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Streszczenie: Głównym celem artykułu jest omówienie − poprzez analizy literaturowe −  5 

w wybranych aspektach zjawiska, które związane jest z populacją ludzi młodych 6 

nieposiadających zatrudnienia i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (dalej – NEET 7 

co oznacza w języku angielskim Not in Education, Employment or Training). W obszarze rynku 8 

pracy Unii Europejskiej omawiane zjawisko powoduje liczne i rozległe negatywne skutki 9 

społeczne i gospodarcze. W tym świetle warto podkreślić, że poza celem głównym zawarta  10 

w artykule refleksja ma pobudzać dyskusję na temat zjawiska NEET, w którego świetle, 11 

niezależnie od wielkości stopy bezrobocia, nie można pomijać problematyki aktywizacji 12 

zawodowej ludzi młodych, którzy na rynkach pracy krajów unijnych zaliczani są do grupy 13 

znajdującej się w trudnej sytuacji. Jak zauważają Attewell i Newman (Attewel, Newman, 2010) 14 

zjawisko NEET należy obecnie do jednego z najważniejszych problemów społecznych, które 15 

wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji w większości państw Unii Europejskiej. 16 

Słowa kluczowe: człowiek, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, populacja NEET. 17 

PROFESSIONAL ACTIVATION OF YOUNG PEOPLE IN THE CONCEPT 18 

OF ACTIVE SOCIAL POLICY 19 

Abstract: the main goal of the article is to discuss – through literature analyses – in selected 20 

aspects of phenomenon that is related to population of young people without employment and 21 

not participating in education or training (hereinafter – NEET which means in English, Not in 22 

Education, Employment or Training). In the area of the European Union labour market,  23 

the discussed phenomenon causes numerous and widespread negative social and economic 24 

effects. In this light, it is worth stressing that apart from the main objective, reflection contained 25 

in the article is to stimulate a discussion on the phenomenon of NEET, in the light of which, 26 

regardless of the unemployment rate size, the issue of professional activation of young people 27 

who are included in a group in a difficult situation on the labour markets of EU countries.  28 

As Attewell and Newman (Attewel, Newman, 2010) the NEET phenomenon is currently one 29 

of the most important social problems that require rapid and decisive intervention in most 30 

European Union countries. 31 

Keywords: human being, labour market, professional activation, NEET population. 32 
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1. Wprowadzenie 1 

Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji na runku pracy stanowi 2 

jedno z zasadniczych wyzwań aktywnej polityki społecznej (dalej − APS), zmierzającej do 3 

pełnego wykorzystania istniejącego potencjału zasobów pracy i ograniczenia obecności 4 

negatywnych zjawisk na rynku pracy, w tym dotyczących występowania na nim licznych grup 5 

defaworyzowanych. Jedną z nich są ludzie młodzi. W tej populacji na przestrzeni minionej 6 

dekady wykształciła się grupa nazywana pokoleniem trzy razy nic (nieposiadające zatrudnienia, 7 

nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu) nazywanym pokoleniem NEET (Krause, 2016). 8 

Wskazana populacja ludzi młodych w obszarze rynku pracy Unii Europejskiej powoduje liczne 9 

i rozległe negatywne skutki społeczne i gospodarcze. Jak zauważają Attewell i Newman 10 

(Attewel, Newman, 2010) zjawisko NEET należy obecnie do jednego z najważniejszych 11 

problemów społecznych, które wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji w większości 12 

państw Unii Europejskiej. W świetle powyższego postulatu warto zauważyć, że w Polsce 13 

wzrasta znaczenie koncepcji aktywnej polityki społecznej mającej na celu ograniczanie 14 

zjawiska NEET. Na kanwie powyższego problemu ustalony został cel główny artykułu, którym 15 

jest omówienie − poprzez analizy literaturowe − w wybranych aspektach zjawiska NEET  16 

i próba pobudzenia nad tym zjawiskiem szerszej dyskusji. 17 

2. Populacja NEET – definicja i źródła powstania 18 

Jak zostało już zauważone zjawisko NEET należy obecnie do jednego z najważniejszych 19 

problemów społecznych, które wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji w większości 20 

państw Unii Europejskiej. W świetle powyższego postulatu należy zauważyć, że wzrasta  21 

w Polsce znaczenie koncepcji aktywnej polityki społecznej skierowanej do ludzi młodych 22 

