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AZ ESPY PROJEKT

Kísérleti SzociálPolitika
a Fiatalokért

Az Európai Unió anyagi
támogatásával

A PROJEKT
Az ESPY projekt (Experimentation on Social Policy for Youth - Kísérleti Szociálpolitika a Fiatalokért) célja hogy kifejlesszen, teszteljen, terjesszen és reprodukáljon innovatív, a fiatalok aktivizálását szolgáló módszereket, abból
a célból, hogy csökkentse a pályakezdôk munkanélküli-ségét és kiszorulását. Az ESPY projekt 36 hónapos (2013
novemberétôl 2016 októberéig), a költésvetése közel 1.030.500 Euro, amelybôl 828.000 Eurót – a költségvetés 80%-át - az Európai Bizottság bocsájtja rendelkezésre.
A projekt a PROGRESS program része (European Union Programme for Employment and Social Solidarity - Az
Európai Unió programja a munkavállalásért és a társadalmi szolidaritásért, 2007-2013). Ez a program az Európai Bizottság által lett végrehajtva. Arra jött létre, hogy anyagi támogatást nyújtson az Európai Unió munkavállalással, társadalmi kérdésekkel és egyenlô esélyekkel kapcsolatos céljainak kivitelezéséhez, és ezzel hozzájáruljon
az Europe 2020 Stratégia eredményességéhez ezeken a területeken. A program minden érintettet céloz, aki
segíthet kifejleszteni megfelelô és hatékony munkavállalási és szociális szabályozást és stratégiákat, az EU-28,
EFTA-EEA és EU-jelölt és lehetséges EU-jelölt országokban. (http://ec.europa.eu/progress).

CÉLCSOPORT
A projekt a 15 és 24 év közötti fiatalokat célozza meg, akik munkanélküliek, vagy már kimaradtak vagy fennáll a veszélye annak, hogy kimaradnak az iskolából, és akik több szempontból is nehézségekkel küzdenek a
munkaerôpiacon. Ezek elsôsorban olyan fiatalok, akiket veszélyeztet a társadalmi kirekesztôdés, vidéki vagy
elhanyagolt városi környezetben, vagy távoli, periférikus helyeken élnek, és szakképzésre és segítségre lenne
szükségük a tanulásból a munka világába való átlépéshez, a munkaerôpiacra való bekerüléshez. Erre a csoportra
általában jellemzô, hogy nagyon szûkre szabottak a lehetôségei kompetenciái fejlesztésére.

TEVÉKENYSÉGEK
1.
EGY KIS MINTÁN VÉGZETT SZOCIÁLPOLITIKAI KÍSÉRLET MALAGÁBAN
A Malaga megyei Tanács a következô tevékenységeket valósítja meg a Szociálpolitikai kísérlet keretében:
A. Stratégiai irányvonalonal: Képzés
• Motivációs workshopok fiatalok részére, vitafórumok rendezése tanárok számára, és szeminárok a családok
számára;
• Duális tréningek és workshopok a fiatalok kapacitásánakfejlesztése érdekében.
B. Stratégiai irányvonal: Foglalkoztatás
• Menendzsment képzés és gyakorlatok;
• Támogató szolgálat fiatal vállalkozók kezdeményezéseihez;
• Munkahelyi tapasztalatszerzés: önkéntes munka más-más gazdasági tevékenységet folytató, különbözô
típusú szervezeteknél;
• Álláskeresô Klub.
C.
Stragégiai irányvonalvonal: Részvétel a közösség életében
• Részvételi workshopokon és találkozókon a fiatalok és a tréninget nyújtók között a szociális hálózat területén eszközként a tréninghez és munkába álláshoz;
• Részvételi workshopok és fiatalok közötti találkozók, valamint a képzés és foglalkoztatás eszközeként a
társadalmi és szociális hálóval kapcsolatos képzési tevékenységek.
2.
A SZOCIÁLPOLITIKAI KÍSERLET ERTEKELESE
• A projekt kezdetétôl felállítottunk egy, a mért eredményeken alapuló értékelési protokollt, hogy mérhetôvé váljon a résztvevôk által tesztelt tevékenységek hatékonysága;
• A Szociálpolitikai Kísérletrôl értékelô beszámolót készítünk;
• A fiatalok lehetôségeit érintô kezdeményezésekrôl szóló szociálpolitikai ajánlásokat dolgozunk ki és jelentetünk
meg a malagai kísérlet nyomán.

3.
HASZNOSÍTÁS
A projekt eredményeit olyan eszközökkel fogjuk ismertetni, amelyeknek mind vertikális mind pedig horizontális
viszonylatban többszörös hatásuk van helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten.
• Az eredmények hasznosítására szervezett találkozók a partnerség minden helyszínén;
• Nemzetközi, európai szintû ajánlások a fiatalok lehetôségeit érintô kezdeményezésekrôl;
• Helyi gyakorlati hasznosulást segítô találkozók a foglalkoztatási, szociális, ifjúsági és oktatási terület
kulcsszereplôivel, amelynek célja hogy a projekt tevékenységeinek nyilvánosságot adjon, és közös protokollokat hozzon lértre a projekt erdeményeinek megismétléséhez;
• Zárókonferencia, melynek témája az innovatív szociálpolitika a fiatalok lehetôségeinek megteremtésére
Európában.
4.
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERV
• Az Információs és Kommunikációs Terv létrehozása
• A projekt arculat megteremtése
• Promóciós termékek
• Terjesztés a médiában
• ESPY forrás útmutató: a kulcsszereplôk által biztosított helyi források és eszközök (munka, oktatás, szociális
és ifjúsági ügyek) a fiatalkori munkanélküliség és korai iskolaelhagyás megelôzésére és csökkentésére
• Információs workshopok: helyi nyilvános ismertetô rendezvények

CÉLKITÛZÉSEK

1. A szociális, foglalkoztatási, oktatási és ifjúsági irányelvek tekintetében átfogó stratégiaként a többdimenziós
és holisztikus megközelítés megszilárdítása;
2. A helyi érintettekbôl álló nyilvános bizottságok létrehozása a fiatalkori munkanélküliség ellen (szociális partnerek, NGO-k, civil szervezetek, kedvezményezettek csoportjai, stb.), résztvevôi módszerek és gender dimenziók
figyelembevételével;
3. Kreatív és innovatív intézkedések elôsegítése a magas arányú fiatalkori munkanélküliség elleni harcban, az új
társadalmi kihívások megismertetése a fiatalokkal;
4. Málaga tartomány vidéki területein a helyi kulcsszereplôk együttmûködésével egy kislétszámú kísérlet végrehajtása és kiértékelése, melynek célja a 15 és 24 év közti fiatalok szociális és munkaerô-piaci helyzetének javítása.
5. A kölcsönös tanulás, információterjesztés és az eredmények hasznosulásának biztosítása nemzetek közti szinten is a projekt résztvevôi között (európai régiók, melyek fiatalkori munkanélküliségi rátája az EU átlag felett van,
valamint az eredmények megismétlése más európai területeken is.
6. A tapasztalatcsere, a know-how és a szakértelem áramlásának elôsegítése a hatástanulmányok területén,
nemzetközi szinten is.
7. Új szociálpolitikai ajánlások megfogalmazása a projekt sikeres tapasztalatai alapján, valamint ezek átültetése
a Fiatalok Lehetôségei Kezdeményezés új stratégiai programjaiba.
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