Analiżi finali tal- kwestjonarju
Pajjiżi li ‘ipparteċipaw: il-Bulgarija, Malta, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Latvja, il-Portugall
In-numru ta ' l-intimati totali:
NEETs: 287 (żewġ mija u sebgħa u tmenin)
ĦADDIEMA ŻGĦAŻAGĦ: 121 (mija u wieħed u għoxrin)
Dan l-istħarriġ jkun ġie kondott fost 287
NEETs u 121 taż-żgħażagħ ħaddiema minn 6
pajjiżi: il-Bulgarija, Malta, is-Slovenja, irRumanija, il-Latvja u l-Portugall. Hi timmira li
tipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar
NEETs ta' l-isfond, specifiku, problemi u
limitazzjonijiet, l-isfidi u t-tendenzi filġejjieni. Billi jindirizzaw problemi NEETs' fissħubija tal-proġett:

Il-parteċipanti huma magħżula b'mod
każwali mingħajr konsiderazzjoni bejn issessi. Għalhekk, dawn ir-riżultati jistgħu
ikunu raġuni biex wieħed jemmen illi bejn
is-sessi mhix determinanti biex jekk xi ħadd
ser tqiegħed fil-grupp NEETs.
Fil-każ ta ' ħaddiema żgħażagħ in-numru ta
' nisa marki predominanza sinifikanti.

 biex isaħħu l-kapaċità tal-ħaddiema
żgħażagħ rurali biex jappoġġjaw NEETs u
ġġibhom involuti fil-ħajja tal-Komunità
lokali, is-sistema ta ' taħriġ u/jew is-suq
tax-xogħol;
 tipprovdi tagħlim mhux formali,
opportunitajiet għal persuni attivi ljaħdmu f’ żoni rurali;

Sess
35%

65%

Irgiel
Nisa

 biex jinkoraġġixxi titjib fil-kwalità
fix-xogħol
taż-żgħażagħ
ta
'
lorganizzazzjonijiet parteċipanti.
In-nisa mistħarrġa (79 – 65%) huma kważi
d-doppju mil-irġiel (42 – li huwa 35%). Fuq
il-bażi ta ' dan aħna nistgħu nagħmlu lkonklużjoni li n-nisa huma aktar involuti fixxogħol taż-żgħażagħ b'mod ġenerali.

Sess

49%
51%

Irgiel
Nisa

Li jippreżentaw grupp NEETs in-numri tannisa mistħarrġa huwa, feminili 147 – 51%
u 140 maskili – li huwa ta ' 49%.

Ir-riżultati mistharga min din l-analiżi huma
bbażati fuq il-parteċipazzjoni ta ' l-NEETs ta
' ħames (5) gruppi differenti ta ' l-età. 3%
tan-nies huma bejn l-età of 15-17, 16%
bejn l-eta’ 18-21, 26% eta 22-26. Ohrajn
26% tal-intimati huma fin-nofs 26-29 fl-età
u l-biċċa l-kbira tan-nies huma fl-età ta
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30 jew izjed. Dawn in-numri jindikaw
problema serja fil-ġlieda kontra l-fenomenu
ta ' NEETs fil-pajjiżi kollha. Dan huwa tali
numru konsiderevoli ta ' nies fuq l-eta taxxogħol aktar attiva ta ' madwar 30, meta
suppost diġà għandhom esperjenza
professjonali.

Liema grupp ta ' età inti
jappartjenux?
3%
16%
29%

qiegħda mal-livell ta ' Università tal-post ta
' l-edukazzjoni. Minkejja l-livell għoli ta ' lEdukazzjoni, anke, għal xi raġuni, ma setax
isibu post tagħhom fis-suq tax-xogħol.
Huwa iebes għall-punt l-livell ta '
edukazzjoni bħala determinanti għallqgħad b'mod ġenerali, għalkemm, huwa
għandu rwol, bla ebda dubju. Imma il-fatt li
numru kbir ta nies b'livell ta ' edukazzjoni
tajba huma inkapaċi, mhux motivati, mhux
interessati jew b'xi mod limitati biex jidħol
fis-suq tax-xogħol juri l-ħtieġa ta ' miżuri
immedjati. Kwistjonijiet li għandhom jiġu
kkunsidrati:


jaħdmu ma ' studenti fil-ġlieda
kontra li jitilqu l-iskola kmieni;


26%
26%

jaħdmu maż-żgħażagħ mill-età
bikrija ħafna għall-pariri dwar karriera, liżvilupp tal-karriera u l-opportunitajiet wara
l-gradwazzjoni ta ' edukazzjoni sekondarja;


miżuri li jżidu l-motivazzjoni u
jippromovu
t-tagħlim
tul
il-ħajja,
koordinazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet
edukattivi u l-kummerċ;

15 - 17 eta
18 - 21 eta
22 - 26 eta
26 - 29 eta
30 eta jew iktar



Edukazzjoni offruta li jikkorrispondu
għall-bżonnijiet attwali tas-suq, etc.