(Gagacka, Głąbicka, 2014). Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 23 

pracy (dalej − pzirp) ludzi młodych definiuje się jako bezrobotne do 30 roku życia będące  24 

w trudnej sytuacji na rynku pracy (Balcerowicz-Szkutnik, Wąsowicz, 2017). W innych ujęciach 25 

należy zwrócić uwagę na następujące definicje osoby młodej. Organizacja Narodów 26 

Zjednoczonych uznaje za osoby młode takie, które są w okresie przejściowym pomiędzy 27 

zależnym okresem dzieciństwa a niezależnością dorosłości. Natomiast według Głównego 28 

Urzędu Statystycznego, w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności do osób 29 

młodych zalicza się ludność w wieku 15-34 lata (Aktywność Ekonomiczna, 2016). Z uwagi na 30 

statystyki Unii Europejskiej, Komisja Europejska uznaje za osoby młode dwie populacje 31 

ludność: w wieku 15-24 lat oraz 15-29 lat (Youth in Europe, 2009). Jeszcze innym podejściem 32 

jest definicja ludzi młodych przyjęta na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 33 
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Edukacja Rozwój (Szczegółowy opis Osi, 2015). W tym ujęciu osoby młode definiuje się przez 1 

przekrój ludności w wieku do 29. roku życia. Szczególnie istotną dla zaprezentowanej  2 

w artykule refleksji jest definicja ludzi młodych wynikająca z ustawy pzirp, tj. populacji ludzi 3 

w wieku do 30 r.ż., w tym ze szczególnym odniesieniem do grupy NEET − w aspekcie 4 

tworzenia możliwości prowadzących do wzrostu zatrudnienia osób młodych. Z kolei –  5 

w szczególności w części statystycznej − zastosowana została definicja Eurostatu i Między-6 

narodowej Organizacji Pracy, w której przyjmuje się, że stopę NEET można wyrazić w postaci 7 

wskaźnika, będącego ilorazem liczby osób spełniających dwa warunki: osoby nie są 8 

zatrudnione (tzn. są albo bezrobotne, albo bierne zawodowo) oraz w ciągu czterech tygodni 9 

poprzedzających badanie nie uczestniczyły w edukacji ani w szkoleniach i ogólnej liczebności 10 

badanej populacji w tym samych grupach wiekowych i płci z wyłączeniem respondentów, 11 

którzy nie udzielili odpowiedzi na pytanie o udział w regularnej edukacji i szkoleniach (Elder, 12 

2015).  13 

Poszukując determinant kształtujących powstawanie populacji NEET wydaje się, że warto 14 

zwrócić uwagę na jej źródła o charakterze społecznym i makroekonomicznym. W pierwszym 15 

obszarze populacja NEET rozwija się w warunkach nieuczestniczenia osób młodych  16 

w aktywnych formach aktywizacji zawodowej z uwagi na brak rejestracji w zasobach osób 17 

bezrobotnych. Tym samy osoby tworzące grupę NEET nie mogą korzystać z takich form 18 

aktywizacji zawodowej jak dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udział w stażach, 19 

praktykach, szkoleniach czy kursach. Jak zauważa Ashton, w tych okolicznościach, maleją 20 

szanse osób młodych na powrót do subpopulacji osób aktywnych zawodowo, a w szczególności 21 

do zasobów pracy. Zmniejszają się one m.in. z powodu ubytku umiejętności, doświadczenia 22 

zawodowego czy utraty więzi międzyludzkich. W konsekwencji wyraźnie pogłębia się luka 23 

ekonomiczna pomiędzy osobami z populacji NEET i starszym pokoleniem, gdyż osoby z tej 24 

grupy doświadczają w coraz szerszym stopniu rosnącego poziomu ubóstwa i ekskluzji 25 

