, może niektórzy... No nie mogę powiedzieć, że wszyscy, bo mam 

kilka osób w projekcie, które wypadły gdzieś tam z sytemu edukacji, ta edukacja 

zakończona na szkole gimnazjalnej, także no żadnego doświadczenia, żadnego zawodu, 

kwalifikacji i tak dalej, doświadczenia też nie było żadnego z tą pracą” 
(FGI, Brzozów, str.22) 

 
„Na naszym terenie też powiem, że oferty pracy z doświadczeniem, no skąd ten młody ma 

wziąć to doświadczenie każdy chce już na wstępie doświadczenie minimum rok.” 
(FGI, Przemyśl, str.2) 

 

Przedstawiciele instytucji wśród problemów w aktywizacji młodzieży wymieniają między 

innymi zbyt wygórowane oczekiwania, postawę roszczeniową wobec przedstawicieli instytucji 

rynku pracy oraz placówek edukacyjnych. Opinii tych nie potwierdza młodzież, która nie ma 

zbyt wygórowanych wymagań oraz wskazuje brak zainteresowania pomocą instytucji rynku 

pracy.  

 

„No dużo na pewno nie dostanę, myślę że to będzie na pewno jakieś 6 złotych za godzinę. To 

by było dla nie zupełnie wystarczające.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.2) 

 

 

 

Wg opinii przedstawicieli instytucji problem braku aktywności młodych osób wynika również  

z roszczeniowości części młodego pokolenia, być może z braku wyobrażeń co do wymagań 

rynku pracy, braku motywacji do działania. Podkreślają fakt, opierając się na licznych 

przykładach, że młode osoby często nie wykorzystują okazji do zwiększenia swoich szans na 

rynku pracy. Nie cenią pomocy, którą im się oferuje bardzo często bezpłatnej pomocy. 

Przedstawiciele instytucji rynku pracy często opowiadają o problemach z rekrutacją na kursy, 

szkolenia dla osób młodych, o późniejszych problemach z frekwencją. 

„…zauważalne taka, oczywiście nie u wszystkich młodzieży, ale taka tendencja, że panuje 

takie ogólne zniechęcenie, że nieważne w sumie, co, znaczy tak, czego się nauczą, albo na 

przykład, jaki wybiorą kierunek studiów, i tak nie będą mieli pracy. Jest takie 

przeświadczenie, nie oczywiście u wszystkich, w całej grupie, ale jest zauważalne. Także oni 

tutaj już na początku tak można powiedzieć nie podejmują jakiś tam kroków edukacyjnych, 

bo panuje takie przekonanie, co z tego, nieważne, co skończę, co zrobię i tak raczej po tym 

nic z tego, i tak nie będę mieć pracy.” 
(FGI, Brzozów, str. 2) 

 

IDI z młodzieżą: Czy są skłonni podjąć wysiłek w celu zmiany własnej sytuacji np.:  
dojazdy na szkolenia, długotrwałe szkolenia (ponad 3-miesięczne)? 



Raport  „Analiza sytuacji osób młodych, które zostaną objęte „Gwarancjami dla młodzieży”  

w województwie podkarpackim w kontekście ich aktywizacji” 

    Strona 49 

 

Sytuacja inaczej wygląda z perspektywy młodych osób. Większość z nich wyraża przekonanie, że 

podjęłoby wysiłek w celu zmiany swojej sytuacji, dojeżdżałoby na szkolenia, uczestniczyłoby  

w stażach, nawet za niewielkie wynagrodzenie. Młode osoby wskazują jednakże na pewne 

problemy, które mogłyby im uniemożliwić uczestniczenie w tego typu działaniach 

aktywizacyjnych. Wymieniają tu głównie aspekty finansowe związane z brakiem środków na 

opłacenie dojazdów oraz obowiązki rodzinne, które często ograniczają im możliwości realizacji 

swoich osobistych zamierzeń.  

 

„Myślę, że tak o ile byłby koszt drogi zwrócony.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.3) 

 

„Byłabym, pod jednym warunkiem: jeżeli to by... jeżeli by pokrywali koszty dojazdu, 

Myślałam o jakichś kursach szycia, czy projektowania.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.3) 

 

„No zależy od kosztów dojazdu oczywiście, to tu mam ręce związane tak. Ale jeśli by były 

warte mojej uwagi no to myślę, że to tak, Szkolenia bardziej specjalistyczne, które by 

gwarantowały jakąś pracę czy byłyby powiązane z praktykami. Żeby się wiązały  

z prawdziwym doświadczeniem, nie tylko z jakimś certyfikatem” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lat, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.3) 

 

Uzależniają też udział w proponowanych formach wsparcia od ich rodzaju i dopasowania do ich 

osobistych preferencji.  

 

„szczerze powiem jakbym wiedział jakie to są szkolenia, to wtedy to bym się tak zastanowił, 

ale jakby było no nie wiem coś z językiem angielskim, o tak chodzi na przykład o to, że no to 

na pewno bym na takie szkolenia poszedł, bo wiadome, że język też przydaje się.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.4) 

 

„Jeżeli bym miała możliwość dojazdu to pewnie tak, jeżeli by pasowałaby do moich planów 

na przyszłość. To właśnie tak jak mówiłam wcześniej językowe pewnie by mi się przydały” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Krosno, Wywiad nr 9, str.3) 

 

„To znaczy, jeśli szkolenie byłoby tego warte. By trzeba było sobie rozpisać rachunek 

zysków i strat. Jeśli 3-miesięczne… To znaczy dojazdy wiadomo są uciążliwe, jeśli byłoby to 

tego warte to jasne że tak, ale jeśli szkolenie miałoby być mało interesując i mało wnoszące 

do mojego potencjału zawodowego przyszłego to po co” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Rzeszów, Wywiad nr 15, str.3) 
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Część młodych ludzi, w przypadku problemów ze znalezieniem pracy, gotowych jest do 

opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, tak wynika z wywiadów przeprowadzonych wśród 

młodzieży. Wyrażają oni opinie, iż podjęcie pracy w sąsiedniej miejscowości nie stanowiłoby 

problemu. Większość badanych osób skłonnych byłoby podjąć zatrudnienie w dowolnym 

miejscu w województwie. Są też gotowi wyjechać poza obszar swojego regionu. Deklarują 

jednakże, iż w przypadku konieczności wyjazdu, poszukiwaliby raczej pracy w dużych miastach.  

 

„No aktualnie szukam w Warszawie pracy, więc no myślę, że nawet 500 kilometrów jest  

w stanie się przeprowadzić.” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 24 lata, wykształcenie wyższe, Jeżowe, Wywiad nr 2, str.4) 

 

„Zdecydowanie do dużego miasta, no gdzieś okolice stu kilometrów, stu pięćdziesięciu” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.4) 

 

 

 

 

 

 

Wypowiadają się również pozytywnie i są gotowi podjąć pracę zarobkową poza granicami kraju.   

 

„Jeżeli będzie taka okazja to też. Jak najbardziej. To zależy, jeżeli oferują dobre warunki  

i  można tam zostać na stałe to skorzystałabym z takiej możliwości” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 23 lata, wykształcenie wyższe, Wadowice Górne, Wywiad nr 3, str.4) 

 

Większość z nich traktuje jednakże tę formę poszukiwania pracy, jako tymczasową, która 

pozwoli im na zarobienie większej ilości środków finansowych i powrót do kraju. Zdarzają się 

jednakże również osoby, które z chęcią wyjechałyby za granicę na stałe. Tam upatrują bowiem 

lepszych perspektyw życiowych. Część osób wskazuje jednak na barierę językową, która stoi im 

na przeszkodzie w podjęciu pracy za granicą.  

 

„No też by można było, tylko że wiadomo, ciężko jest z językiem obcym” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie policealne, Nowosielec, Wywiad nr 6, str. 7) 

 

„Myślę, że nie, bo troszkę mój angielski i niemiecki to nie jest moja dobra strona, więc myślę, 

że raczej nie” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 19 lata, wykształcenie średnie, Wola Mielecka, Wywiad nr 11, str.4) 

 

„ja tylko po polsku mówię to nawet nie ma żadnej opcji, chyba, że z Polakami pracować.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 22 lat, wykształcenie średnie, Strzyżów, Wywiad nr 12, str.3) 

IDI z młodzieżą: Czy biorą pod uwagę zmianę miejsca zamieszkania i dlaczego? 
IDI z młodzieżą: Jakie miejsca docelowe przeprowadzki akceptują i dlaczego? 

IDI z młodzieżą: Czy biorą pod uwagę wyjazd za granicę? Jeśli tak, to czy na stałe, czy czasowo? 
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Uczestnicy badania fokusowego, twierdzą, że duża grupa młodzieży, szczególnie uczęszczających 

obecnie do szkół gimnazjalnych, z góry zakłada wyjazd za granicę w poszukiwaniu „dobrej” 

pracy .   

