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GŁÓWNE WNIOSKI
Większość (aż 63%) osób młodych z kategorii NEET
(niekształcący się i niepracujący) uczestniczących we wsparciu
w ramach POWER znajduje pracę

Odsetek osób pracujących po zakończeniu udziału we
wsparciu wzrósł w porównaniu do poprzedniej edycji badania
o 3 pp.

Odsetek osób wskazujących na niemożność znalezienia
jakiejkolwiek pracy jako powód niepodjęcia pracy spadł
o 22 pp. – z poziomu 50% do 28%

Wyniki uczestników wsparcia różnią się od siebie na poziomie
powiatów (odsetek osób, które rozpoczęły pracę maksymalnie
aż o 36 pp.) i zależą od cech lokalnych rynków pracy

Osiągnięcia uczestników wsparcia różnią się znacznie dla
kobiet i mężczyzn
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WPROWADZENIE
 Niniejsza broszura podsumowuje wyniki III raportu wskaźnikowego
z wieloletniego badania pn.: „Badanie efektów wsparcia
zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)”.

 Badanie obejmuje osoby, które zakończyły udział we wsparciu
pomiędzy lipcem 2016 a czerwcem 2017, finansowanym ze środków
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment
Initiative).
 Wsparcie, które jest przedmiotem analizy, było kierowane do osób
w wieku 15-29, niekształcących się i niepracujących (NEET).

 Badanie osiągnięć w zakresie kształcenia przeprowadzono za pomocą
ankiety na próbie 1 300 uczestników projektów.
 Do badania osiągnięć w zakresie zatrudnienia po raz pierwszy
wykorzystano dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Raport podzielony został na trzy główne obszary tematyczne:

STRUKTURA WSPARCIA

OSIĄGNIĘCIA ODBIORCÓW WSPARCIA

POGŁĘBIONA ANALIZA OSIĄGNIĘĆ ODBIORCÓW
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STRUKTURA WSPARCIA - ODBIORCY
 Raport dotyczy 75 tys. osób, które zakończyły
wsparcie między lipcem 2016 a czerwcem 2017.

 Ponad połowę odbiorców stanowiły kobiety.
 Wśród odbiorców wsparcia, 14% stanowiły

Kobiety
stanowiły 56%
osób objętych
wsparciem

osoby w gospodarstwach w których nikt nie
pracuje, 5% osoby w gospodarstwach z jedną osobą dorosłą i dziećmi,
4% osoby z niepełnosprawnościami, zaś 46% znajdywało się w innej
niekorzystnej sytuacji społecznej (z tego większość pochodziła
z obszarów wiejskich).
61% odbiorców
posiadało średnie
lub policealne
wykształcenie

 Większość uczestników wsparcia posiadała
średnie lub policealne wykształcenie.
Najmniej uczestników wsparcia posiadało
wykształcenie gimnazjalne lub niższe.

 Około 1/3 odbiorców wsparcia była długotrwale bezrobotna.
Około połowa bezrobotna krótkotrwale.
Uczestnicy projektów według podmiotów aktywizujących
95%
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Projekty pozakonkursowe PUP
Projekty pozakonkursowe OHP
Projekty konkursowe wybierane przez WUP
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OSIĄGNIĘCIA ODBIORCÓW WSPARCIA
 27% odbiorców wsparcia kształciło się 6 miesięcy po udziale
w Programie (podobnie jak w czasie poprzedniego badania).
Odsetek osób
pracujących
wśród osób w
niekorzystnej
sytuacji
wzrósł o 7 pp.



Odsetek
odbiorców
pracujących
6 miesięcy po udziale w projekcie wzrósł o około 4
pp. w stosunku do 2-go badania, wynosząc 63%.


13% odbiorców wsparcia prowadziło
własną firmę 6 miesięcy po udziale w Programie.

 Odsetek osób pracujących 6 miesięcy po udziale w Programie, wśród
osób w niekorzystnej sytuacji społecznej był tylko o 2 pp. niższy od
odsetka wśród wszystkich uczestników projektu.
Osiągnięcia uczestników w 6 miesięcy po udziale we wsparciu
Opis osiągnięcia

Wartości
docelowe

Wartości zaobserwowane w
kolejnych edycjach raportu
I

II

III

44%
58%

17%
76%

27%
59%

27%
63%

23%

43%

14%

13%

Osoby pracujące spośród osób w
niekorzystnej sytuacji społecznej

brak

73%

54%

61%

Osoby, które nie osiągnęły
żadnego z rezultatów

brak

15%

25%

25%

Osoby kształcące się
Osoby pracujące
Osoby prowadzące działalność
gospodarczą
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JAKOŚĆ PRACY
 72% osób pracujących po udziale w Programie, pracowało w oparciu
o umowę o pracę, zaś około 20% założyło
własną działalność.

 28% osób pracujących na umowę o pracę
zarabiało płacę minimalną.