społecznej Natomiast w sferze uwarunkowań makroekonomicznych zauważa się, że szcze-26 

gólnie sprzyjają rozwojowi populacji NEET negatywne szoki gospodarcze, np. podażowe, 27 

cenowe etc., niedostateczna chłonność zatrudnieniowa gospodarki czy wspomniane już 28 

niedopasowania strukturalne (Ashton, 2007). W tym świetle poszukując źródeł determinu-29 

jących powstawanie populacji NEET, można wyodrębnić dwie ich kategorie. Źródła 30 

obiektywne uwarunkowane np. wspomnianymi już zmianami demograficznymi, 31 

ekonomicznymi i gospodarczymi oraz subiektywne kształtowane postawami ludzi młodych 32 

wobec otaczającej ich rzeczywistości, poglądów, sposobów realizacji w świecie edukacji, 33 

postaw wobec przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego. 34 

W innym ujęciu − jak wskazują badania − przyczyn, które powodują rozwój populacji 35 

NEET można rozważać w trzech wymiarach mikro, mezo i makro. W wymiarze mikro są to 36 

czynniki kojarzone z samooceną, kontaktami ze społeczeństwem, zjawiskiem wyłaniającej się 37 

dorosłości, skłonnością do podejmowania działania podczas nauki, jak i poszukiwania pracy, 38 

rodziną, w tym w szczególności (Szcześniak, Rondon, 2011): niższe poczucie swojej wartości 39 
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oraz skuteczności podejmowania działań, niezauważanie swoich atutów, brak zaufania do 1 

siebie samego, aspołeczne podejście do otoczenia, zamykanie się w sobie, niskie kompetencje 2 

społeczne, poczucie dyskryminacji, pesymistyczne nastawienie do rzeczywistości, nieradzenie 3 

sobie w trudnych sytuacjach życiowych, zwiększona dezorientacja, stan zawieszenia, 4 

niesprecyzowana dalsza droga, odwlekanie wejścia w dorosłe życie, kryzys tożsamości 5 

związany z przejściem z edukacji na rynek pracy, zbyt niska motywacja, brak satysfakcji, 6 

niechęć do pracy, podejmowania wysiłku, brak umiejętności do przystosowania w nowym 7 

środowisku (szkole, pracy), zbyt wysoki poziom stresu, obojętność wychowawcza rodziców, 8 

próba kompensacji uczuć rodzicielskich ekonomicznymi dobrami (w konsekwencji czego 9 

młodzi wybierają życie bez obowiązków). Wymiar mezo koncentruje się wyłącznie na 10 

czynnikach wywodzonych z instytucji szkolnych, takich jak: nauczyciele nie zachęcają 11 

uczniów do zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania podczas lekcji, znudzenie 12 

i niezadowolenie ze szkoły wpływa na decyzje o wcześniejszym opuszczeniu szkoły oraz  13 

o zaprzestaniu aktywności w szkole i pracy, brak indywidualnego podejścia do uczniów, 14 

nieumiejętność radzenia sobie nauczycieli ze zjawiskami patologicznymi zarówno wewnątrz 15 

szkoły i poza nią. Natomiast wymiar makro to czynniki społeczno-ekonomiczne, wśród których 16 

dominują: spowolnienie gospodarcze związane z kryzysem ekonomicznym, społeczna utrata 17 

nadziei na znalezienie pracy i propagowanie tendencji do długiego zamieszkiwania u rodziców. 18 

W świetle powyższych uwarunkowań kształtujących powstawanie populacji NEET warto 19 

zauważyć, za Serafin-Juszczak, że populacja NEET nie stanowi jednorodnej grupy społecznej, 20 

którą cechuje wyłącznie brak jakichkolwiek dochodów pochodzących z pracy i sposób na 21 

samorealizacje poprzez życie „na koszt innych”. Jest to grupa zróżnicowana, którą tworzą 22 

również osoby dobrze wykształcone, niemogące znaleźć zatrudnienia z uwagi na brak 23 

niedopasowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, jak również osoby z niski 24 

kwalifikacjami lub ich nieposiadające oraz zbyt wcześnie kończące naukę. Warto również 25 

podkreślić, że wskazaną zbiorowość łączy zanik odczuwania potrzeby kontynuowania nauki 26 

oraz aktywności zawodowej. W analizowanej grupie występują również osoby przekraczające 27 

normy życia społecznego i wchodzące w konflikt z prawem (Serafin-Juszczak, 2014).  28 