Passi l-quddiem, minbarra l-miżuri ġenerali
meħtieġa, jistgħu jiġu ‘counselling’ għal
kwalifiki addizzjonali u opportunitajiet ta '
taħriġ għall-akkwist ta ' ħiliet fIt-tul talqgħad u għarfien għall-thul fis-suq taxxogħol, kampanji u inizjattivi għal żieda ta '
motivazzjoni, eċċ., kollha appoġġati u
ffaċilitati
minn
ħaddiema
żgħażagħ
b'esperjenza.
NEETs ma jkunux neċessarjament b ' livell baxx
ħafna ta ' l-edukazzjoni jew opnijoni verifikata.
Aktar minn nofs tal-NEETs intervistati (51%)
gradwat edukazzjoni sekondarja. 11% kellhom
gradwat edukazzjoni ogħla mhux ta ' lUniversità u 23% oħra huma gradwati tal-

8%
8%
53%
31%

0 - 6 xghur
7 - 12 xghur
12 - 24 xghur
53%
izjed
minn 24 xaghar

Perċentwali kbira ta ' l-intimati (53%) ilhom
qiegħda għal anqas minn 6 xhur, 32% - għallperjodu mis-6
2
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Università. Sfortunatament, għadhom biss
3%, hemm ukoll
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xhur sa sena. 8% huma barra mis-suq taxxogħol għall-perjodu itwal – mit-12 sa 24
xahar. 8% iddikjaraw qgħad għal perjodu
itwal minn sentejn. Aktar ma jitwal ilperjodu, inqas jsiru motivati u l-aktar huwa
li jieħdu sehem b ' suċċess fil-ħajja tassoċjetà. Il-ħtiġiet isiru aktar u aktar
sofistikata u l-NEETs isiru inqas tajjba
għas-sitwazzjoni. Għalhekk huwa
importanti li jaħdmu għall-taqsir tal
perjodu ta ' disimpjieg u/jew jużawh b'mod
effiċjenti billi jingħata xi korsijiet ta ' taħriġ,
addizzjonali ta ' kwalifika, xogħol volontarju
jew xi forma oħra ta'okkupazzjoni li ma
tħallix għal kollox sabiex ma jaqaxx millħajja soċjali.
Madwar 95% tal-NEETs intervistati huma
reġistrati fis suq tax-xoghol.

Ibdel kollox. Ir-rwol tal-ħaddiema żgħażagħ
bhala dritt qabel jaslu f'dan l-istadju – missnin bikrin tal-iskola – huwa importanti
ħafna. L-istudenti jeħtieġu li jkunu
mgħarrfa tajjeb tal-modi differenti li huma
jistgħu jsegwu wara l-gradwazzjoni.

X'inhuma r-raġunijiet prinċipali li
inti ma tkunux fl-impjie

25%
7%

23%
17%

28%
familja

edukazzjoni

Il-perċentwali tvarja naturalment fil-pajjiżi
differenti imma aħna stajna nagħmlu
konklużjoni ġenerali pjuttost pożittiv firrigward ta ' din il-materja.
Wara li dawn in-nies reġistrat il-pass li jmiss
huwa li dawn isiru iktar viżibbli, eħfef biex
jintleħqu, ikkuntattji, informati, inkluzi fittipi differenti ta ' attivitajiet, initizjativi,
workshops, trainings, l-impjieg, eċċ, li tista '
tgħinhom jieħdu posthom fis-soċjetà.
Hemm numru konsiderevoli ta ' żgħażagħ,
li huma qiegħda, mghux studenti, mhux
involuti fi kwalunkwe forma ta ' attività u
Sfortunatament mhux reġistrati imkien.
L-ghakbar għan huwa li jamministraw biex
jidentifikaw dan il-grupp taż-żgħażagħ, li
jibdew jaħdmu magħhom u għalihom. F '
ħafna każijiet ma jiġux realizzati li jkunu
mwaħħla minn kull forma ta ' attività talħajja u li jistgħu jsiru problema reali. Ilmument wara l-gradwazzjoni huwa l-punt
ta
'
tkissir
li
jistgħu

