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MMH traži garanciju i za mlade iz alternativne skrbi
Mreža mladih Hrvatske provodi projekt "Garancija za sve mlade" kojim se želi
učinkovito pratiti implementacija instrumenta razvijenog na razini EU.
“Garancija za SVE mlade” je projekt osmišljen na temelju višegodišnjeg iskustva u
radu s mladima iz alternativne skrbi, kao i dubinskog promišljanja trenutnog
socioekonomskog položaja svih mladih u Hrvatskoj, a posebno onih iz sustava
alternativne skrbi, kao skupine u povećanom riziku od socijalne isključenosti.
Garancija za mlade Naime, premda se iz javnih nastupa može zaključiti da
donositelji odluka puno očekuju od provedbe Garancije za mlade, instrumenta
razvijenog na EU razini kojim bi se svakoj mladoj osobi u roku od 4 mjeseca od ulaska u nezaposlenost ili neaktivnost
trebala zajamčiti kvalitetna ponuda nastavka obrazovanja, pripravništva ili radnog mjesta, ishode je u ovom trenutku teško
predvidjeti, posebno kad govorimo o posebno ranjivim skupinama poput mladih iz alternativne skrbi - stoji na stranicama
Mreže mladih Hrvatske koja je nositelj ovoga projekta uz partnere SOS Dječje selo Hrvatska, Centar za mladež Zaprešić,
udruga Igra i Nacionalno vijeće mladih Austrije. Ovim se projektom želi razviti učinkovit sustav praćenja implementacije
Garancije za mlade koji poseban naglasak stavlja na mlade iz sustava alternativne skrbi kao i osnažiti kapacitete
projektnih partnera za njihovo aktivno praćenje i zagovaranje javnih politika. Pripremne procedure - Trenutno smo u
pripremnoj fazi projekta. Poduzimamo različite pripremne predradnje za istraživanje kroz koje ćemo doći do podataka koje
ćemo objaviti u sklopu izvještaja u sjeni, kao i za izradu analize međunarodnih dobrih praksi u implementaciji Garancije za
mlade. Dakle, trenutno se mapiraju najbolje istraživačke metode koje će se koristiti prilikom istraživanja čiji je cilj
vrednovati provedbu Garancije za mlade iz perspektive mladih iz alternativne skrbi, odnosno istražiti njezin utjecaj na
njihovu integraciju na tržište rada te njihov sveukupni socioekonomski položaj, kao i stupanj socijalne inkluzije pojašnjava Petra Pekica iz MMH dodavši kako se mapiraju i zemlje u kojima postoje primjeri pozitivnih praksi i uspješne
integracije mladih iz alternativne skrbi na tržište rada, a posebno kroz mjere Garancije za mlade. - Ti će primjeri biti
komparirani i predstavljeni u analizi koja će biti gotova i objavljena na jesen. Njezini nalazi služit će kao osnova za
dvodnevnu međunarodnu radionicu. Nakon radionice će biti objavljena brošura namijenjena organizacijama civilnog
društva, a u kojoj će biti objedinjeni najzanimljivi rezultati i preporuke detektirani tijekom izrade shadow reporta, analize te
dvodnevne međunarodne radionice. Nakon toga, najvažniji nalazi i preporuke bit će raspravljeni i na nekoliko sjednica
važnih savjetodavnih tijela koja se bave mladima i njihovim zapošljavanjem, a cjelokupni rezultati projekta bit će
predstavljeni na završnoj konferenciji projekta koja će se održati početkom ljeta 2015. godine - zaključila je Pekica. Ovaj
je projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i to iznosom od 99.990 eura dok je ukupna vrijednost
projekta 119.763 eura. Maja Celing Celić
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