Na tym tle na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat kształtowała się w Europie nowa grupa 29 

społeczna charakteryzowana wspomnianym już akronimem NEET. Akronim ten został po raz 30 

pierwszy wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 1999 roku za sprawą raportu Social Exclusion 31 

Unit (SEU) (The Social Exclusion, 2004), który analizował sytuację osób, które nie posiadają 32 

zatrudnienia i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, co jak zostało już zauważone 33 

oznacza w języku angielskim Not in Education, Employment or Training. 34 

  35 
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3. NEET w krajach unii europejskiej i Polsce – stan i perspektywy 1 

Ludzie młodzi zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem stanowią grupę społeczną 2 

znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (Ustawa z dnia 20 kwietnia, 2004).  3 

Ich sytuacja na rynku pracy staje się kluczowym źródłem powstawania i zwiększania się 4 

populacji NEET. Jak zauważają Jungblut, Mascherini i inni osoby młode, widząc sposób 5 

kształtowania się sytuacji na rynku pracy, rezygnują z jakiejkolwiek aktywności zmierzającej 6 

do podniesienia kwalifikacje czy też uzyskania zatrudnienia. To brak perspektyw przyczynia 7 

się do wspomnianego już powstawania pokolenia NEET. Warto jeszcze raz przypomnieć,  8 

że charakterystyczne dla tego pokolenia jest jednoczesne nieuczenie się, nieposiadanie 9 

zatrudnienia oraz niedbanie o samokształcenie (Jungblut, Mascherini i inni, 2012). Jak ważnym 10 

jest wspieranie wysiłku i działań licznych instytucji państwowych i samorządowych mających 11 

na celu depopulację grupy NEET świadczą alarmujące komunikaty EUROSTATU, w których 12 

stwierdza się jednoznacznie, że zbyt wielu młodych ludzi ulega marginalizacji, wchodząc do 13 

niej. W 2017 r. w UE zaobserwowano 7,567 mln młodych osób (15-34 lata), niepodejmujących 14 

kształcenia, niepracujących i nieszkolących. Tym samym odsetek młodzieży NEET  15 

w populacji osób w wieku 15-34 lata ukształtował się na poziomie 14,7% (Eurostat, Young 16 

people, 2018).  17 

W analizowanym okresie według danych Eurostatu na obszarze 34 europejskich krajów,  18 

w których badana jest identyczną metodą LFS populacja NEET, można wyodrębnić 19 

charakterystyczne grup państw. W tym, kraje o najwyższym odsetku populacji NEET, do 20 

których w 2017 roku zaliczało się Włochy i Grecję odpowiednio 25% i 24,2%. O wysokim 21 

odsetku, któremu odpowiadały Bułgaria (19,8%), Chorwacja (18,9%), Rumunia (18,7%), 22 

Słowacja (18,6%), Cypr (18,0%) i Hiszpania (17,9%). Średnim odsetku populacji NEET, do 23 

których zaliczały się Francja i Węgry odpowiednio po 15%, Polska (14,3%), Irlandia (14,1%), 24 

Łotwa (13,8%), Finlandia (12,4%), Zjednoczone Królestwo (12,2%), Litwa (11,5%), Portugalia 25 