Kwalifici u esperjenza
Nuqqas ta motivazzjoni
Ohrajn:

Wieħed mil-akbar problemi ta 'l-NEETs hija
maħsuba li huma-żbilanċ bejn il-aspettattivi
taż-żgħażagħ relatati ma ' xogħol, karriera,
introjti u opportunitajiet u x ' attwalment
jagħmlu biex jilħqu l-bżonnijiet tas-suq u lħtiġijiet. F ' ħafna każijiet iż-żgħażagħ isibu
skuzi konvenjenti għall-qgħad (f ' dan listħarriġ ppreżentata mill-parti ta ' 25% ta '
l-intimati) bħal: in-nuqqas ta ' pożizzjoni
sodisfaċenti u l-ħlas, ħlas baxx meta
mqabbel mal-kwalifika, in-nuqqas ta '
xogħol, eċċ. Skond l-istħarriġ preżenti xi
28% tagħhom huma kwalifika u
b’esperjenza tax-xogħol u l-imġiba fis-suq
tax-xogħol bħala determinanti għall-qed
qiegħda. Dan huwa ċrieki li jibdew jqoddu.
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kienu
diġà
realizzati,
u
x'aktarx
esperjenzati, dak li jkunu qed jintużaw
mhux biss li jirċievu pagi għal żmien fuq ixxogħol, imma hija marbuta u issikkata.
Hawn tidħol ir-rwol importanti ħafna talħaddiema
żgħażagħ
ikkwalifikati
u
esperjenzati biżżejjed biex jilħqu dawn
28%, li jimmotiva u li jagħtihom sostenn
b'informazzjoni dwar opportunitajiet VET
adattat għall-aħjar ħiliet u kwalifiki aktar
adegwata lill-ħaddiema fis-suq. Dawn
jinġabru permezz ta studji, tagħlim tul ilħajja, l-iżvilupp u ċ-ċittadinanza attiva.
In-nuqqas ta ' motivazzjoni biex ifittxu u
jżommu impjieg hija l-problema ta ' 7% ta '
l-NEETs
intervistati.
Miżuri
simili
ta’attivitajiet taż-żgħażagħ, inizjattivi li
tiġbor u tikseb liż-żgħażagħ involuti flazzjoni huma estremament meħtieġa. La
darba l-individwi jaraw lilhom infushom
bħala parti sħiħa ta ' xi ħaġa taħdem dan se
jaffettwaw pożittivament u jagħtihom lmotivazzjoni tagħhom.
23%
tal-parteċipanti
ma
jistux
jimmaniġġjaw biex issib impjieg minħabba
raġunijiet familjari, li mhumiex speċifikati u
mhux soġġetti għal dan l-istħarriġ, ghax dan
mguwiex
l-argument
ewlieni
biex
tikkunsidra.
Edukataturi ta ' l-iskola, konsulenti
pedagoġiku tat-tfal u l-ħaddiema soċjali, u
dawk li jaghtu appoġġ għall-familja u ħafna
oħrajn jistgħu jkunu miżuri suffiċjenti ta '
prevenzjoni u għodda għax-xogħol kmieni
ma ' l-ulied. Qsim ta ' problemi u
komunikazzjoni aħjar fil-familji u bejn ilfamilji
u
l
iskejjel/istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet
jejnu biex jnaqsu sa 23%.

L-edukazzjoni ma jkunx suffiċjenti biżżejjed,
mhux adegwata għan-negozju, mhux
applikabbli, sempliċiment mhux biżżejjed
biex jgħin 17% ta ' l-intimati jirnexxu, għallkuntrarju dan li wasslet għal qgħad.
Progress teknoloġiku għas-snin ta issa,
tajba jew ħażina, b'mod irreversibbli
inbidel u id-domanda u dik fornuta fis-suq
tax-xogħol. L-iżvilupp mgħaġġel tas-settur
ta ' l-IT u l-inserzjoni ta ' teknoloġiji fl-isferi
kollha tal-ħajja imposti livelli ġodda għax
xogħol u tmexxija, għall istudju u li
jivvjaġġaw, għall-ħajja, kollha li jwasslu
għall-ħtieġa ta ' ħiliet adegwati speċifiċi u
kompetenzi godda. Hemm bzonn aktar
hidma mill-qrib fuq ir-relazzjonijiet u
koperazzjoni bejn in-negozju u listituzzjonijiet
tat-taħriġ
u
lorganizzazzjonijiet jistgħu jsiru soluzzjoni,
jew parti minn wahda. Jiġifieri, l-iżvilupp ta
' programmi ta ' taħriġ għall-edukazzjoni u
l-kwalifikazzjoni tal-persuna u speċjalisti floqsma meħtieġa min-negozju, millħaddiema, lill-amministraturi u sa ' l-Bord
ta ' l-amministraturi – bil-ħsieb u bilpotenzjal li jaħdmu.