 

„Ostatnio miałem przykład taki, że rozmawiałem z absolwentami szkoły pomaturalnej  

w zakresie gastronomii i te osoby w 60-70 procentach nie łączą tutaj swojej kariery 

zawodowej z krajem, tylko wszyscy znając języki, bo w takich szkołach języków się uczy na 

poziomie podstawowym, wszyscy znając języki już ustawiają sobie karierę na... W krajach 

europejskich, jest to prawda Włochy, jest Francja, Anglia i Norwegia. I tam w tamtym 

kierunku młoda emigracja podąża.” 
(FGI, Rzeszów, str. 4) 

 

 

4.  Możliwości dotarcia do osób młodych  
 

 

 

 

 

Z analizy sposobów i metod dotarcia do osób młodych z grypy NEET niezarejestrowanych  

w powiatowych urzędach pracy, przedstawianych przez przedstawicieli instytucji działających 

na rzecz aktywizacji osób młodych, wynika, iż jest to duży problem, z którym zmierzają się 

wszyscy badani respondenci. Wśród możliwości które wskazywali przedstawiciele instytucji 

działających na rzecz aktywności bezrobotnych osób młodych są:  

• Docieranie do osób młodych poprzez rodzinę, znajomych, instytucje religijne (parafie, 

księża, stowarzyszenia religijne), 

• Docieranie do osób młodych przez instytucje zajmujące się pomocą społeczną, 

• Docieranie poprzez różnego rodzaje stowarzyszenia i organizacje zrzeszające młodzież. 

 

 „Chociażby przez proboszczów, parafie, przez urzędy gmin, które mają naprawdę dużą siłę 

perswazji przekazu, nakłaniania swoich mieszkańców, czyli przez lokalne społeczności, 

które no na pewno mogą się przyczynić do rozpowszechniania określonych informacji” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 7) 

 

 „Na przykład dialog społeczny, to chyba taki najprostszy oddolny sposób żeby do nich 

dotrzeć przez te spotkania właśnie naszych stowarzyszeń macierzystych z naszą radą plus 

oczywiście internet. Dużą rolę odgrywa na przykład Facebook w nasze działalności. I do 

tych dotrzemy na pewno, czyli do tych, którzy chcą, ale mają jakieś bariery, związku z tym 

IDI z instytucjami / FGI z instytucjami: Jak znaleźć nieaktywne osoby młode z grupy NEET 
niezarejestrowane w PUP, aby dotrzeć do nich z informacją o możliwościach aktywizacji itp.?  
Jak do nich trafić? 
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próbujemy do nich dotrzeć tak jak już mówiłem wcześniej przez organizacje, Facebooka, 

poprzez jakikolwiek tam oddolny kontakt.” 
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 7, str. 1) 

 

„Myślę, że przez organizacje na przykład pozarządowe, które zajmują się takimi 

środowiskami, no to na pewno.” 
(FGI, Rzeszów, str.19) 

 

„No tutaj, nie wiem, jeśli jest to wieś to współpracować z sołtysami, oni tez najlepiej znają 

sytuację tych swoich mieszkańców. No tu trzeba jakby uruchamiać najwięcej takich, no 

jakby najniżej schodzić, tak mi się wydaje.” 
(FGI, Rzeszów, str.19) 

 

 

 

 

 

 

Wg opinii przedstawicieli instytucji najbardziej skutecznymi kanałami przekazu są:  

• Upublicznianie informacji o oferowanym wsparciu w środkach masowego przekazu, 

głównie w Internecie,  

• Rozpowszechnianie informacji na portalach społecznościowych,  

• Upublicznianie informacji w mediach regionalnych i lokalnych, w tym prasa i radio  

• Stworzenie specjalnej strony internetowej dedykowanej aktywizacji osób młodych na 

rynku pracy, zapewni to możliwość zapoznania się z oferowanym wsparciem  

i możliwość skorzystania z zasobów stron internetowych  

 

„…Bo na pewno najłatwiej jest powiatowemu urzędowi pracy, który ma bazę osób 

zarejestrowanych i jesteśmy w stanie z naszej bazy wygenerować listę osób, które właśnie 

spełniają określone kryteria. Na pewno jest to dla nas... Mamy najprościej. Natomiast inne 

instytucje, które takiej bazy nie mają, no na pewno jedynie mogą dotrzeć do tych osób 

poprzez jakieś informacje upubliczniane w mediach, bądź też w internecie. Chociaż 

wiadomo nie wszyscy młodzi, bo to jest takie stereotypowe myślenie, że wszyscy korzystają 

z internetu, kwestia właśnie dotarcia poprzez środki masowego przekazu, poprzez 

ogłoszenia zamieszczane czy też w siedzibie instytucji, czy też no...Wydaje mi się, że nie ma 

takiego publicznego słupa służącego właśnie do przekazywania informacji do kreślonej 

grupy, grupy chociażby wiekowej jak teraz mówimy, prawda. Tak, więc słyszałam, 

spotykałam się takimi informacjami, że są w zamyśle gdzieś tam jakieś takie plany, żeby 

stworzyć stronę internetową skierowaną właśnie do osób młodych, na której zamieszczane 

byłyby informacje o projektach na przykład kierowanych do osób młodych, o działaniach  

IDI z instytucjami / FGI z instytucjami: Jak informować młodzież o tym, gdzie szukać pomocy  
w zakresie aktywizacji i/lub poszukiwania pracy? Jakimi kanałami przekazu do nich dotrzeć?  
Jakie metody i techniki wykorzystać w dotarciu do nich z ofertą pomocy? 
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w zakresie zadań poszczególnych instytucji. Myślę, że ot jest bardzo dobry pomysł i na 

pewno wiele osób by z tego skorzystało. To by była kontynuacja wiedzy i informacji 

bieżących skierowanych bezpośrednio do tych młodych ludzi.” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 6) 

 

„Jak jest ten internet to, że tak powiem młodzi ludzie mają ten gen poszukiwacza różnych 

spraw, których potrzebują codziennie. A jak już przychodzi do spraw takich no socjalnych 

jak staże, czy praca czy rozdział środków unijnych to już jest tutaj kłopot. Nie wiedzą gdzie 

trafić, gdzie szukać, co gdzie, że tak powiem w tym internecie się udać, jak tam szperać. Bo 

przecież nikt nie chodzi do urzędu pracy po jakieś ulotki, bo to im się kojarzy z jakimś 

spamem takim jak kredyt hipoteczny czy takie rzeczy.” 
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 7, str. 7) 

 

„na drugim miejscu posiłkował to Facebookiem właśnie, bo to jest bardzo dobrze działający 

po prostu medium, zwłaszcza wśród tej grupy ludzi” 
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 7, str. 3) 

 

Myślę że po prostu dotarcie przez jakiś kontakt z tymi osobami na pewno, przez portale 

społecznościowe i tak dalej. 
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 1, str.5) 

 

„Ja daję na bezpłatnych no bo ja nie mam funduszy, że tak powiem, żeby płacić za 

ogłoszenia, prawda, tylko ja muszę na bezpłatnych. Czyli tych najbardziej naszych 

popularnych… na…hyyy…tablica.pl, prawda, tutaj mamy: stalowa wola, wszystkie 

bezpłatne strony internetowe daję ogłoszenia + plus urząd pracy, plus na swojej stronie  

u nas jest ogłoszenie, mamy swoja stronę podkarpacką, prawda, także mówię, wysyłam 

mówię, do instytucji, typu urzędy, urzędy gmin, OPS, hyyy… straż , no do strażaków, no 

właśnie także tutaj wszystko jest uruchamiane” 
(FGI, Nisko, str. 18-19)  

 

„No media, media, gazety, gazety regionalne, gazety lokalne, radio” 
(FGI Przemyśl, str. 7) 

 

Potwierdzeniem, iż wymienione środki przekazu są trafione, są opinie młodych ludzi, które  

w głównej mierze wymieniają Internet i facebook’a, jako medium, w którym według nich 

najszybciej zauważą informacje o oferowanym wsparciu.  

 

„No to przede wszystkim jakieś ogłoszenia w internecie, teraz wszyscy mają komputery i nie 

chodzą po tych biurach pracy, tylko wszystko sprawdzają w internecie, ewentualnie w jakiś 

lokalnych gazetach” 
(IDI z młodzieżą, Kobieta, 20 lat, wykształcenie średnie ogólnokształcące, Zagórz, Wywiad nr 14, str.3) 

 

„No gdzie powinny się... w internecie np. bo wiadome, że młodzi ludzie w internecie co 

chwilę patrzą.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 19 lat, wykształcenie średnie, Rudnik nad Sanem, Wywiad nr 1, str.5) 
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„Internet. Tak, tak... głównie Internet przynajmniej mogę tak o sobie powiedzieć, bo 

większość wszystkiego, większość informacji które biorę na te tematy to jest Internet. 

Wszystkie te strony gdzie można znaleźć właśnie ogłoszenia o pracę powinny mieć 

możliwość zaoferowania czegoś takiego.” 
(IDI z młodzieżą, Mężczyzna, 24 lata, wykształcenie wyższe, Brzozów, Wywiad nr 4, str.4) 

 

 

 

 

Z drugiej strony, przedstawiciele instytucji uważają, iż samo dotarcie do osób młodych nie 

wystarczy. To, że pokaże im się ofertę pomocy nie oznacza, że będą chcieli z niej korzystać. W ich 

opinii nie jest łatwo przekonać osoby młode, aby zechciały ze wsparcia skorzystać, gdyż nie 

mają one zaufania do instytucji rynku pracy, a z drugiej strony brakuje im konkretnej motywacji 

do skorzystania z pomocy. Jeśli nie przedstawi im się konkretnych korzyści płynących  

z uczestniczenia w projektach oferujących wsparcie, to albo do projektu w ogóle nie przystąpią, 

albo po krótkim czasie wycofają się z udziału w nim.  

 

„Na pewno kwestia określenie korzyści płynących z uczestnictwa w różnych 

przedsięwzięciach, czyli nazwanie po imieniu, posługiwanie się jeżykiem korzyści, o tak. 