(11,2%). Natomiast niskim odsetkiem populacji NEET, tj. niższym niż 10% charakteryzowały 26 

się Austria (9,3%) i Słowenia (9,3%) (Eurostat, Young people, 2018). 27 

We wszystkich krajach UE w 2017 roku w populacji NEET występowała wyraźna 28 

przewaga kobiet (18%) w relacji do mężczyzn (11,5%). W poszczególnych krajach objętych 29 

badaniami LFS wskazana różnica wyraźnie się powiększa. Na przykład w krajach  30 

o najwyższym odsetku populacji NEET, którymi są Włochy i Grecja były to następujące 31 

wielkości odsetka NEET według płci: kobiety odpowiednio 29,4% i 29,2% i mężczyźni 21,7% 32 

i 19,3%. Szczególnym przypadkiem wysokiego zróżnicowania populacji NEET z uwagi na płeć 33 

jest Słowacja. W tym kraju odsetek analizowanej populacji w przypadku kobiet w 2017 roku 34 

osiągnął poziom 26%, gdy mężczyźni stanowili odsetek 11,6% (Eurostat, Young people, 2018). 35 

W 2017 roku w krajach UE wyraźnie zaznaczyła się tendencja zwiększania się odsetka 36 

populacji ludzi młodych bezrobotnych wraz z wiekiem badanych. W populacji ogółem osób 37 
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bezrobotnych w wieku 15–19 lat odsetek badanych wyniósł 6,3%, w wieku 20-24 lata 14,9%, 1 

w wieku 25-29 lat 12,9% i 30-34 lata 11,5%. Podobna tendencja w analizowanym okresie 2 

występował w Polsce. Ludzie młodzi w wieku 15-19 lat stanowili w bezrobociu ogółem odsetek 3 

wielkości 2,5%, 20-24 lata 13,2%, 25-29 lat 9,8% i 30-34 lata 9,5% (Eurostat, Young people, 4 

2018). 5 

Analizując, wskazane prawidłowości, warto zauważyć, że w kraju mamy większy odsetek 6 

osób młodych w ogólnej populacji Polaków niż w ludności UE. W 2017 roku ludność wieku 7 

15-34 lata stanowiła 10,1 mln, co kształtowało się na poziomie 26% ludności kraju  8 

(23% w całej UE). Wskazany poziom populacji ludności w wieku 15–34 lata jest wynikiem 9 

drugiego wyż demograficznego – najliczniejszymi rocznikami w polskiej piramidzie wieku są 10 

osoby w wieku 32, 33 i 34 lat (każdy rocznik to ponad 630 tys. osób, w sytuacji, gdy kohorty 11 

ludności w wieku 47–52 lata stanowią wyraźną mniejszość ok. 450 tys. osób). Jednocześnie 12 

nasila się zmniejszanie liczbowe populacji ludności najmłodszej. W 2017 roku ludność  13 

w Polsce w wieku 34 lat była większa o 74% od populacji w wieku 15 lat. Tym samym 14 

występuje zjawisko, w którym z uwagi na strukturę wiekową grupy NEET najmniejsze 15 

liczbowo są roczniki najmłodsze, czyli otwierające tę grupę społeczną, a najliczniejsze ją 16 

zamykające. Uwzględniając więc zjawisko starzenia się społeczeństwa Polski, które postępuje 17 

znacznie dynamiczniej niż w całej UE, ludność w najmłodszych rocznikach stanowiąca 18 

podstawowe źródło powstawania populacji NEET wyraźnie się zmniejsza. Towarzyszy temu 19 

zjawisku jednocześnie niskie bezrobocie. W tych warunkach wydaje się, że grupa społeczna 20 

NEET w Polsce w relacji do krajów UE stanowi wyraźnie mniej znaczący problem społeczny 21 

(Komuda, 2018). 22 

Badając przyczyny powstawania populacji NEET, zauważa się ich wyraźne zróżnicowanie 23 

z uwagi na płeć. Jednocześnie warto podkreślić, że z uwagi na główne źródło populacji NEET, 24 

którym jest bezrobocie, różnice liczbowe z uwagi na płeć są bardzo znaczące i niekorzystne dla 25 

mężczyzn. W 2017 roku w populacji bezrobotnych NEET było w Polsce 177,5 tys. mężczyzn 26 

przy 138,7 tys. kobiet (Eurostat, Young people, 2018). Poza bezrobociem dalszym przyczynami 27 

wchodzenia do populacji NEET w przypadku mężczyzn były: choroba lub niepełnosprawność, 28 

zajmowanie się domem lub sprawami osobistymi, zniechęcenie wynikające z bezskuteczności 29 

poszukiwania pracy, opieka się dziećmi lub dorosłymi wymagającymi takiej opieki. Natomiast 30 

kobiety wchodzą do populacji NEET głównie z powodu zajmowania się dziećmi i bliskimi 31 

