Warszawa, 2 marca 2011
Konferencja „Mobilna młodzież”
4 marca 2011 r., PKiN ― Warszawa
„Mobilna młodzież” (ang. „Youth on the move”) to jedna z siedmiu głównych inicjatyw
strategii Europa 2020 ― nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej. Inicjatywa
zawiera 28 propozycji działań, które mają doprowadzić do tego, żeby w 2020 roku każdy
młody Europejczyk miał możliwość odbycia części swojej edukacji za granicą.
Obecnie pięć milionów młodych Europejczyków poszukuje pracy. Dla wielu z nich
możliwości są ograniczone, ponieważ brakuje im odpowiednich kwalifikacji lub
doświadczenia. Niezależne badania Komisji Europejskiej pokazują, że ponad 40%
pracodawców przywiązuje wagę do doświadczenia zdobytego w czasie studiów i pracy za
granicą.
Inicjatywa „Mobilna młodzież” proponuje podjęcie konkretnych działań, które ułatwią
młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń (przede wszystkim na poziomie
europejskim), a tym samym umożliwią zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych i
zwiększą ich szanse na rynku pracy. Jednym z pomysłów Komisji Europejskiej jest
wprowadzenie w państwach członkowskich systemu tzw. „gwarancji dla młodzieży”,
który miałby zapewniać każdemu uczniowi, w ciągu czterech miesięcy od ukończenia
przez niego nauki szkolnej, miejsce pracy lub udział szkoleniu czy stażu zawodowym.
Komisja Europejska koncentruje się na zwiększaniu mobilności młodzieży i umożliwieniu
młodym ludziom nabywania doświadczeń zawodowych za granicą. Wyjazd do innego
kraju niesie jednak ze sobą niebezpieczeństwo, że student wykształcony w kraju
pochodzenia już do niego nie wróci. Jakie działania w tej sytuacji powinny podejmować
instytucje państwowe, aby zachęcać młodych ludzi do powrotu?
Odpowiedź na tego typu pytania będzie można uzyskać podczas uroczystej inauguracji
inicjatywy „Mobilna młodzież”, która odbędzie się 4 marca 2011 r., w piątek, o godz.
14.00 w Sali Koncertowej PKiN (VI piętro). W panelu dyskusyjnym głos zabiorą:
Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds.
edukacji i kultury w Komisji Europejskiej, Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu
Europejskiego, Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej oraz ambasadorowie inicjatywy „Mobilna młodzież” Jasiek Mela i Marta
Sziłajtis-Obiegło. Debatę, w której udział weźmie 500 młodych ludzi, poprowadzi Maciej
Orłoś.
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