Nazywanie po imieniu co mogą uzyskać poprzez ten udział. Nie ukrywam, że też wydaje mi 

się tak z moich informacji, że jednak jest takie przekonanie wśród młodych ludzi, że muszę 

robić coś za coś. Musze zrobić coś żeby mieć coś, jakąś korzyść, prawda, wymierną jakąś 

korzyść.” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 7) 

 

„Znaczy wie Pani, jak każdy mówi, gdy się coś od kogoś dostanie, otrzyma, nie mówię, że 

jakieś pieniążki, ale (pauza) zapewnienie, że później to się przełoży, czyli po takim stażu, 

jak ktoś będzie na stażu, że później on będzie w stanie jak się fajnie wywiąże to potem 

przełoży się to na to, że być może znajdzie jakieś zatrudnienie. Czyli może tu, nie wiem…” 
(IDI z instytucjami, Zespół Szkół, Wywiad nr 6, str. 7) 

 

„No to myślę, że tutaj dotarcie do nich musi być poprzedzone konkretną ofertą, którą się ma 

do tych ludzi, prawda. Czyli jeśli mam pewną ofertę to ja z tą ofertą występuję do tych ludzi 

i mówię im na zasadzie zaproszenia, zapraszam młode osoby proponując im konkretne 

rozwiązania. Czy to poprzez skierowanie na jakieś zajęcia edukacyjne, mając na myśli 

chociażby naszą działalność, naszej instytucji. Więc skierowanie takich form działań żeby 

ich zachęcić do zdobywania wiedzy, czy też do zdobywania doświadczenia mając na myśli 

różnego rodzaju staże, praktyki i tego rodzaju działalność. Czyli zapraszam kogoś na 

praktyki czy na staż oferując mu pracę, jednocześnie no jest to konkretna oferta, prawda, 

dla człowieka, który powiedzmy nic nie robi, ma problemy różnej natury, więc to jest taka 

IDI z instytucjami / FGI z instytucjami: Jak ich zainteresować podejmowaniem aktywności, 
która ma na celu odnalezienie się na rynku pracy? 
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konkretna oferta. Ale to szkolenie, zdobycia doświadczania, czy też jakiś kwalifikacji 

zawodowych, edukacyjnych to też jest konkretną ofertą, prawda.” 
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 5, str. 5) 
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5. Możliwości współpracy pomiędzy instytucjami i partnerami na rzecz 
prowadzenia działań dla młodzieży w ramach „Gwarancji dla młodzieży  
w województwie podkarpackim” 

 

 

 

 
 

Podczas realizacji wywiadów pogłębionych oraz wywiadów grupowych przedstawiciele 

instytucji, z którymi rozmawiano, twierdzili, iż zestaw działań oferowanych przez podmioty 

działające na rzecz aktywizacji osób młodych pokrywa się jedynie w kilku punktach, co może 

świadczyć o komplementarności oferty.  

Przedstawiciele instytucji, z którymi rozmawiano, do działań aktywizacyjnych oferowanych 

przez instytucje rynku pracy zaliczali głównie: pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, dotacje 

na działalność gospodarczą, roboty publiczne, a także prace społecznie użyteczne. Instytucje 

samorządowe udzielają głównie pomocy finansowej w postaci różnego rodzaju zasiłków i form 

dofinansowań.  Z kolei do działań częściej podejmowanych przez placówki edukacyjne należą: 

poradnictwo i doradztwo zawodowe, praktyki, poradnictwo psychologiczne oraz różnego typu 

szkolenia i kursy zawodowe. Oferta firm  szkoleniowych zawiera: szkolenia umiejętności 

miękkich, społecznych, szkolenia i kursy zawodowe oraz językowe ale również staże  

i dofinansowania związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Organizacje pozarządowe 

prowadzą działalność zarówno jako zarejestrowane w wojewódzkich urzędach pracy agencje 

zatrudnienia bądź instytucje szkoleniowe. Pełnią dwojaką funkcję na rynku pracy: występują w 

imieniu osób bezrobotnych, wykluczonych, reprezentują ich interesy lub świadczą usługi na 

rynku pracy, np. pośrednictwo, doradztwo zawodowe, szkolenia. W większości przedstawiciele 

instytucji twierdzili, iż ich oferta uzupełnia się wzajemnie.  

 

„Ale tak na co dzień to współpracujemy, wymieniamy doświadczenia, no na zasadzie 

współpracy, no raczej tu takiego konfliktu interesów, poza tym jednam co tak właśnie nie 

powinno być tutaj, no że my musieliśmy organizować te prace, te zawodowe kursy, no to 

dla nas było coś nowego, żeby się na to przystosować, a dla nich to jest już w zakresie 

obowiązków, także to nie powinno nam byś scedowane.” 
(IDI z instytucjami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wywiad nr 8, str. 4) 

 

„żeby rozdzielić, to my jeżeli będzie kontynuacja tych projektów systemowych to dobrze by 

było żeby nam... na zasadzie porozumienia, my żebyśmy realizowali te społeczne,  

a zawodową stroną, realizacją kursów zawodowych, że powinni się zająć urząd pracy, no 

bo to jest typowo działka no dla urzędu pracy, a my to jakbyśmy w ich kompetencje ich 

weszli” 
(IDI z instytucjami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wywiad nr 8, str. 4) 

IDI z instytucjami / FGI z instytucjami: Jaki jest wpływ poszczególnych instytucji działających  
w obszarze aktywizacji młodzieży na sytuację osób młodych? Jaki jest zakres działania tych 
instytucji: na ile się pokrywa, na ile uzupełnia, w jakim zakresie stanowi konkurencję? 
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„to tylko w zespole pracy takim można coś osiągnąć, a w pojedynkę to ciężko, a skoro oni 

tam mają rejestry, wiedzę, kto jest długotrwale bezrobotny i jak no żeby dla tych osób 

kierować, żeby były konkretne formy wsparcia, żeby ich aktywizować, żeby była taka oferta 

ciekawa, a nie że tylko no zarejestruje się, podpisuje, lata lecą i nie ma ofert pracy, nie ma 

możliwości, brak perspektyw, no nie.” 
(IDI z instytucjami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wywiad nr 8, str. 4) 

 

Przedstawiciele instytucji wskazali, że współpracują ze sobą nieformalnie, na zasadach 

dobrowolnie nawiązywanych kontaktów między podmiotami działającymi w skali lokalnej. 

Wskazywano również na współpracę przy realizacji wspólnych projektów dofinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 

„No to jak już wspomniałam, bardzo ważne jest to żeby się wzajemnie informować, 

niemniej jednak no w obecnym świecie, jeżeli mamy strony internetowe, na których 

możemy zamieszczać informacje bieżące, jesteśmy w stanie pozyskiwać takie informacje, 

niemniej jednak tez na pewno kwestia jakiegoś dialogu, wymiany informacji, spotkań.” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 5) 

 

Opisywana współpraca najczęściej polega na pomocy w rekrutacji osób do projektu. Większość 

instytucji realizujących projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego zwraca się z prośbą do powiatowych urzędów pracy w celu przekazania informacji 

osobom bezrobotnych na temat oferowanego wsparcia w ramach realizowanych projektów.  

 

Kolejnym przykładem współpracy jest wymiana informacji pomiędzy ośrodkami pomocy 

społecznej, a powiatowymi urzędami pracy w celu przekazania informacji odnośnie statusu 

osoby bezrobotnej.   

 

„No MOPS, GOPS, dla mnie opieka społeczna (śmiech). Jakby to powiedzieć, tutaj ta 

współpraca to polega na tym, jeśli chodzi już o aktywizację osób, to przede wszystkim tu 

jest ważna kwestia prac społecznie użytecznych, bo tu musimy się informować nawzajem, 

kto został skierowany, kto przerwał, kto jest typowany, kto korzysta ze świadczeń pomocy 

społecznej, a tak naprawdę to w największym stopniu GOPS współpracuje z nami  

w zakresie zaświadczeń, czy osoba figuruje w ewidencji czy też nie.” 
(FGI, Brzozów, str. 14) 

 

Natomiast w przypadku realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego skierowanych do bezrobotnej młodzieży przedstawiciele instytucji przyznali, że 

można powiedzieć, że są dla siebie konkurencją. Konkurują ze sobą w ogłaszanych przez 

Wojewódzki Urząd Pracy konkursach, następnie konkurują jak przyciągnąć do projektu 

uczestników, mają podobne oferty szkoleniowe i ścieżki wsparcia.  
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„No my się staramy współpracować ze sobą, ale no tak troszkę akurat tutaj przez te 

realizacje tych projektów i szkoleń zawodowych to troszkę jakbyśmy im właśnie wchodzili 

w drogę, ja to tak odczuwam.” 
(IDI z instytucjami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wywiad nr 8, str. 4) 

 

„Sądzę, że pewnie na wielu płaszczyznach jest taka rywalizacja, ale rywalizacja nic… nie 

służy tutaj niczemu złemu tylko raczej kieruje w dobrą stronę, więc gdzie jest konkurencja 

rodzą się dobre formy, lepsze, udoskonalające całość, więc myślę, że tak. Jest w pewnych 

obszarach, bo nie można tu mówić, że jest to jakaś nagminna rywalizacja czy  walka, na 

pewno nie. Rywalizacja, konkurencja, na pewno tak. I uzupełnianie się różnych form,  

a często też zazębianie się tych form, które ma służyć myślę dobrym celom.” 
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 5, str. 7) 

 

 

 

 

 
W zakresie współpracy, jedynym problemem który wskazują przedstawiciele instytucji 

działających na rzecz aktywizacji młodzieży jest braku przepływu informacji. Problem ten został 

poruszony podczas wszystkich czterech spotkań fokusowych. Wielu respondentów podczas 

dyskusji przyznawało otwarcie, iż nie zna oferty innych instytucji. 

