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Чак четвртина младих између 15 и 30 година није запослена, али се ни не школује, нити
се на други начин усавршава. Ово је показало истраживање у оквиру пројекта „Мреже
омладинских фондова Западног Балкана и Турске”.

  

  Пројекат ће се током наредне четири године, организовати у Србији, Црној Гори,
Албанији, Македонији и у Турској, а у нашој земљи га спроводи Фондација „Ана и Владе
Дивац“.   

“У Србији НЕЕТ стопа (сви грађани који нису запослени, не школују се, нити се на други
начин усавршавају) за младе између 15 и 30 година износи 25,2 одсто, док у Европској
унији износи 14,8 одсто”, наводи се у истраживању. “Када су у питању млади од 15 до 24
године, тај однос је 19,7 одсто у Србији наспрам 12 одсто у ЕУ.”

  

Према истраживању, највеће шансе да се нађу у овој групи имају млади са ниским
степеном образовања, имигранти, затим деца из разведених бракова, деца чији су
родитељи дуже времена незапослени и млади из сиромашних породица.
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Међу њима су и млади који рано напуштају школу, односно и грађани од 18 до 24 године
са само завршеном основном школом. У 2014. години регистровано је  47.375 таквих
случајева, а годину дана касније 42.906.

  

“У школској 2014/15 било је 67.757 младих са завршеном средњом школом, у односу на
2008. годину када их је било 4.451 мање”, наводи се у истраживању. “Број уписаних на
факултет 2014/15 је 218.738 односно 17 одсто укупног броја младих.”.

  

Ипак, истраживање је показало да постоји рекордан број самозапослених међу младима,
а из Фондације “Ана и Владе Дивац” кажу да мисле да је то сигнал да су млади окренули
ка предузетништву.

  

“У 2015. години Национална служба за запошљавање је од младих одобрила 811 захтева
што чини 43,7 од укупног броја пријављених за финансијску подршку за
предузетништво”, додају из Фондације. “У наставку пише да је према подацима
Републичког завода за статистику број самозапослених младих (15-29) у 2015. години
39.664 – односно десет одсто укупно запослених младих. То значи да нису сви млади
тражили финансијска средства за запошљавање, неки су то урадили без финансијске
помоћи државе.”

  

Подаци из истраживања говоре да је у новембру 2016. године покренуто 7.726 нових
бизниса И регистровано 90 хиљада новозапослених у 53.555 новонасталих фирми.

  

(Данас)
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