Kif kien i- rata tal-livell ta ' appoġġ
ipprovduta maż-żgħażagħ qiegħda
mis-servizzi tal-impjieg pubbliku
nazzjonali ta ' pajjiżek?
18%

10%

Hafna hafna
Hazin

20%
16%

Mghux hazin
tajjeb

36%

Ir-riżultati ta ' dan il-kwestjonarju juru li lappoġġ provdut għal żgħażagħ qiegħd
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mis-servizzi tal-impjieg pubbliku nazzjonali
teħtieġ titjib. 10% tat-tweġibiet huwa bħala
fqira ħafna.
Madwar 35% jaħsbu li huwa utli iżda setgħu
jkun aħjar. 18% biss jemmnu li s-servizzi
offruti u l-appoġġ provdut huma ferm tajba
u suffiċjenti.

Is-servizzi tal-impjieg pubbliku nazzjonali,
jeħtieġ titjib. 10% tat-tweġibiet huwa bħala
fqira ħafna tal-perċentwali bejn il-ħames
livelli ta ' l-estimi proposti, minn tajjeb ħafna
għal fqir ħafna, tindika li l-utenti esperjenza
tvarja. Il-konklużjoni sempliċi huwa li lħtieġa għall-bidliet fil-servizzi provdut u
xoghol mill agenzija tax xoghol ingenerali.
Attitudni tajba f'din id-direzzjoni jistgħu
jkunu l-differenzazzjoni ta ' l-Uffiċċju
speċjalizzat
u appoġġ għal żgħażagħ
qiegħda, li jipprovdu konsulenza, assistenza
fil-ħolqien/tlestija tad-dokumenti ta ' lapplikazzjoni tax-xogħol (CV, ittra ta '
kopertura, lingwa f'portafoll (għajnuna),
eċċ.). Il-provvediment ta ' dawn is-servizzi
jejnu biex
jkunu kapaċi iż-żgħażagħ
ħaddiema u li jkunu jafu l-problemi u lbżonnijiet ta ' l-NEETs imma li
wkoll ikunu jafu l-opportunitajiet u l-għodod
għall-iżvilupp.
Dan l-istħarriġ jipprova jiddefinixxi l-isfond
ta ' l-NEETs, l-ostakoli li jiffurmaw issitwazzjoni negattiv tagħhom u llimitazzjonijiet li huma jridu jegħlbu. Kważi
30% ta ' l-intimati, l-ostakli prinċipali huma li
meta tipprova ssib impjieg tressaq ldiskrepanzi bejn l-edukazzjoni u suq taxxogħol u bżonnijiet mill-ġdid bħala waħda
mill-problemi ġenerali. Dawk il-persuni li
diġà jkunu irealizzaw l-problema aktar
jirċievu appoġġ. Dawn ser ikunu aktar
disposti.

biex jieħdu vantaġġ ta ' inizjattivi
informattiv, li tikkonsulta u gwida għalliżvilupp ta ' taħriġ u ta ' karriera.
Għal numru kbir ieħor ta ' l-intimati (23%) lostaklu ewlieni issib impjieg huwa nnuqqas ta ' esperjenza u reputazzjoni. Irrelazzjoni bejn din il-barriera u hawn fuq
deskritt huwa miċħud. In-nuqqas ta '
għarfien u ħiliet adegwati għas-suq taxxogħol twassal għall-qgħad li ġġib innuqqas ta ' esperjenza ta ' xogħol.