 

„…jest potrzebna taka, jakby płaszczyzna wymiany informacji, oferty z którą poszczególne 

instytucje jakby wyjść do urzędu pracy, prawda.” 
(FGI, Nisko, str. 28) 

 

„Bo wiadomo, że kontakt między nami instytucjami nie jest, na co dzień i często na przykład 

tak jak ja o działalności całej OHP dowiedziałam się tak naprawdę z konferencji, gdzie 

chyba szefowa od Was miała przemówienie i nie wiedziałam osobiście, że OHP ma taką 

szeroką ofertę kształcenia na miejscu, kształcenia poza Rzeszowem i tych kontraktów, tak, 

zagranicznych” 
(FGI, Rzeszów, str. 16) 

 

„No to myślę, że na pewno tu jakaś wymiana informacji, wzajemne informowanie się  

o pewnych rzeczach, to myślę, że to tutaj głównie” 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 3, str. 3) 

 

Natomiast podczas wywiadów indywidualnych często  rozmówcy nie potrafili wymienić  
instytucji działających na rzecz aktywizacji osób  ani określić zakresu ich działania oraz 
posiadanej oferty. Wynika z tego, iż problemem jest brak przepływu informacji oraz brak 
formalnej i nieformalnej współpracy.  

 

IDI z instytucjami / FGI z instytucjami: Jakie problemy wskazują przedstawiciele instytucji  
w zakresie współpracy pomiędzy instytucjami/organizacjami na rzecz aktywizacji młodzieży?  
W jakim zakresie konieczna jest współpraca i koordynacja działań ww. instytucji?  
Czyje to zadanie, kto powinien zainicjować taką współpracę? 
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„Szczerze mówiąc to nie orientuję się w tym. Nie przychodzi mi nic do głowy…. No ciężko mi 

odpowiedzieć na to pytanie.” 
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 1, str. 3) 

 

„Tak z działania, szczerze mówiąc… (pauza) na daną chwilę ciężko jest mi coś wymyślić na 

ten temat. Gdybym po prostu bardziej zagłębiła się w temat tej rozmowy naszej to na 

pewno bardziej bym się przygotowała do tego, a tak na szybko to ciężko mi po prostu coś 

stwierdzić na dany moment.” (odpowiedź na pytanie dotyczące znajomości zakresu 

działania instytucji)  
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 1, str. 3) 

 

„No tak nie do końca” (odpowiedź na pytanie dotyczące znajomości zakresu działania 

instytucji) 
(IDI z instytucjami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wywiad nr 2, str. 3) 

 

„O matko Boża, ale mnie Pani zagięła. (pauza) nie wiem. (śmiech) trudno jest mi teraz tak 

jakoś nie przychodzą mi do głowy takie organizacje.” 
(IDI z instytucjami, Zespół Szkół Technicznych, Wywiad nr 10, str. 2) 

 

W trakcie wywiadów zarówno indywidualnych jak i grupowych rozmówcy wskazywali, że 

współpraca jest konieczna głównie przy wymianie informacji. Respondenci wskazywali, że 

współpraca będzie pożądana w celu pozyskaniu różnego rodzaju informacji.   

 

„Jeśli chodzi o współpracę, to na pewno ta współpraca musi być ścisła na zasadzie takiej 

wymienności, prawda, informacji i działań”  
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa Rada Rynku Pracy, Wywiad nr 5, str. 8) 

 

No to myślę, że na pewno tu jakaś wymiana informacji, wzajemne informowanie się  

o pewnych rzeczach, to myślę, że to tutaj głównie. 
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 3, str. 3) 

 

Przedstawiciele  powiatowych urzędów pracy wskazywali, iż wykonują głównie obowiązki 

wynikające z ustawy, z którymi sobie samodzielnie radzą i nie potrzebują wsparcia innych 

podmiotów. Dotychczasowa współpraca powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy 

społecznej ogranicza się do bieżących kontaktów, a wspólne działania sprowadzają się  

w zasadzie jedynie do projektów finansowanych z PO KL.  

 

„Patrzymy na to, jakie mamy zasoby ludzkie, prawda, jakie mamy właśnie możliwości 

czasowe zrealizowania tego no i wtedy albo przystępujemy albo nie do tego, do tego 

partnerstwa, prawda  ale mówię na pewno wygodniej z takiego punktu organizacyjnego 

jest realizować projekt samodzielnie…” 
(FGI, Nisko, str. 29) 

 

„tak naprawdę łatwiej jest realizować projekt samemu, wtedy człowiek po prostu 

odpowiada sam, wygodniej dla instytucji, natomiast biorąc pod uwagę cel jaki mamy 
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osiągnąć to musimy się zastanowić czy jesteśmy w stanie po prostu wszystkie działania, do 

osiągnięcia  sami zrobić , zrealizować, jeżeli uznamy, ze sami sobie damy radę, to partner 

jest nam nie potrzebny” 
(FGI, Nisko, str. 15) 

 

Potrzeba ewentualnej współpracy zgłaszana była od przedstawicieli jednostek oświatowych, 

organizacji pozarządowych, którzy zgłaszali chęć współpracy głównie w zakresie pozyskiwania 

informacji które są w posiadaniu powiatowych urzędów pracy.   

 
W trakcie wywiadów pojawiła się także wypowiedź, w której respondentka stwierdziła, iż aby 
bardziej efektywnie prowadzić działania aktywizujące młodzież powinno się podjąć współpracę 
z pracodawcami . 

 

„Ta aktywizacja według mnie powinna pójść dwutorowo, powinna współpraca między 

samorządem, pracodawcami i urzędem i wtedy to by może dało efekty, bo nasz praca 

choćby najlepsza jak nie ma miejsc pracy nic nie będzie z tego. (…) dlatego to powinno być 

swoje, ale powinno być tak jak mówię czy miasto czy gmina też powinna też ich..... o to żeby 

ściągać przedsiębiorców żeby stworzyć warunki żeby ...... chcieli otwierać, prowadzić tą 

działalność i wtedy jeżeli te dwie te dwie formy my i oni te jednostki  załóżmy że były by 

jednym to wtedy by tam wspólnego końca dojdziemy a tu jest tylko jedna część nie ma tej 

drugiej części, która by gwarantowała pracę i te pieniądze wielkie były przerobione i ludzi 

.....i to wszystko jest stracone.” 
(FGI Przemyśl, str. 14) 

 

„I każdy by proponował ze swojej strony, my ze swojej strony, a miasto przecież ma różne 

podatki, opłaty, czy jakieś tam mogły też coś pracodawcy zaproponować.”  
(FGI Przemyśl, str. 17) 

 

„Jakieś takie formy pracodawcy żeby powstały, eee jakiś taki związek, jakieś takie no 

stowarzyszenie, związek jakieś nawet nieformalne, że oni jakoś będą wytyczać tory czy czy 

jakąś informacje przekazywać, którędy warto iść jakieś nowe innowacje coś.”   
(FGI Przemyśl, str. 18) 

 

 

 

 
 
 
 
Według opinii przedstawicieli instytucji działających na rzecz aktywizacji osób młodych, 

intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami społecznymi powinna obejmować wymianę 

informacji dotyczącej możliwości kształcenia, szkolenia, zatrudnienia oraz badania potrzeb 

rynku pracy. Respondenci wskazali na konieczność  organizowaniu różnego rodzaju spotkań, 

konferencji, konsultacji i debat. Organizacja tego rodzaju wydarzeń miałaby na celu, ich zdaniem, 

FGI z instytucjami: Jak zintensyfikować współpracę pomiędzy partnerami społecznymi,  
aby podnieść jakość i efektywność działań aktywizacyjnych? 
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wymianę informacji, której deficyt został przedstawiony, jako istotny problem przy 

dotychczasowej współpracy pomiędzy instytucjami.   

 

„No myślę, zrobić takie spotkania wspólne z tymi instytucjami. Wszyscy na przykład 

doradcy zawodowi się spotykają i wypracowują sobie taką metodą zajęć warsztatowych 

taki zakres współpracy, prawda, zakres wzajemnych usług świadczących sobie.”  
(IDI z instytucjami, Zespół szkół Technicznych, Wywiad nr 10, str. 4) 

 

„Ja myślę, że jedną z podstawowych form, która przychodzi mi na myśl są na przykład 

konferencje. To jest możliwość wymiany, czy też... Te konferencje mogą być organizowane 

przez różne instytucje, czy też nawet uczelnie, szkoły wyższe, tak żeby młodzież miała 

możliwość dowiedzenia się na jednym spotkaniu o możliwościach, z których mogą 

korzystać, bo wydaje mi się, że z przepływem informacji sobie nie radzimy, też ogólnie rzecz 

ujmując. Bo nawet gdybyśmy zawiesili plakaty, to myślę, że to też nie będzie... Nie 

przyniesie właściwego rezultatu oczekiwanego. To musi być spotkanie na żywo w cztery 

oczy, bądź też w formie bezpośredniej po prostu, gdzie osoba może usłyszeć, może się 

dowiedzą też dopytać, czyli takie targi pracy, czy też dyżury ekspertów, nazwijmy to tak, z 

takiej dziedziny z poszczególnych instytucji. To na pewno może przynieść jakiś efekt.”  
(IDI z instytucjami, Powiatowy Urząd Pracy, Wywiad nr 9, str. 6) 

 

„Myślę, że jak najbardziej właśnie dialog. Dialog i wymiana informacji, mnogość środowisk 

i mnogość środowisk. I właśnie ten oddolny dialog, czy będzie na spotkaniach czy w formie 

jakiś płaszczyzn, no to po prostu pokazuje, o pewnych problemach nie mieliśmy pojęcia.”  
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa rada Rynku Pracy, Wywiad nr 7, str. 5) 