(blisko 45% kobiet z populacji NEET). W dalszej kolejności zajmowania się domem lub 32 

sprawami osobistymi, choroby lub niepełnosprawności i zniechęceniem wynikającym  33 

z bezskuteczności poszukiwania pracy (Komuda, 2018). 34 

Opisany stan wskazuje, że populacja NEET wraz z upływem czasu stanowi coraz mniejszy 35 

w ujęciu ilościowym problem społeczny. Pozostaje jednak wciąż wyzwaniem dla elit 36 

rządzących. Wynika to m.in. z faktu, iż populacja NEET jest grupą szczególnego ryzyka  37 

z uwagi na społeczną ekskluzję (Szarfenberg, 2009). To zagrożenie stawia APS w szczególnym 38 

miejscu wobec polityki realizowanej przez państwo mającej na celu poprawę sytuacji ludzi 39 
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młodych na rynku pracy lub pozostających poza nim, co szczególnie jest dotkliwe w przypadku 1 

populacji NEET. Jak pisze K. Głąbicka APS z pozycji spełnianych przez nią funkcji przede 2 

wszystkim daje jednostkom i grupom nadzieje na podjęcie zatrudnienia, czyli oferuje pracę, 3 

daje poczucie bezpieczeństwa socjalnego, doprowadza do socjalnej inkluzji, stwarza 4 

możliwości niezależności finansowej od świadczeń państwowych (Gagacka, Głąbicka, 2014). 5 

W tej konstrukcji postrzegania APS można wyróżnić za K. Głąbicką dwie zasadnicze jej 6 

funkcje. Pierwsza odnosi się bezpośrednio do jednostki i dotyczy: zaspakajania potrzeb 7 

człowieka, kształtowania nawyku pracy, uczenia się pracy, rozwoju poczucia odpowie-8 

dzialności w procesie pracy, kształtowania postaw, rozwoju sprawności fizycznej i sprawności 9 

psychicznej, rozwoju zainteresowań i samorealizacji. Druga obejmuje szersze zjawiska 10 

społeczne, takie jak: bezpieczeństwo socjalne, społeczną inkluzję oraz rozwój gospodarki 11 

społecznej (Gagacka, Głąbicka, 2014). W efekcie przy założeniu, że baza demograficzna do 12 

powstawania populacji NEETS będzie się wyczerpywać w związku z odwracaniem się 13 

piramidy wieku, sytuacja na rynku pracy nie ulegnie dynamicznej zmianie, wykorzystywana 14 

przez państwo polityka wobec ludzi młodych będą skutecznie stabilizowała ich sytuację na 15 

rynku pracy można oczekiwać dalszego pomniejszania się zjawiska NEET. Pomimo tak 16 

korzystnych przewidywań nie należy jednak pomijać faktu, że niezależnie od wielkości 17 

zjawiska NEET wiąże się ono w wymiarze mikro z kosztami jednostkowymi, w wymiarze 18 

makro kosztami społecznymi i gospodarczymi, wielokrotnie o charakterze pokoleniowym. 19 

4. Aktywna polityka społeczna a Populacja NEET 20 

Współcześnie w Polsce koncepcja APS odnosi się przede wszystkim do sfery pomocy 21 

społecznej, rynku pracy, systemu edukacji oraz obejmuje swoim oddziaływaniem kapitał 22 

ludzki. APS zakłada, że jedną z podstawowych funkcji pomocy społecznej jest budowanie 23 

aktywnych postaw osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej, 24 

które umożliwiają bardziej efektywne działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 25 

pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych na podstawie 26 

podmiotów ekonomii społecznej. Jak podkreśla A. Karwacki APS stanowi połączenie działań 27 

w dwóch obszarach: aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (Karwacki, 2010). Innym 28 

ujęciem APS charakteryzuje się podejście reprezentowane przez J. Orczyka i M. Żukowskiego. 29 