X’in huma l-ostakli prinċipali li inti
tiffaċċja meta tipprova ssib impjieg
13%

3%

9%

14%
23%

29%

9

Piżijiet amministrattivi
Nuqqas ta ' opportunitajiet ta '
finanzjament adegwat għall-intraprendituri
żgħażagħ
Nuqqas ta ' l-esperjenza u r-reputazzjoni
In-nuqqas ta ' mentor (programmi)
Nuqqas bejn edukazzjoni u suq tax-xogħol
il-bżonnijiet
Nuqqas ta ' l-opportunitajiet ta ' internship

Numru konsiderevoli tal-parteċipant (14%)
fl-istħarriġ jaħseb li jista jkun aktar faċli
għalihom li tikseb impjig meta jaghmlu
internship. L-opportunitajiet ta ' internship
huma soluzzjoni xierqa speċjalment għal
dawk (aħna diġà
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imsemmija hawn fuq) li jkunu diġà
magħrufa li kwalifika mhux tajjba.
Konvinċenti li internship huwa mod biex
tikseb kwalifikati u impjegati. Fost l-ostaklu
ieħor li tilqot liz- żgħażagħ huma: in-nuqqas
ta ' opportunitajiet għal finanzjar adegwat
għall-intraprendituri żgħażagħ (9%),
in-nuqqas
tal-mentor
(programmi
mentorship) (9%). 3% biss esperjenzaw
piżijiet amministrattivi.


Skond il-NEETs huma miżuri li
jistgħu jittieħdu minn kemm l-Istat
u atturi oħra għat-tnaqqis tal-qgħad
taż-żgħażagħ:



id-dispożizzjoni ta ' aktar
informazzjoni;



tagħlim dwar l-intraprenditorija;
bidliet fil-qasam tal-Edukazzjoni;
kwalifika – professjonali;
armonizzazzjoni bejn l-edukazzjoni u
suq tax-xogħol;
id-disponibbiltà tal-internships;
politika adegwata ta ' appoġġ ta ' lIstat u










paga ogħla għal xogħol tas-sengħa;



paga ugwali għaż-żgħażagħ.

B'risposta
għall-aspettattivi
tagħhom
madwar 70% ta ' l-intimati jemmnu u
jiddikjaraw li huma jkunu jafu l-kompetenzi
tagħhom. Dan jidher li huwa pożittiv iżda
hawn pjuttost kontradizzjoni.

Taf x’hinuma l-kompetenzi tiegħek?
29%

punt jwaqqfu tagħhom fost il-lista ta '
dawn in-nies taħseb li l-ħeġġa, rigor, u lmotivazzjoni huma affarijiet li jiddeskrivi lkompetenzi tagħhom. Ovvjament, lghaqda, rappreżentata minn ħaddiema
żgħażagħ, għalliema, tuturi, eċċ għandhom
jagħmlu aktar sforzi biex jikkontribwixxu
għal għarfien aħjar dwar il-ħiliet u
kompetenzi
liema
huma,
kif
jakkwistawhom, kif jiżviluppaw lilhom, kif
jużawhom. U mhux l-anqas, biex ikunu
promoturi tal kompetenzi, sabiex ikunu
kompetittivi fis-suq tax-xogħol.

Taf x'inhuma ir-riżorsi disponibbli li
tgħin inti tmur lura għalliskola/Fakultà jew isibu impjieg?

Iva

45%
55%

Le

Aktar minn nofs tal-parteċipanti (55%)
jiddikjaraw illi huma jkunu jafu bir-riżorsi li
tista ' tgħinhom tmur lura għalledukazzjoni/t-taħriġ jew impjieg, jiġifieri:

impjieg fuq l internet;

Internet,

konnessjonijiet, proġetti varji;

li jassiguraw paga tajba,

addizzjonali
taħriġ
għallkwalifikazzjoni;

korsijiet professjonali;