 

„Może jakieś wspólne konferencje, które by wtedy coś uświadomiły, gdzie zapraszano by nie 

tylko takiego nauczyciela, który ma tam działkę doradztwa, ale też dyrektora instytucji.”  
(IDI z instytucjami, Zespół Szkół, Wywiad nr 6, str. 6) 

 

„No myślę, że poprzez różnego rodzaju konsultacje, poprzez wspólne spotkania, różnego 

rodzaju formy dialogu z organizacjami, z instytucjami. No myślę, że przede wszystkim 

dyskusja, prawda, jakaś. I spotkania panelowe.”  
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa rada Rynku Pracy, Wywiad nr 5, str. 9) 

 

„Myślę, że rozmowy przedstawicieli danych instytucji i przekazywanie tych informacji do 

swoich pracowników.”  
(IDI z instytucjami, Ochotniczy Hufiec Pracy, Wywiad nr 4, str. 5) 

 

„Przede wszystkim częstsze jakieś spotkania, debaty. Tego typu rzeczy. Po prostu, no 

bardziej nastawiłabym się na jakieś spotkania i rozmowy na różne tematy. Debata jest 

moim zdaniem tutaj najlepszym takim rozwiązaniem według mnie, ponieważ tam na tej 

debacie mogą paść różne propozycje, każdy jest inny wiadomo, każdy ma jakieś inne 

potrzeby, inne zainteresowania i zawsze może tam coś się narodzić, jakaś myśl nowa.”  
(IDI z instytucjami, Młodzieżowa rada Rynku Pracy, Wywiad nr 1, str. 4) 
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„Nie, no były już jakieś pomysły z portalami takimi, nie wiem, forami, na których... Mówię to 

BD Center realizowało, że jest strona internetowa, wszyscy się możemy spotkać na tej 

stronie, fakty, możemy uzyskać informacje różne. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby 

fajnie sobie współpracować na tym moim poziomie lokalnym i wiadomo, że z Rzeszowem 

jest inaczej, to jest dużo instytucji różnych i tak dalej, ale jeśli ja pracuje w szesnasto czy 

dwudziestotysięcznym miasteczku i takich punktów jak moje jest na podkarpaciu jest 

rozsianych całe mnóstwo, to dla nas tak naprawdę najważniejsza jest ta lokalna 

współpraca.” 
(FGI Rzeszów, str. 18) 

 
Oprócz wyżej wymienionych metod, przedstawiciele instytucji nie wskazywali jako istotnej  

potrzeby intensyfikacji współpracy pomiędzy nimi. Ich zdaniem współpraca ta układa się dobrze 

i nie widza konieczności podejmowania szczególnych działań w tym zakresie.   
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III. Dobre praktyki w zakresie aktywizacji osób młodych 
 
 
Realizowane działania w zakresie realizowanych form wsparcia 
 
Jednym z głównych powodów wysokiego bezrobocia młodzieży jest brak doświadczenia 
zawodowego. Ma to poważny wpływ na szanse uzyskania pracy przez osoby młode, szczególnie 
gdy oczekiwania pracodawców są wysokie. Aby zniwelować ten problem i stworzyć bezrobotnej 
młodzieży możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego respondenci wskazywali na 
podejmowanie wielokierunkowych działania na rzecz ich aktywizacji. Jedną z najczęściej 
wskazywanych form wsparcia był staż zawodowy, czy nowa forma wsparcia – bon stażowy 
który został  wprowadzony w życie w wyniku znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy.  Odbycie stażu zawodowego stwarza możliwość zdobycia 
doświadczenia zawodowego połączonego z późniejszym zatrudnieniem.  
 
Wg opinii respondentów uczestnicy byli zadowoleni z odbytych staży zawodowych  
u pracodawców. Podczas odbywania stażu uczestnicy otrzymywali wynagrodzenie, mieli 
zapewnioną opiekę w postaci wyznaczonego z ramienia pracodawcy wykwalifikowanego 
pracownika, który pełnił funkcję opiekuna. W ramach odbywanych stażu, często uczestnikowi 
zwracano koszty przejazdu do miejsca odbywania stażu oraz pokrywano koszty ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na zakończenie stażu uczestnik miał często 
zagwarantowaną możliwość zatrudnienia na okres 6 m-cy. Z informacji jakie podczas wywiadów 
grupowych przekazywali respondenci wynikało, że tylko część osób odbywających staż 
otrzymywała pracę. Jeżeli nawet nie otrzymali pracy, to zmienił się sposób postrzegania ich na 
rynku pracy, ponieważ posiadają już niewielkie doświadczenie zawodowe, a w obecnych czasach 
wartościowy staż to cenny punkt w życiorysie oraz zdobycie referencji. Wg respondentów staż 
przyczynia się nie tylko do nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy, ale 
również  bardzo pozytywnie wpływa na ich morale, poczucie wartości oraz zwiększa motywacje 
do poszukiwania pracy. 
 
Respondenci wskazywali, że zapotrzebowanie wśród młodzieży na podjęcie stażu jest bardzo 
duże i na każdą ilość zaproponowanych w ramach aktywizacji staży zawodowych będzie 
zapotrzebowanie.  
 
Realizowane działania w zakresie dotarcia z oferta aktywizacyjną do grupy docelowej.  
 
Jednym z istotnych i trudnych do rozwiązania problemów w zakresie aktywizacji ludzi młodych, 
pozostających poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem, zwłaszcza osób niezarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy  jest  dotarcie do tych osób z oferta aktywizacyjną.  
 
Podczas  przeprowadzanych wywiadów fokusowych uczestnicy wskazywali na 
wykorzystywanie różnych kanałów dotarcia do bezrobotnych osób młodych.  Poza powszechnie 
używanymi sposobami jakim są informacje umieszczane na stronach internetowych, na 
tablicach ogłoszeń czy w lokalnej prasie często stosowanymi metodami były osobiste kontakty 
pracowników instytucji z pracownikami samorządów i ich jednostek organizacyjnych tj. głównie  
z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. 
Jednostki te posiadają w swoich bazach i rejestrach między innymi, rodziny ubogie, 
dysfunkcyjne, ze środowisk zaniedbanych i kryminogennych. Ponadto respondenci często 
szukali pomocy w dotarciu do grupy docelowej w kościołach i środowiskach parafialnych. 
Spotykali się osobiście z księżmi i sołtysami którzy mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami 
swoich parafii i sołectw. Ponadto docierali z informacją do różnego rodzaju stowarzyszeń   
i organizacji skupiających młodzież w tym Caritas i Ochotnicze Straże Pożarne.  
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Realizowane działania w zakresie współpracy pomiędzy instytucjami  
 
Wdrożenie w życie systemu Gwarancji dla młodzieży wymagać będzie współpracy pomiędzy 
wieloma podmiotami działającymi na rzecz aktywizacji osób młodych działającymi na szczeblu 
lokalnym.   
 
Najczęściej wymienianą formą współpracy pomiędzy instytucjami jest współpraca pomiędzy 
instytucjami realizującymi projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  
a  powiatowymi urzędami pracy. Do instytucji tych należą: instytucje szkoleniowe, organizacje 
pozarządowe oraz jednostki OHP które realizują projekty obejmujące działania umożliwiające 
nabycie lub podwyższenie kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie, często 
połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji 
zawodowej. Instytucje te nawiązują współpracę z powiatowymi urzędami pracy jako 
podmiotami które posiadają rejestry osób bezrobotnych i odgrywają rolę w procesie rekrutacji 
beneficjentów na szczeblach lokalnych. Współpraca polega głównie na przekazaniu przez 
instytucje realizujące projekty oferty szkoleniowej celem rozpowszechnienia jej wśród grupy 
docelowe, poprzez udostępnianie ulotek w urzędach, wywieszanie plakatów czy umieszczanie 
informacji o projektach na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.  
 
Wg opinii respondentów współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami niezbędna jest  
w procesie rekrutacji uczestników do projektów. Respondenci wspominali również  
o współpracy Ochotniczych Hufców Pracy z kościołami i instytucjami kościelnymi, które 
odgrywają szczególną rolę w procesie rekrutacji beneficjentów, ponadto wymieniali współpracę 
z Ochotniczymi  Strażami Pożarnymi oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej Powiatowymi 
Centrami Pomocy Rodzinie, jako jednostkami które mają bezpośredni kontakt z rodzinami  
i osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
 
Przykłady projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego 
realizowane na rzecz aktywizacji bezrobotnych osób młodych 
 
 
PROJEKT „W KIERUNKU ZATRUDNIENIA”  
 
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” 
 
Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. Projekt  
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy. 
 
Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 
wśród co najmniej 90% osób bezrobotnych (36 kobiet, 27 mężczyzn) biorących udział  
w projekcie z terenu powiatu niżańskiego do końca sierpnia 2014 r.  
 
Celami szczegółowymi projektu było: 

• nabycie nowych kwalifikacji przez co najmniej 90% osób bezrobotnych (36 kobiet,  
27 mężczyzn) biorących udział w projekcie poprzez organizację szkoleń/kursów, 

• nabycie doświadczenia zawodowego przez 90% osób bezrobotnych (36 kobiet,  
27 mężczyzn) biorących udział w projekcie poprzez organizację staży zawodowych, 

• podniesienie umiejętności poszukiwania pracy 90% osób bezrobotnych (36 kobiet,  
27 mężczyzn) biorących udział w projekcie poprzez poradnictwo zawodowe, 
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• podniesienie samooceny i wiary we własne siły 90% osób bezrobotnych (36 kobiet,  
27 mężczyzn) biorących udział w projekcie poprzez wsparcie psychologiczne, 

• zdobycie zatrudnienia przez co najmniej 30% osób kończących udział w projekcie.   
 
Grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne - kobiety i mężczyźni powyżej 18 roku życia 
(zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku), zamieszkujący powiat niżański  
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje 
kwalifikacje. Priorytetowo były traktowane osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj:  

• długotrwale bezrobotni, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, 
do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, bez wykształcenia średniego. 

 
Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w ścieżce wsparcia obejmującej następujące 
działania: 
 
PORADNICTWO ZAWODOWE: 
 
Uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem obejmującym cztery elementy: 

1. ustalenie profilu zawodowego uczestnika/uczestniczki – 1 godzina indywidualnie dla 
każdego uczestnika/uczestniczki, 

2. opracowanie Indywidualnego Planu Działania - 2 godziny indywidualnie dla każdego 
uczestnika/uczestniczki, 

3. warsztaty aktywizacyjne – grupowe, 18 godzin dla każdej grupy (3 dni x 6 godzin); 
warsztaty obejmowały: pisanie CV, listu motywacyjnego, zachowanie się na rozmowie 
kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy, 

4. wsparcie psychologiczno-doradcze – 1 godzina indywidualnie dla każdego 
uczestnika/uczestniczki. 

 
SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE: 

 
1. Kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – kurs trwał  

20 godzin teorii (dla całej grupy) + 30 godzin praktyki (dla każdego 
uczestnika/uczestniczki), 

2. Kurs spawania metodą MAG 6 Kurs spawania metodą MAG: 146 godzin spawanie 
metodą MAG, 

3. Szkolenie pracownik administracyjnobiurowy z obsługą kadr i płac i obsługą komputera 
180 godzin dla grupy (organizacja pracy biurowej, przepływ informacji, komunikacja 
interpersonalna, organizacja i zarządzanie, prawo pracy i prawo administracyjne, 
kultura zawodu, obsługa urządzeń biurowych i komputera, kadry i płace), 

4. Szkolenie profesjonalny sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej - 156 godzin dla grupy 
(sprzedaż, dokumenty handlowe, zasady BHP, obsługa kas fiskalnych i komputera). 

 
Uczestnikom/uczestniczkom kursów/szkoleń zostały zapewnione: materiały szkoleniowe, 
poczęstunek, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, opłaty za ewentualne badania  
i egzaminy. Po pozytywnym zakończeniu kursów uczestnicy/uczestniczki otrzymali 
zaświadczenia/certyfikaty/dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności adekwatne do 
ukończonego kursu/szkolenia.  
 
STAŻE 

 
Wszyscy uczestnicy/uczestniczki projektu zostali objęci stażami. Łącznie w ramach całego 
projektu zostały zorganizowane staże o długości trwania 3 lub 6 miesięcy. Staże zostaną 
zorganizowane zostały na terenie powiatu niżańskiego i w okolicach. Stażystom zostały 
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zapewnione stypendia stażowe, badania lekarskie i zwrot kosztów dojazdu.  
 
 

PROJEKT  "RÓWNI NA RYNKU PRACY" 
 
Realizatorem projektu jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Nisku 
 
Projekt realizowany jest w ramach „Gwarancji dla młodzieży” – z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i stanowi operację wspieraną w ramach Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
 
W trakcie trwania projektu – do 31 grudnia 2015 r. – beneficjenci projektu otrzymają różnego 
rodzaju wsparcie, które pozwoli im znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, 
przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia 
formalnego lub utraty pracy – zgodnie z założeniami Europejskiej inicjatywy „Gwarancje dla 
młodzieży”.  
 
Przede wszystkim młodzież jest objęta opieką pedagogiczną ze strony osób mających 
odpowiednie przygotowanie, w tym i doświadczenie, do pracy z młodymi ludźmi, a szczególnie  
z osobami nieaktywnymi. Główną formą wsparcia jest pomoc zindywidualizowana 
nakierunkowana na budowanie własnej wartości beneficjentów, ich umiejętności społecznych 
oraz zdobycie nowych umiejętności przydatnych w ubieganiu się o pracę. Oprócz pomocy 
indywidualnej, beneficjenci przejdą grupowe treningi umiejętności społecznych. 
 
W ramach wsparcia aktywizująco-doradczego uczestnicy wezmą udział w zajęciach z doradcami 
zawodowymi oraz psychologami, które pozwolą im na wybór odpowiedniego, zgodnego z ich 
predyspozycjami, szkolenia zawodowego lub kursu, jak również pomogą w przygotowaniu ich 
do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Beneficjenci mogą się szkolić w bardzo wielu 
zawodach, np. kelnera-barmana, spawacza, przedstawiciela handlowego, fryzjera, sprzedawcy, 
kosmetyczki, wizażystki, florystyki, operatora wózka widłowego. Po zakończonym kursie lub 
szkoleniu zostaną skierowani na staże zawodowe, pozwalające im na nabycie umiejętności 
praktycznych. Przez cały okres stażu będą dostawać stypendium. Dostaną także możliwość 
podjęcia zatrudnienia u współpracujących z OHP przy realizacji projektu pracodawców. 
 
Niemniej ważne są inne kursy i szkolenia, również poszukiwane przez pracodawców, jak np. 
języka obcego, komputerowe (w tym ECDL – European Computer Driving Licence, Europejski 
Certyfikat Umiejętności Komputerowych), prawa jazdy kat. B, przedsiębiorczości.   
 
Efektem realizacji projektu będzie nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych 
jego beneficjentów, wzrost umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej  
i autoprezentacji, nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, wiedzy w 
zakresie technik i metod poszukiwania pracy, w wyniku czego beneficjenci powinni podjąć 
zatrudnienie lub założyć własną działalność gospodarczą. 
 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, otrzymują zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie 
zajęć przewidzianych w projekcie. 
 
Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku 18-24 lata pozostających bez zatrudnienia, 
nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji 
zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do 
potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych 
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metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających 
wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy- projekt „Równi na rynku pracy”. 

• staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży  
i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów staży z zakładu pracy), 

• wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za 
utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy), 

• nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji  
i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy in.), 

• wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, 
dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad 
dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie. 

 
Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości: 

• indywidualne wsparcie opiekuna/kuratora, 
• wsparcie mobilności geograficznej, 
• trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.). 
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IV. Rekomendacje 
 

1. Główne wnioski i rekomendacje z badania  
 

Zwiększenie dostępności i powszechności informacji o oferowanych formach wsparcia 

Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału  
w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji 
zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik 
informacyjnych i komunikacyjnych.  
 
Niezbędne jest rzetelne przekazywanie informacji na temat specyfiki różnych zawodów, 
perspektyw wykonywania pracy w tych zawodach, możliwości zatrudnienia, wysokości 
zarobków, które uświadomiłyby młodzieży i ich rodzicom zalety poszczególnych zawodów  
i zwróciły ich uwagę na możliwość zaplanowania swojej kariery zawodowej, pod kątem 
wykonywania tego typu zawodów. Kwestia ta wiąże się nierozerwalnie z postulowanym 
wprowadzeniem zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach, ale także z akcją promującą 
kształcenie zawodowe w mediach, np. mediach lokalnych.  
 
Ponadto istotnym działaniem na rzecz aktywizacji bezrobotnych osób młodych jest skuteczne 
dotarcie z informacją i ofertą do szerokich kręgów potencjalnych beneficjentów. Będzie to 
możliwe dzięki rozpowszechnianiu oferty skierowanej do bezrobotnej młodzieży która nie jest 
świadoma istnienia wielu form wsparcia oraz wielu funkcjonujących na rynku instytucji 
aktywizujących młodzież. Informacje o możliwości skorzystania z różnych form 
aktywizacyjnych powinny być rozpowszechniane przez instytucje działających na rzecz 
aktywizacji młodzieży takie jak powiatowe urzędy pracy, jednostki organizacyjne Ochotniczych 
Hufców Pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia ustawicznego, 
instytucje prowadzące szkolenia i kursy,  instytucje działających na rzecz wspomagania rodziny  
i młodzieży w tym: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje 
pozarządowe, instytucje kościelne  i inne zajmujące się aktywizacja osób bezrobotnych oraz 
zrzeszające młodzież.  Zarówno respondenci z instytucji zajmujących się aktywizacją oraz 
badana młodzież wskazywali braki wiedzy na temat instytucji i zakresu ich działania jak i samej 
oferty tych instytucji. Zgodnie z opinią badanych respondentów najbardziej skutecznym  
i efektywnym kanałem informacyjnym jest - Internet.  
 
 
Wsparcie mobilności geograficznej  

Z uwagi na sytuację materialną osób bezrobotnych rekomenduje się aby w projektach 
Projektodawcy zakładali zwrot kosztów dojazdu uczestników, którzy w ramach projektu 
odbywają szkolenia, kursy, podjęli  zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż lub praktykę 
zawodową poza miejscem zamieszkania. Na problem braku środków finansowych na dojazdy 
wskazywali zarówno respondenci reprezentujący bezrobotną młodzież jak i przedstawiciele 
instytucji. Wskazana propozycja powinna przyczynić się do poszerzenie obszaru działania  
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i skuteczne dotarcie z ofertą do osób młodych zamieszkujących odległe od ośrodków miejskich  
miejscowości. 