Postrzegają oni pozorność APS wynikającą z niedostatku inwestycji w APS oraz utrzymywaniu 30 

się dużej skali transferów środków do osób biernych zawodowo. W tym kontekście wskazani 31 

autorzy posługują się terminem „aktywizująca polityka społeczna”, jako prospektywnej 32 

koncepcji, według której oczekiwane są inwestycje w kapitał ludzki, promocja pracy  33 

i aktywność zawodowa (Orczyk, Żukowski, 2007). Wskazane koncepcje APS można 34 

postrzegać jako koncentrujące się na usuwaniu barier rozwojowych w obszarze pracy  35 
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i zatrudnienia. Proces usuwania tych barier szczególnie powinien uwzględniać populację 1 

NEET, która pozostając wielokrotnie w sytuacji ekskluzji społecznej w wyniku postaw 2 

kontestujących istniejący porządek i ład społeczny, powinna odnajdywać odpowiednie 3 

wsparcie w instytucjach rynku pracy.  4 

Na kanwie powyższych charakterystyk APS można postrzegać jako nie tylko model 5 

minimalizowania obszarów ekskluzji i dążenia do wzrostu zatrudnienia, lecz również 6 

inspirowanie działań na rzecz spójności, solidarności oraz czynnych zachowań obywatelskich. 7 

Ten sposób odczytywania roli i funkcji APS jest kluczowy dla zdefiniowania spodziewanych 8 

wyników jej działania. Nie są nimi nie tylko wyłącznie wymierne i policzalne efekty takie jak 9 

np. wzrost zatrudnienia. Są to również wyniki charakterystyczne dla procesów „miękkich” – 10 

istotnie kształtujących wizję porządku społecznego, dowodzące o zwiększającym się kapitale 11 

ludzkim i społecznym, które kształtują przede wszystkim aktywne postawy na poziomie 12 

społeczności lokalnej, grupy zawodowej, rodziny i tak ważnej grupy społecznej, jaką jest 13 

populacja NEET (Karwacki, 2008). Wskazanym powyżej wynikom towarzyszą wyznaczane 14 

przez APS dalsze instrumenty aktywizacji zawodowej, które mogą rozwiązywać problem 15 

społeczny, w tym zjawisko NEET. Instrumenty aktywizacji zawodowej i społecznej są 16 

alokowane w praktyce przede wszystkim przez służby społeczne i służby zatrudnienia. W tym 17 

ujęciu koncepcja APS zakłada (Karwacki, Rymsza, 2011): 18 

−  działania skierowane na aktywizację implikujące prymat uzyskiwania samodzielności 19 

przez beneficjentów nad świadczeniami osłonowymi, 20 

−  integrację publicznych służb społecznych i służb zatrudnienia oraz tworzenie z nich 21 

korpusu tzw. activation services, 22 

−  dopasowanie usług aktywizujących do specyficznych potrzeb i możliwości precyzyjnie 23 

zidentyfikowanych grup marginalizowanych i jednostek, 24 

−  wdrażanie metody i promowanie aktywizacji nie tylko jednostek, ale całych 25 

społeczności lokalnych – tzw. trzeciej metody pracy socjalnej,  26 

−  dążenie do rozwinięcia znaczenia organizacji pozarządowych w świadczeniu tychże 27 

usług, jednak niesamodzielnie, a w kooperacji z jednostkami administracji publicznej  28 

z jednoczesnym wykorzystaniem finansowania publicznego, 29 

−  zastosowanie rozwiązań gwarantujących konkurencyjność w obszarze oferowanych 30 

usług,  31 

−  odnowienie zasady uzyskiwania wsparcia socjalnego pod warunkiem podejmowania 32 

przez beneficjenta pracy. 33 

Charakteryzując funkcje APS odnoszące się bezpośrednio do jednostki – a szczególnie 34 

uwarunkowanej obecnością w populacji NEET – należy zauważyć, że brak zaspokojenia 35 