Iva

71%

No

imma l-fatt li huma qiegħda tfisser li dawn
ir-riżorsi jew isibuh utli għal kollox, jew ille .
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Il-facilitators fil-proċess li jidentifikaw u
jittrattaw l-partijiet nieqsa mill-kobba
huma l-ħaddiema taż-żgħażagħ. Ir-rwol
tagħhom issolvu l-problema li kienet ġiet
approfondiment għas-snin ta ' sfond li hija
kbira mil-lat prattiku, imma fuq kollox
huwa mgħobbi bil-sinifikat partikolari millbniedem.
"Xogħol taż-żgħażagħ" huwa definit bħala
attivitajiet li intenzjonalment ifittxu għallimpatt fuq iż-żgħażagħ. Il-lum, dan huwa lkompitu tal-ħaddiema żgħażagħ
iktar wiesgħa u komplessi u r-rwol
tagħhom huwa mhux biss biex jingaġġaw
liż-żgħażagħ
fl-edukazzjoni
informali.
Ħaddiema żgħażagħ jgħinu liż-żgħażagħ
jiżviluppaw ħiliet u t-talenti tagħhom
prinċipalment
matul
iż-żmien
extracurricular tagħhom u permezz ta '
edukazzjoni informali imma wkoll l-appoġġ
tagħhom bl-assistenza soċjali, li jikkonsulta
(inkluż fil-familja), tagħlim, eċċ.
Għalkemm 22% tal-ħaddiema żgħażagħ li
ipparteċipaw f ' dan l-istħarriġ jkollhom
kwalifiki edukattivi fil-qasam tax-xogħol
taż-żgħażagħ, 121 huma esperjenzati filproblemi taż-żgħażagħ ta ' kull natura,
inklużi l-ispeċifitajiet ta ' grupp ta ' NEETs.
Madwar kwart minnhom qed jaħdmu mażżgħażagħ permezz ta ' istituzzjonijiet
formali, bħala ħaddiema soċjali fl-iskejjel.
25% huma relatati ma l-edukazzjoni u ttaħriġ, 19% huma nvoluti fl-volontarjat :
jiġu mgħarrfa liż-żgħażagħ . 16% jagħmel
proġett-bbażati żgħażagħ jaħdmu. Hemm
persuni li jieħdu sehem f ' xogħol
internazzjonali taż-żgħażagħ, xogħol ta '
riċerka, eċċ. Imma jkun aktar korrett
jiġifieri li ħaddiema żgħażagħ
spiss
jikkombinaw diversi rwoli u l-attivitajiet
hawn fuq imsemmija meta jersqu lejn
NEETs.

Kif tersaq lejn in- NEETs?

12%
21%
4%

37%

26%

Diskussjoni madwar mejda
Koperazzjoni maċ-ċentru għall-ħidma
kuntatti personali
Kuntatti mill familja
Ohrajn:

Ħaddiema żgħażagħ li avviċinaw NEETs
jhossu li aħjar jistabbilixxu kuntatti personali
u b'koperazzjoni ma ' ċentri għall-ħidma
soċjali. Għodod utli oħrajn huma
diskussjonijiet u sejħiet pubbliċi għalldiskussjonijiet miftuħa, li huma wkoll forma
ta ' kuntatt personali. Dan joħroġ li
perċentwal żgħir ħafna tal-ħaddiema
żgħażagħ jikkomunikaw mal-ġenituri meta
javviċinaw NEETs. Ħafna drabi 'l-NEETs
huma kondizzjonati jew influwenzat millambjent tal-familja. Il-koperazzjoni bejn ilġenituri u l-ħaddiema żgħażagħ bħala forma
ta ' prevenzjoni minn età bikrija tal-iskola
tat-tfal jistgħu jaffettwaw il-mod pożittiv
f’ħafna każijiet ta ' l-iskola kmieni bħall,
aggressjoni, l-iżolament, eċċ. Ħaddiema
żgħażagħ li jgħaddu ħin mal-ġenituri
tagħhom ma jistgħux jirrikonoxxu lproblema gejja mill-ġenerazzjoni u Lidentifikazzjoni
ta
'
problema
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flimkien mal-ġenituri u l-forma ta '
ħaddiema żgħażagħ fihom sens ta ' laffiljazzjoni mal-soċjetà li tgħin liż-żgħażagħ
jikbru aktar konfidenti u aktar socialized.

Liema problemi loġistiċi tiltaqa '
fil ' ħidma ma NEETs?
3%
19%

15%

Attivitajiet/inizjattivi

Iffinanzjati

mill-UE

huma wkoll elenkati bħala opportunità
oħra biex jaħdem mal-NEETs. Tagħna
intimati taħseb illi l-ħaddiem żgħażagħ b '
suċċess hija ewwel nett a motivator tajba,

20%
32%

li tkun persuna ħerqana, semmiegħ tajba,
ukoll b'esperjenza – mhux neċessarjament

11%

b'mod formali. Din hija forma ohra ta l
importanza tal youth workers.
importanza tal-figura tal-ħaddiem tażżgħażagħ. Dawk il-karatteristiċi kollha
huma b'tali mod biex ikunu deskritti lattitudni lejn żgħażagħ/NEETs. Ftit ħafna
tat-tweġibiet punt edukazzjoni formali filqasam wa da tat-tasti għal suċċess. Ħafna
probabbilment minħabba li wħud millpajjiżi hemm l-ebda edukazzjoni formali
għall-kwalifikazzjoni
tal-ħaddiema
żgħażagħ li jimmiraw għal xogħol ma
NEETs. Madankollu, ir-riżultati ta ' lmistoqsija li ġejjin juru li n-nuqqas ta ' ledukazzjoni formali u l-esperjenza taxxogħol fil-qasam ta ' l-NEETs fl-speċifiku
huma ommissjoni.
NEETs huma l-aktar komplikati grupp ta '
żgħażagħ, l-riċetti biex jidentifikaw, l-aktar
diffiċli biex issib u fuq kollox l-aktar
komplikati li jaħdmu mal. Waħda mill-akbar
problemi hi li m'hemm l-ebda sal-biex data
informazzjoni dwarhom. F ' ħafna każijiet
huma minn xi statistiċi, b'hekk l-approċċi
tradizzjonali

jsiru

insuffiċjenti.