 

Wydłużenie czasu realizacji projektów 

Respondenci reprezentujący Powiatowe Urząd Pracy wskazywali na problem związany  
z krótkim okresem realizacji projektów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych. Jest to 
istotne utrudnienie przy formach wsparcia związanych z kompleksową aktywizacją osób 
bezrobotnych. Aktywizacja osób młodych  wymaga długotrwałego wsparcia i realizacja 
krótszych projektów jest mało efektywna. Bardzo często projekty aktywizujące osoby 
bezrobotne obejmują kompleksowe wsparcie w formie doradztwa zawodowego, spotkań  
z psychologiem, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, kursu czy szkolenia, stażu 
zawodowego i subsydiowanego zatrudnienia. Warto wydłużyć czas trwania tych projektów, 
ponieważ zbyt krótki czas przeznaczony na realizację projektów aktywizujących młodzież bywa 
powodem nieosiągnięcia wszystkich zakładanych rezultatów projektów. W sytuacji, gdy grupą 
docelową są osoby bezrobotne, często o niskich kwalifikacjach i niezaradne życiowo, zasadne  
i konieczne jest tworzenie projektów długoterminowych, a nawet kontynuowania ich  
w kolejnych latach, aby móc faktycznie pomóc tej grupie beneficjentów. Praca z takimi osobami 
wymaga bowiem czasu i rozłożenia poszczególnych działań na dłużej trwające etapy. Warto 
zatem stworzyć możliwości elastycznego wybierania czasu trwania projektu, tak, aby 
rzeczywiście były one w jak największym stopniu dostosowane do potrzeb konkretnych osób 
biorących w nich udział. Realizacja dłuższych projektów zwiększy skuteczność prowadzonych 
działań i pozwoli na efektywne wykorzystanie zarówno czasu, jak i środków przeznaczonych na 
ich realizację.   

 

Wprowadzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców 

Dla skuteczności realizowanych form wsparcia, należy wypracować system zachęt dla 
przedsiębiorców, tak aby wzbudzić w nich motywację do zatrudniania osób młodych 
wchodzących na rynek pracy i nie posiadających doświadczenia. Wsparcie powinno mieć formę 
bezpośrednich zachęt finansowych w postaci dodatków do wynagrodzenia, dotacji, obniżek 
składek na ubezpieczenia społeczne lub też formę ulg podatkowych jako rekompensata dla 
przedsiębiorcy za poświęcanie czasu na naukę osób młodych,.  

Pracodawcy są wyjątkowo ważnym motorem tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych osób 
i dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by zapewnić im dostęp do niezbędnego finansowania. 

 

Intensyfikacja wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego 

Doradztwo zawodowe jest narzędziem, które pomaga młodym osobom w planowaniu i realizacji 
planów edukacyjno-zawodowych.  

Z informacji pozyskanych od respondentów podczas wywiadów grupowych wynika, iż  
doradztwo zawodowe na terenie z którego pochodzili respondenci przyjmuje charakter 
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incydentalny, co oznacza, że zajęcia i spotkania z uczniami miały charakter przypadkowy i były 
działaniami w niewielkim stopniu skoordynowanymi.  Jeden z rozmówców wskazał również na 
małą świadomość i niezrozumienie problematyki doradztwa w środowisku szkolnym. Jako 
skutki braku wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego respondenci wskazywali między 
innymi brak umiejętności związanych z podejmowaniem decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
brak wiedzy o własnych predyspozycjach zawodowych umiejętnościach i uzdolnieniach, 
wynikiem tych braków jest niedopasowanie wykształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku 
pracy. W trakcie wywiadów pojawiły się opinie, iż młodzi ludzie podejmują decyzje związane  
z wyborem kierunku kształcenia, a w dalszej perspektywie zawodu, w sposób nieświadomy.  
W konsekwencji po skończeniu szkoły błądzą w poszukiwaniu pracy, a zdobyte przez nich 
kompetencje rozmijają się z faktycznymi potrzebami rynku.  

Rekomenduje się upowszechnienie dostępu do usług doradztwa zawodowego uczniom od 
poziomu gimnazjum, poprzez zbudowanie spójnego oraz dostosowanego do aktualnych potrzeb 
systemu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty.  

 

Zwiększenie efektywności staży zawodowych 

Staż jest powszechnie stosowanym przez urzędy pracy instrumentem aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych. W Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staż został 
zdefiniowany jako „nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania 
pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy  
z pracodawcą” Celem stażu jest umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia praktycznych 
umiejętności niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia oraz zdobycie doświadczenia 
zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy, które wpłyną na wzrost wartości na rynku 
pracy.  Dodatkowo stażysta ma możliwość zaprezentowania się pracodawcy, a ten ma możliwość 
sprawdzenia stażysty pod kątem jego ewentualnego zatrudnienia po zakończeniu stażu. Staże 
dla młodych bezrobotnych są bardzo popularnym instrumentem aktywizacji zawodowej, 
traktowane są przez młodych ludzi jako ważny element zdobywania doświadczenia 
zawodowego. Przedstawiciele instytucji podkreślali, że bardzo często jakość oferowanych staży 
jest bardzo niska, a młodzież traktowana jest jako „tania bądź bezpłatna siła robocza”. 
Najczęściej zgłaszanymi problemami w zakresie organizacji staży zawodowych był również brak 
jasno określonego programu praktyk oraz niski stopień zaangażowania pracodawcy  
w przekazanie wiedzy stażyście. Pracodawcy przyjmując młodzież na staże ograniczają  
w ten sposób koszty prowadzenia działalności. Ponadto w okresie, gdy względy finansowe nie 
pozwalają na zwiększenie zatrudnienia, stażyści wypełniają lukę kadrową u danego pracodawcy. 
Brak obowiązku zatrudniania stażystów po odbytym stażu i brak kosztów dla pracodawców są 
niewątpliwie atrakcyjnym impulsem do organizowania miejsc stażowych. Pracodawcy twierdzą, 
że dla młodych ludzi to szansa na zdobycie zawodowego doświadczenia, jednak, coraz częściej 
wygląda to na wykorzystywanie trudnej sytuacji młodych ludzi. Tolerancję dla zachowań 
pracodawców powoduje trudna sytuacja na rynku pracy i duża liczba młodych ludzi szukających 
zatrudnienia. Młodzież podczas stażu zawodowego powinna  uczyć się przydatnych 
umiejętności, które w przyszłości zaprocentują na rynku pracy.  

Staż jest niewątpliwie przydatnym narzędziem aktywizującym bezrobotną młodzież, gdyż jeżeli 
bezrobotny po okresie stażu nie uzyska zatrudnienia ma już doświadczenie zawodowe, które 
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może zostać wykorzystane w przyszłości. Jednakże urzędy pracy powinny wprowadzić większą 
kontrolę i monitoring nad stażystami, aby trafniej dobierać stażystów do pracodawców 
organizujących miejsca stażowe. Ponadto należałoby zobowiązać pracodawców do wyznaczania 
opiekunów stażowych oraz kontroli realizacji programów staży.   

 

2. Rekomendacje dotyczące założeń do konkursów regionalnych 
 
 

Lp.  
Kryterium odnośnie grupy 
docelowej  
 

 
Opis kryterium  

1. Grupę docelową powinny stanowić 
osoby młode poniżej 25 roku życia, 
które nie mają zatrudnienia ani nie 
uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 
zamieszkujące powiaty o najwyższych 
wskaźnikach bezrobocia wśród ludzi 
młodych.  

Za młodzież z grupy NEET uważa się osoby 
poniżej 25 roku życia (w wieku 15-24 lata), 
które nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu. Wiek ustalany  
wg reguły stosowanej w zasadach 
sprawozdawczości PO KL, tj. osoba w wieku  
15-24 lata to osoba, która w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcie ma skończone 
15 lat (od dnia 15 urodzin) i jednocześnie nie 
ukończyła 25 lat (do dnia poprzedzającego 
dzień 25 urodzin). Mieszkańcy powiatów  
w których stopa bezrobocia, na podstawie 
danych GUS za ostatni okres statystyczny jest 
równa bądź wyższa niż średnia dla całego 
województwa i jednocześnie odsetek osób 
młodych 18-24 w ogóle bezrobotnych jest 
równy bądź wyższy niż średnia  
w województwie. 

Uzasadnienie kryterium  

Z dostępnych danych statystycznych wynika, że zróżnicowanie pod względem 
aktywności ekonomicznej ludności dotyczy nie tylko poziomu wojewódzkiego, ale 
również powiatowego. W związku z tym uznaje się za wskazane, preferowanie realizacji 
projektów na terenach dotkniętych największym bezrobociem. Należy zauważyć, że 
brakuje danych dotyczących wskaźników aktywności zawodowej w poszczególnych 
powiatach, stąd też przyjęto za miernik stopę bezrobocia oraz odsetek osób młodych  
18-24 w ogóle bezrobotnych. 

2. Grupę docelową powinni stanowić 
absolwenci szkół  

Za absolwentów uważa się osoby w okresie do 
12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, 
świadectwie lub innym dokumencie 
poświadczającym ukończenie szkoły na 
dowolnym poziomie edukacji,  
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Lp.  
Kryterium odnośnie grupy 
docelowej  
 

 
Opis kryterium  

 

Uzasadnienie kryterium 

Absolwenci to osoby borykające się z problemami na rynku pracy, które wynikają z braku 
znajomości rynku pracy, braku znajomości technik aktywnego poszukiwania pracy, 
braku doświadczenia zawodowego. Wsparcie ma na celu przygotowanie absolwentów do 
wejścia na rynek pracy i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie 
praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe). Jak wskazują respondenci 
badania, absolwenci szkół nie posiadają wiedzy na temat rynku pracy, poruszania się po 
nim, oraz nie znają instytucji do których mogliby się zgłosić o pomoc. Wg opinii 
respondentów młodzi ludzie często nie potrafią skutecznie szukać pracy i nie posiadają 
wystarczających umiejętności interpersonalnych. Dlatego niezbędne jest wsparcie tych 
osób między innymi poprzez zapewnienie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, 
szkolenia motywacyjne i doradztwo zawodowe.  