potrzeb człowieka może w konsekwencji powodować liczne negatywne skutki. W kontekście 36 

koncepcji APS brak pracy może wywoływać u jednostki poważne zaburzenia natury 37 

somatycznej, psychicznej i społecznej. Z drugiej strony posiadanie pracy jest źródłem 38 

egzystencji człowieka i sposobem tworzenia przez niego jego własnego życia oraz podstawą 39 
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moralnego rozwoju człowieka. W wyniku posiadania przez człowieka pracy powstają 1 

materialne warunki jego realizacji i rozwoju. Człowiek w procesie pracy tworzy kulturę  2 

i społeczności, współpracuje i współdziała z jednostkami i grupami. Poprzez rozwój techniki 3 

posiadanie pracy prowadzi do doskonalenia ludzkiego umysłu (Furmanek, 2008). Praca staje 4 

się również źródłem potrzeby uczenia się przez całe życie. Polska obecnie należy do grupy 5 

najbardziej rozwiniętych krajów świata. Ten awans jest ściśle związany ze zmianami  6 

w edukacji. Perspektywy osobistej kariery dają silną motywację do kształcenia się. Z drugiej 7 

strony, wyższe kompetencje obywateli są warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego.  8 

Są to warunki, w których osoby tworzące populację NEET, mogą w sposób łatwy i przyjazny 9 

zaspakajać swoje potrzeby z obszaru edukacji i zatrudnienia. W tej sytuacji wydaje się,  10 

że rozwiązanie problemów społecznych wytwarzanych przez populację NEET, może 11 

skutecznie wspierać pełna alokacja instrumentów APS i towarzyszących jej założeń, przy 12 

optymalnym wykorzystaniu zasobów i potencjału służb społecznych i służb zatrudnienia. 13 

Wskazane działania mogą w efekcie wywołać zmianę w filozofii interwencji państwa 14 

(Gagacka, Głąbicka, 2014), która istotnie może kształtować ograniczanie populacji NEET. 15 

5. Wnioski 16 

Wskazane powyżej dane implikują potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie zależności między 17 

sytuacją ludzi młodych na rynku pracy a formami ich wsparcia w płynnym przejściu z edukacji 18 

do zatrudnienia. W tym obszarze należy wyraźnie podkreślić znaczenie programów i działań, 19 

w których ludzie młodzi postrzegani są, jako populacja osób kreatywnych, mobilnych i mimo 20 

napotykanych trudności umiejących osiągać sukcesy. Taka forma postrzegania tej populacji 21 

zdeterminowała uznanie, stu milionów młodych ludzi żyjących w Unii Europejskiej za grupę 22 

obywateli, od której zależy powodzenie obowiązującej strategii Europa 2020 (Mrozowska, 23 

2014). Na tym tle toczy się jednocześnie proces deprecjonujący, coraz większą część populacji 24 

ludzi młodych, którym jest zjawisko NEET (Jakimiuk, 2017).  25 

W tym kontekście wydaje się, że priorytetem w procesie przygotowywania oraz realizacji 26 

działań osłonowych w celu niedopuszczenia do stawania się ludzi młodych osobami 27 

charakterystycznymi dla populacji NEET jest nowe spojrzenie na aktywizację zawodową tej 28 

grupy społecznej poprzez – zauważone już wcześniej procesy: 29 

– szoków gospodarczych, 30 

– zmiany demograficznej,  31 

– społecznej ekskluzji, 32 

– postaw kontestujących porządek prawny i ład społeczny. 33 

  34 
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Można przyjąć, że wskazany proces deprecjacji należy ograniczać, poprze działania 1 

zwiększające elastyczność na rynku pracy – z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa 2 

(flexicurity) (Kryńska, 2009) – oraz ideę uczenia się przez całe życie. Zatrudnienie z kolei 3 

należy wiązać z wyposażeniem społeczeństwa w umiejętności, które umożliwiają znalezienie 4 

nowego miejsca pracy z zachowaniem fundamentalnej zasady prymatu zatrudnienia  5 

i szkolenia nad zasiłkiem (Uchwała nr 239, 2014). 6 
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