Dawk kollha elenkati hawn fuq huma
profondament relatati. Ovvjament innuqqas ta ' riżorsi finanzjarji huwa fil-qalba.
Huwa prerekwiżit għall-numru ta ' żgħażagħ
ħaddiema
involuti.
Hemm
l-ebda
dokumentazzjoni formali fuq NEETs
minħabba n-nuqqas ta ' impjegati li jaħdmu
fil-qasam li jistgħu jagħmlu r-riċerki u
jżommu aġġornat għall informazzjoni.
15% ta ' l-intimati tiġbed l-attenzjoni li nnuqqas ta ' l-edukazzjoni formali għallħaddiema żgħażagħ skont grupp speċifiku
ta ' NEETs.
20% tal-ħaddiema żgħażagħ nota li NEETs
huma diffiċli li approċċ- ma jkunux membri
taż-żgħażagħ communities/organisations.
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Din tkun tiegħu spjegazzjoni loġika bbażata
fuq il-problemi prinċipali ta ' limplimentazzjoni tliet jiltaqgħu magħhom
meta taħdem mal-NEETs:

unresponsiveness ta ' NEETs (mhux
attivi job-dawk li jfittxu/Indifferenti għallEdukazzjoni);

passiveness tal-NEETs (inazzjoni);

NEETs
bħala
ħaddiema
unemployable (reazzjonijiet negattivi minn
min iħaddem).
Għalhekk huwa importanti ħafna li taħdem
ma ' żgħażagħ/NEETs:

għal prevenzjoni (mill-iskola età
bikrija għal żżomm dawk bi sfond
potenzjalment riskjużi milli ma NEETs);

għal għarfien aħjar ta ' kif qed
inattivi jista jaffettwa parti importanti
ħafna tal-ħajja tagħhom;

għall-bini ta ' responsabbiltà u ħiliet
għall-komunikazzjoni ta ' differenti innatura,
immaniġġar
tal-ħin
u
lorganizzazzjoni tax-xogħol, drawwiet taxxogħol (inkluż permezz ta ' apprendistat);

biex jipprovdu informazzjoni u
għajnuna dwar kif issir l-applikazzjoni taxxogħol aħjar (miktub CV, ittra ta '
kopertura, Ewropew lingwa f'portafoll
(għajnuna), eċċ.) u/jew biex issib impjieg.
Li jirreferu għal ħaddiem soċjali u/jew li
tagħti assistenza psikoloġika huma wkoll
modi jsostnu NEETs.
Aktar minn nofs il-ħaddiema żgħażagħ li
jipparteċipaw f ' dan l-istħarriġ huma
Membri ta ' NGO. Fir-rigward ta ' dan huma
jgħidu li l-NEETs jistgħu wkoll profitt minn:

opportunitajiet għal esperjenzi
internazzjonali għall-edukazzjoni informali
pprovduti minn organizzazzjonijiet;



inizjattivi għall-promozzjoni ta '
prattiċi tajba;

appoġġ personali għal parteċipazzjoni
fi proġetti li żgħażagħ tixtieq tattendi u/jew
torganizza.

X'inhi r-rata ta ' suċċess (Ikseb
minnhom involuti fl-Edukazzjoni mhux
formali u formali, istruzzjonijiet dwar
l-impjieg) ma NEETS skond l-esperjenzi
tiegħek?