3. Osoby długotrwale bezrobotne  Osoby długotrwale bezrobotne to osoby, które 
w przeciągu ostatnich 24 miesięcy były 
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
przez co najmniej 12 miesięcy  

Uzasadnienie kryterium 

Osoby długotrwale bezrobotnych należą do grup społecznych doświadczających 
szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. 
Długotrwale bezrobotni przyjmują bierną postawę, tracą nawyki zawodowe, a ich 
kwalifikacje ulegają dezaktualizacji w stosunku do potrzeb lokalnych rynków pracy. 
Dlatego w znacznym stopniu narażeni są na wykluczeni ze społeczeństwa. Wg opinii 
respondentów, osoby które przez dłuższy okres czasu pozostają bez pracy tracą 
motywację, chęć dalszego poszukiwania pracy i podejmowania jakichkolwiek działań 
aktywizacyjnych.   

4. Osoby z wykształceniem 
ogólnokształcącym  

Osoby z wykształceniem ogólnokształcącym to 
osoby posiadające wykształcenie średnie 
ogólnokształcące 

Uzasadnienie kryterium 

Kryterium na celu wsparcie osób które są najmniej konkurencyjne na rynku z powodu 
braku zawodu oraz kwalifikacji. Potwierdzają to dane dotyczące aktywności osób  
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym które są znacznie gorsze niż osób  
z wykształceniem zawodowym. Dane te potwierdzają, iż dysponowanie zawodem jest 
atutem.   
 

5. Osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej 

Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 
to osoby które posiadają co najwyżej 
wykształcenie gimnazjalne.  

Uzasadnienie kryterium 

Istotnym czynnikiem determinującym start zawodowy jest poziom wykształcenia. Niski 
poziom wykształcenia i brak doświadczenia zawodowego w znacznej mierze wpływa na 
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Lp.  
Kryterium odnośnie grupy 
docelowej  
 

 
Opis kryterium  

brak aktywności zawodowej osób nie posiadających wykształcenia. Brak wykształcenia 
jest wyznacznikiem niskich kwalifikacji. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej    
są często wycofane z życia społecznego i mają znikome szanse na zdobycie 
doświadczenia i pracy.  W opinii respondentów osoby z wykształceniem gimnazjalnym  
i poniżej są najbardziej  zagrożone wykluczeniem społecznym oraz posiadają największy 
deficyt zdolności interpersonalnych. Osoby te najczęściej zasilają grono bezrobotnych, 
uzyskują relatywnie niskie wynagrodzenia i mają niewielkie szanse na zmianę swojego 
statusu ekonomicznego. 

6. Osoby nie posiadające żadnego 
doświadczenia zawodowego 

Pierwszeństwo mają osoby nie posiadające 
żadnego doświadczenia zawodowego, w dalszej 
kolejności posiadanie doświadczenie zawodowe 
poniżej 6 miesięcy 

 Uzasadnienie kryterium 

 Kryterium na celu wsparcie osób które są najmniej konkurencyjne na rynku z powodu 
braku doświadczenia zawodowego. Zgodnie z opinią respondentów przedstawiana 
podczas wywiadów zarówno indywidulanych ja i grupowych pracodawcy wolą 
zatrudniać osoby, które posiadają już doświadczenie zawodowe. Wg respondentów  
osoby do 25 roku życia są praktycznie pozbawione możliwości zdobycia doświadczenia 
zawodowego. Młodzież nie posiadająca żadnego doświadczenia zawodowego jest grupą 
szczególnie zagrożoną bezrobociem, ponieważ przegrywa w konkurencji z pracownikami 
posiadającymi doświadczenie zawodowe. Powoduje to wydłużanie się okresu 
pozostawania bez pracy, co z kolei powoduje utratę zdobytych kwalifikacji, zniechęcenie 
i doprowadza często do patologii społecznych. 

 
 
 

 
Lp. 

 
Kryterium odnośnie projektów  
 

 
Opis kryterium 

1. Nawiązanie współpracy z pracodawcami Projektodawca nawiąże współpracę  
z pracodawcami z terenu województwa 
podkarpackiego w celu lepszego 
dostosowania zakresu wsparcia 
przewidzianego w projekcie do potrzeb 
pracodawców z regionu. 

Uzasadnienie kryterium 

Kryterium ma na celu pobudzanie współpracy pomiędzy projektodawcami,  
a regionalnymi pracodawcami, co powinno przyczynić się do zwiększenia efektywności 
realizowanych projektów. Zgodnie z wypowiedziami wielu respondentów nawiązanie 
współpracy z pracodawcami jest niezbędne i konieczne w aktywizacji młodych ludzi.  
To pracodawcy powinni wskazać jakich pracowników i o jakich kwalifikacjach 
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Lp. 

 
Kryterium odnośnie projektów  
 

 
Opis kryterium 

potrzebują. Pracodawcy powinni brać czynny udział w opracowywaniu programów 
szkoleń, kursów i staży. Czynny udział pracodawców pozwoli dopasować umiejętności 
uczestników projektu do potrzeb regionalnego rynku pracy. Aby wzmocnić szansę 
znalezienia pracy przez uczestników projektu, w przypadku gdy projekt przewiduje 
dodatkowo realizację szkoleń/kursów prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych, zasadne jest dostosowanie wsparcia szkoleniowego do 
konkretnych potrzeb przedsiębiorców. 

2. Kompleksowy charakter wsparcia 
 
 

Wsparcie powinno mieć charakter 
kompleksowy poprzez obligatoryjne 
zastosowanie w stosunku do każdego 
uczestnika projektu co najmniej 
Indywidualnego Planu Działania  
w połączeniu z co najmniej trzema formami  
wsparcia skierowanego do każdego 
uczestnika projektu. (np. IPD +  warsztaty  
z pośrednictwa pracy + kurs zawodowy  
+ staż) 

Uzasadnienie kryterium 

Aktywizacja zawodowa jest procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych 
sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia 
w ramach realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem stosowanie możliwie 
szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do młodych osób 
bezrobotnych.  Potrzeba kompleksowego rozwiązania problemu pozostawania bez pracy 
tej kategorii osób, powoduje konieczność podjęcia szeregu działań ułatwiających im 
pełen dostęp do zmieniającego się rynku pracy.  
Respondenci podczas wywiadów grupowych wielokrotnie podkreślali, iż same kursy czy 
szkolenia przekwalifikujące są nieefektywne ponieważ bezrobotna młodzież ma wiele 
innych braków takich jak brak motywacji do pracy, brak informacji ogólnych o rynku 
pracy, brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.  
Objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich uczestników projektu umożliwi 
zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju  zawodowego. Kompleksowa analiza potrzeb  
i oczekiwań pozwoli na właściwe  opasowanie kolejnych form wsparcia do 
indywidualnych potrzeb, a tym samym zapewni większą efektywność podejmowanych 
działań. Doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne ułatwi proces poruszania 
się po rynku pracy. Potrzebę realizacji projektów obejmujących staże/praktyki 
zawodowe uzasadnia zarówno konieczność zapewnienia osobom znajdującym się  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy możliwie jak najszerszego wsparcia prowadzącego 
do zdobycia praktycznych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Uzasadnia to 
potrzebę zachęcania Projektodawców do oferowania osobom pozostającym bez 
zatrudnienia wsparcia w tym zakresie. 
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Lp. 

 
Kryterium odnośnie projektów  
 

 
Opis kryterium 

3. Innowacyjna forma wsparcia  Kryterium ma na celu zainicjowania przez 
Projektodawców nowych, nieoferowanych na 
rynku form wsparcia.  

Uzasadnienie kryterium 

 Respondenci podczas wywiadów grupowych analizowali zakres dotychczas 
realizowanych projektów skierowanych do osób bezrobotnych i zauważyli pewne 
schematy  realizowanych projektów. Wg opinii respondentów Projektodawcy wolą 
trzymać się sprawdzonej formuły szkoleń, rzadko proponują innego typu projekty. Jest to 
o tyle niekorzystne, że same szkolenia czy kursy niekoniecznie muszą rozwiązywać 
najważniejsze problemy społeczności lokalnych na terenie województwa. 

4. Wprowadzenie wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej   

Kryteria w zakresie efektywności  
zatrudnieniowej określają minimalny 
odsetek uczestników, którzy powinni podjąć 
zatrudnienie w wyniku objęcia wsparciem  
w projekcie. 

 
Uzasadnienie kryterium 

Podjęcie zatrudnienia przez osoby pozostające bez zatrudnienia powinno stanowić 
główny cel projektów. Efektywność zatrudnieniowa świadczy o odpowiednim doborze 
działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb 
regionalnego rynku pracy. Zapewnia również wysoką wydajność wykorzystania 
środków przyznanych na realizację projektu. Wg respondentów wywiadów 
indywidualnych i grupowych wskazanie minimalnego poziomu efektywności 
zatrudnieniowej w ramach realizowanych konkursów ma na celu zmobilizowanie 
Projektodawców do dokonania już  na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie 
rzeczywistej diagnozy potrzeb regionalnego rynku pracy. 

 
 
 


