Evropski Pakt za Mlade

NAŠA VIZIJA
Da bi bili konkurenčni na globalnem trgu, potrebujejo podjetja v Evropi danes bolj kot kadarkoli prej
mlade ljudi s pravimi delovnimi spretnostmi. Istočasno ima Evropa velik neizkoriščen potencial
človeškega kapitala. Da bi izkoristili večjo trajnostno rast in inovacijo ter da v celoti izkoristijo spretnosti
in talent, ki je na voljo v Evropi, se morata podjetniški in izobraževalni sektor odpreti svetu in drug
drugemu. Običajno poslovanje ni več možno!
Mladi imajo dandanes delovne priložnosti, ki pred desetletjem sploh niso obstajale. Hitrost tehnološkega
napredka in globalizacije je neusmiljena. Fenomeni kot so »internet stvari«, demografske spremembe in
krožno gospodarstvo potrebujejo študente in podjetja, da se pripravijo za nova in moderna delovna mesta,
tudi takšna, ki danes še ne obstajajo.

Hkrati je več kot 7 milijonov mladih starih med 15-24 let v Evropi nezaposlenih ali izven izobraževalnega
sistema. Še vedno je več kot 4.4 milijonov mladih, ki zgodaj zapustijo izobraževanje in usposabljanje.
Izgubljajo možnosti za učenje in pridobivanje spretnosti, znanja in kompetenc, ki bi jim pomagale v življenju
in v razvoju uspešne in vključujoče družbe.
Tudi veliko število mladih beguncev in migrantov z raznolikimi stopnjami spretnosti in kvalifikacij prihaja v
Evropo, ki lahko predstavljajo dragoceno pridobitev za Evropsko ekonomijo. Da bi tekmovali v globalni
ekonomiji, Evropa in njena podjetja potrebujejo visoko usposobljeno delovno silo, ki se je zmožna hitro
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prilagoditi novim izzivom. Zato morajo podjetja aktivno sodelovati skupaj z izobraževalnimi institucijami pri
reševanju tega izziva.

NAŠ POZIV K UKREPANJU IN ZAVEZAM
Pakt za Mlade je medsebojno sodelovanje podjetij in voditeljev Evropske Unije. Pobudo je podala
organizacija CSR Europe in združuje predstavnike podjetij, izobraževalnih ustanov in mladih ter Evropskih
institucij. K sodelovanju vabimo vsa podjetja, socialne partnerje, ponudnike izobraževanj in usposabljanj,
mladinske organizacije, javne in zasebne zaposlitvene organizacije, učitelje, trenerje, učence, starše in
ostale, da razvijajo ali utrdijo partnerstva v podporo zaposljivosti mladih in njihovo vključitev.
Zavezujemo se k uresničevanju naslednjih ciljev in ukrepov:

1. POVEČANJU števila in kakovosti partnerstev med podjetji in izobraževalnimi organizacijami
2. ZMANJŠEVANJU vrzeli pri spretnostih
3. PRISPEVANJE k EU in nacionalnim razvojnim politikam krepitve spretnosti za zaposlovanje

NAŠ CILJ IN ČASOVNI ROK
V skladu s temi cilji in predlaganimi ukrepi bo podjetništvo sodelovalo z Evropsko komisionarko za
zaposlovanje, socialne zadeve, spretnosti in mobilnost delovne sile in vsemi podpirajočimi organizacijami,
da ustvarimo 10.000 kakovostnih poslovno-izobraževalnih partnerstev, s skupnim ciljem vsaj 100.000
novih visoko-kakovostnih pripravništev, vajeništev ali prvih delovnih mest.

To bo doseženo skozi 28 akcijskih načrtov, vzpostavljenih v državah članicah na pobudo in v koordinaciji s
CSR Europe. Države kandidatke in EFTA države so povabljene, da se pridružijo tej pobudi. Da bi dosegli te
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cilje, bomo gradili na virih in zmožnostih, ki so na voljo preko obstoječih kampanj in pobud zavezništev za
spretnosti za delovna mesta in pripravništva. Pakt bo tudi izkoristil relevantne EU sestanke in dogodke v
letih 2016 in 2017, da mobilizira deležnike in poroča o napredku. Rezultati in skupni predlogi za politiko v
prihodnosti o zaposljivosti mladih, o njihovih prehodih iz šole na delovno mesto, o boljšem usklajevanju
spretnosti in izboljšani poslovni konkurenčnosti bodo s pomočjo tega Pakta, predstavljeni na prvem
Evropskem podjetniško-izobraževalnem srečanju novembra 2017.

PRIDRUŽITE SE PAKTU!
Vabimo vsa podjetja, socialne partnerje, ponudnike izobraževanj in usposabljanj, organizacije mladih,
javne in zasebne zaposlitvene organizacije, učitelje, trenerje, učence, starše in ostale, da se pridružite
Paktu za Mlade in da skupaj okrepimo njegove ambicije in rezultate.
S sodelovanjem boste krepili bogastvo virov in zmogljivosti, ki so dosegljivi preko obstoječih EU programov,
podjetniških kampanj in zavezništev, hkrati pa bili vključeni v aktivnosti na nacionalni, regionalni in
sektorski ravni. Naša prizadevanja bomo plemenitili s pobudami in raziskavami Evropskih socialnih
partnerjev in njihovih posameznih članov na teh področjih.
Delajmo skupaj, za pro-mladinsko in pro-inovacijsko ter trajnostno Evropo!

Kliknite tukaj za dostop do vseh virov Evropskega Pakta za mlade (vključno z infografiko, vodnik za
sodelovanje in Pakt za mlade). Vas zanima včlanitev?

Kliknite tukaj, da postanete podpornik Evropske kampanje Pakt za mlade: http://www.csreurope.org/pactforyouth.
Za slovensko pobudo Pakt za mlade pišite na naslov info@irdo.si
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