Potreby mladých ľudí z vidieka pre tvorbu regionálnej, národnej
a Európskej mládežníckej politiky
Negatíva, problémy
-

Mladá generácia je v značnej miere ovplyvniteľná masovokomunikačnými
prostriedkami, ktorá ich výrazným spôsobom formuje a manipuluje
Mladí ľudia sú závislí na svojich rodičoch, počítajú s podporou svojich príbuzných
Podnikatelia hľadajú mladých ľudí s praxou
Školy slabo reflektujú na potreby trhu práce
Vzdelaný človek = kvalitný pracovník – táto úmera
Chýba motivácia mladých ľudí
Mladí ľudia nemajú vedomosti a podmienky na samozamestnanie
Nízka podpora štátu pri prvom samozamestnaní
Vnímanie mladej generácie verejnosťou ako najviac ohrozenú a manipulovateľnú
Mladí ľudia bez zamestnania prežívajú psychické napätie a pocit strachu z budúcnosti
Úbytok zručností, vedomostí a odbornej kvalifikácie

Návrhy na riešenia:
1. Pri zriaďovaní škôl a odborov reflektovať potreby trhu práce.
Z: MŠVVaŠ a VÚC
2. Zvýšenie objemu finančných prostriedkov na aktívne politiky trhu práce, zamerané
na ponuku práce ale aj na dopyt po práci.
Z: MF SR
3. Aktívne politiky práce reštrukturalizovať podľa potrieb regiónov Slovenska.
Z: ÚPSVaR a VÚC
4. Realizovať programy pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných obyvateľov v rámci
aktívnych politík trhu práce - kombinácia práce s doškoľovaním.
Z: MŠVVaŠ, ÚPSVaR
5. Realizovanie pracovných workshopov zameraných na skvalitňovanie života v danom
území.
Z: Samospráva v spolupráci s neziskovými organizáciami

6. Vychovávať lídrov z mladej generácie pre vidiek.
Z: Samospráva, MVO
7. Prepojenie školy a praxe.
8. Odporúčame prehodnotiť počet vysokých škôl na Slovensku vzhľadom na prax.
9. Ak študent bude praxovať, mali by byť cieľové peniaze na odbornú prax pre študentov –
pre školu ale aj pre podnikateľov.
10. Duálne vzdelávanie – mali by byť štátnymi školami.
Z: MŠVVaŠ a MF SR
11. Legislatívne riešenie podmienok samozamestnania.
Z: MPSVaR
12. Vytvárať a rozširovať možnosti zamestnania na vidieku.
Z: ÚPSVaR, VÚC a samospráva
13. Riešiť znečisťovanie životného prostredia (hlavne plastami), podporovať produkciu bez
odpadov – vyčleniť na to dotácie.
Z: MŽP
Odsúhlasili účastníci X. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku
V Nitre 27.11.2018