21%
47%

32%

minn 1-5%
minn 6-10%
aktar 10%

Ir-rata ta ' suċċess tal-kejl u jagħmel xi
konklużjonijiet ġenerali li ugwalment valida
għal sitt pajjiżi bl-esperjenza differenti u listorja fix-xogħol taż-żgħażagħ huwa mhux
biċċa xogħol faċli. Sfortunatament, ir-riżultati
huma pjuttost mhux sodisfaċenti mingħajr
konsiderazzjoni pajjiż speċifiku. Kważi nofs
tal-tweġibiet juru li perċentwal baxx ħafna ta '
sa 5% tal-każijiet il-għan sa b ' suċċess għallNEETs – dawn jamministraw biex issib impjieg
jew tikseb involuti fil-formoli ta ' ledukazzjoni jew taħriġ.
F'dan il-kuntest, skond il-ħaddiema żgħażagħ
huma hemm titjib diversi li jistgħu
jinfluwenzaw żgħażagħ jaħdmu mal-NEETs filmod pożittiv u jwasslu għal riżultati aħjar.
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Titjib fl-approċċ u x-xogħol ma NEETS:

1.


bħala punt tal-bidu biex isir studju ta
' numri attwali tagħhom fil-mument, u biex
jistabbilixxu sistema ta ' monitoraġġ ta ' l-età
tal-iskola kmieni u prevenzjoni;


huwa importanti li ma tagħti up,
wieħed
fuq
il-xogħol/approċċ,
ilmotivazzjoni;


koperazzjoni ta ' l-istituzzjonijiet
kollha - servizzi ta ' impjieg u ċentri ta '
servizz soċjali, għal modi ġodda ta ' lavviċinament liż-żgħażagħ, interessanti
workshops, u qed ifittex potenzali ġodda;


edukazzjoni dwar il-ħidma ma '
żgħażagħ u esperjenza fil-qasam;


kooperazzjoni
aħjar
bejn
listituzzjonijiet individwali, strateġija xierqa
u/jew pjan, gwida għall-żgħażagħ lejn ċerti
miri;

azzjonijiet
żgħażagħ
tat-triq,
promozzjoni u attivitajiet f'postijiet fejn
żgħażagħ onxor

ċentri għal ħidma soċjali għandhom
jirrakkomandaw dawn liż-żgħażagħ biex
tingħaqad ċentri taż-żgħażagħ u viċeversa;

billi tuża l-kelma "NEETs" inqas meta
Umanistiċi għaliha huwa demotivating;

biex jorjentaw lilhom infushom flisfera soċjali sabiex, permezz tal-esperjenza
personali tagħhom, huma jistgħu jimmotiva
oħrajn simili

aktar pubbliċità u kooperazzjoni bejn
l-istituzzjonijiet
differenti
sabiex
jippromwovu l-grupp, evoking u li jiġbor iddiffikultajiet li jiltaqgħu magħhom filkopertura tagħhom u xogħol;

jkollhom a politika ta ' l-Istat li
jagħmel konnessjoni aħjar bejn it-taħriġ
offrut u l-bżonnijiet tas-suq.

2.

Titjib fl-individwu ħaddiema żgħażagħ
jaħdmu ma NEETS biex tikseb riżultati
aħjar:


ħidma mal-ġenituri;
 edukazzjoni u l-esperjenza;
 parteċipazzjoni
fi
proġetti
internazzjonali u volunteering;
 implimentazzjoni
tal-programm
nazzjonali għall-NEETs;
 implimentazzjoni tal-prattiċi Ewropej li
jgħaddu adattat għall-kondizzjonijiet lokali;
 li jistabbilixxi kuntatti aktar, li tinvolvi
aktar riżorsi - uman, finanzjarju biex ittejjeb linterazzjoni u tax-xogħol, li tintroduċi
mandatarji ta ' taħriġ u esperjenza biex
jaħdmu b ' dan il-grupp speċifiku;


kooperazzjioi bejn l-NGOS u l-aġenzija
nazzjonali tal-impjieg;


għarfien aħjar tat-taħriġ/impjieg joffri
disponibbli; jiddedikaw aktar ħin għallmotivazzjoni u jkun aktar konvinċenti biex
jilħqu miri;


jiddedikaw
aktar
ħin
għallkonsultazzjonijiet
undividual
u
Fittex
għajnuna aktar prattiku biex NEETs u
jipprovdu informazzjoni aktar prattika;


jibdew
diskussjonijiet
torganizza
attivitajiet ffukat fuq kwistjonijiet ta '
edukazzjoni u/jew impjieg, jistiednu min
iħaddem;
 appoġġ psikoloġiku u għajnuna għallgħarfien tal-kapaċitajiet personali. biex
jistimulaw il-kant u sodisfazzjon fil-NEETs millkisbiet personali tagħhom u biex joħolqu
ottimiΩmu moderat, ambizzjoni u sens ta '
responsabbiltà lejn il-ħajjiet u l-iżvilupp
tagħhom stess.
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