 Zarobki osób biorących udział we wsparciu

Przeciętne
wynagrodzenie z
umów o pracę
wyniosło 1975zł
brutto

były relatywnie niskie - według danych
Badania Struktury Wynagrodzeń z roku 2016,
przeciętne wynagrodzenie osób poniżej 25 roku życia w Polsce
wyniosło 2916 zł.
Rozkład wynagrodzeń osób pracujących na umowę o pracę
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PRZYCZYNY (NIE)ZNALEZIENIA PRACY
 Niemal połowa osób łączy znalezienie pracy bezpośrednio z udziałem



w projekcie. Co piąta ze wszystkich osób wskazuje na szkolenia lub
kursy odbyte w ramach projektu i niemal co piąta na zdobyte w jego
ramach doświadczenie zawodowe. 13% wskazało na otrzymane
dofinansowanie na własną działalność.
Tylko 1/4 osób,
Osoby objęte wsparciem nie szukają już
które nie podjęły
dowolnej pracy, a raczej pracy zgodnej z ich
zatrudnienia, nie
wymaganiami. Wśród osób, które nie
mogła znaleźć
podjęły pracy, odsetek niemogących znaleźć
żadnej pracy
pracy spełniającej oczekiwania wzrósł w
stosunku do poprzedniej edycji badania o 22 pp. – do poziomu 42%.

 Równocześnie o 22 pp. (do poziomu 28%) spadł odsetek osób, które
jako powód podały niemożność znalezienia jakiejkolwiek pracy.

 Co piąta osoba, która nie podjęła pracy, w ogóle jej nie szukała.
W jednej trzeciej przypadków powodem tego była opieka nad
dzieckiem lub inną osobą zależną.
Przyczyny braku znalezienia pracy
49%

44%
29%

23%

23%

21%

18%
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Inne powody, jakie?

Pracodawca nie wybrał
mnie po rozmowie
kwalifikacyjnej

Nie podjąłem pracy ze
względu na niedogodne
godziny pracy

Nie podjąłem pracy ze
względu na niskie
wynagrodzenie

Nie podjąłem pracy ze
względu na konieczność
dojazdu do innej…

Moje kwalifikacje tylko
częściowo pasowały do
oczekiwań pracodawców

Pracodawcy nie
odpowiedzieli na
wysłane przeze mnie CV

Nie było żadnej oferty
pracy, która pasowała do
moich kwalifikacji

4%

LOKALNY RYNEK PRACY
 Odsetki osób osiągających sukces zatrudnieniowy wahały się między
województwami, wynosząc od 58% w województwie lubelskim do
ponad 66% w województwie małopolskim.
Różnice między
województwami
w % osób, które
rozpoczęły pracę
najemną sięgają
3,2 pp.

 Większość

różnic
w
osiągnięciach
zatrudnieniowych wynikała z różnic w odsetkach
osób pracujących na własny rachunek.

 Osiągnięcia zatrudnieniowe silnie zależały od
sytuacji na lokalnym rynku pracy – np. od stopy
bezrobocia w powiecie (potwierdziła to analiza
ekonometryczna).

Odsetek osób pracujących 6 miesięcy po wsparciu, według powiatów

Uwaga: YEI realizowano tylko w 10 województwach – powiaty w pozostałych
województwach oznaczone są kolorem białym.
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ZRÓŻNICOWANIE WYNIKÓW ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
 Kobiety częściej niż mężczyźni odnosiły sukces edukacyjny (o 6 pp.),
ale rzadziej zatrudnieniowy (o 4 pp.). Różnice w sukcesie
zatrudnieniowym są istotne nawet po uwzględnieniu czynników takich
jak wiek, wykształcenie, czy trudna sytuacja społeczna.
 Kobiety na umowie o pracę zarabiały średnio
Kobiety dwukrotnie
o 9% mniej niż mężczyźni – podobna różnica
rzadziej prowadziły
ma miejsce w całej gospodarce.
własną działalność
 Kobiety podejmowały pracę na własny
gospodarczą (9%
rachunek rzadziej niż mężczyźni i rzadziej niż
wobec 18%)
kobiety w wieku 15-29 lat na ogólnym rynku
pracy w Polsce.
 Kobiety częściej pełniły obowiązki opiekuńcze (31% wobec 11%
u mężczyzn). Sprawowanie opieki wiązało się z niższą szansą
zatrudnienia u kobiet, ale wyższą u mężczyzn.
 Mimo powyższych różnic, uczestniczki oceniały przydatność wsparcia
i wykorzystanie umiejętności nabytych w ramach aktywizacji wyżej niż
mężczyźni (odpowiednio o 0,8 i 1,2 punktu, w skali 1-10).
Odsetek osób pracujących 6 miesięcy po wsparciu, względem
obowiązków opiekuńczych

79%
67%

65%
58%

obowiązki
opiekuńcze

brak obowiązków
opiekuńczych

obowiązki
opiekuńcze

kobiety

brak obowiązków
opiekuńczych

mężczyźni
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