
OSOBY MŁODE Z GRUPY NEET 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM –
DIAGNOZA ORAZ MOŻLIWE KIERUNKI 
WSPIERANIA



1. Wprowadzenie
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 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 Wykonawca: Grupa BST, Katowice.

 Termin realizacji badania: wrzesień-październik 2016 r.

 Technika badania: ilościowe badanie PAPI, jakościowe wywiady IDI,
panel ekspercki z udziałem ekspertów śląskiego rynku pracy oraz
przedstawicieli instytucji publicznych i NGO.

 Wielkość próby: n=720 (PAPI), n=48 (IDI).

 Dobór próby: losowo-warstwowy (podział na podregiony) oraz
kwotowo-celowy (IDI, tylko osoby z grupy NEET, po 6 osób w każdym
podregionie).



2. Prezentacja wyników badań



2.1 Badanie ilościowe
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Charakterystyka osób badanych:
 wielkość próby: 720 osób;
 grupa wiekowa: 15-29 lat;
 wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe, zasadnicze

zawodowe, wyższe;
 mieszkańcy miast pow. 100 000 mieszkańców, mieszkańcy miast od 50 000

do 100 000 mieszkańców, mieszkańcy wsi.

Zgodnie z założeniem badania, w próbie znalazło się 620 osób
zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz 100 osób, które w
momencie badania nie pracowały, nie kształciły się w systemie szkolnym
(stacjonarnym), ani też nie uczestniczyli w 4 ostatnich miesiącach
poprzedzających badanie w jakimkolwiek kursie/szkoleniu.



7

Najczęściej bezrobotni
pozostają na utrzymaniu
rodziny.

Co czwarty badany korzysta ze
wsparcia instytucji pomocy
społecznej

Warto nadmienić, że
mężczyźni wyraźnie częściej
niż kobiety są osobami
aktywnie poszukującymi
pracy. Kobiety rzadziej są
gotowe do podjęcia pracy w
najbliższym czasie.
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26,3%

70,6%

Nie jestem polskiej narodowości.

Odbyłem(am) karę więzienia.

Mam problemy z uzależnieniem od
alkoholu.

Zostałem(am) wychowany przez
opiekunów…

Jestem osobą niepełnosprawną.

Mam problemy z innym uzależnieniem.

Samotnie wychowuję dziecko/dzieci.

Mam problemy zdrowotne.

Zostałem(am) wychowany(a) przez
jednego rodzica.

Korzystam ze wsparcia instytucji pomocy
społecznej

Pozostaję na utrzymaniu rodziny.
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Respondentów scharakteryzowano również na podstawie dochodu „na rękę” w
gospodarstwie domowych. Poza osobami, które odmówiły podania wielkości kwot
najczęściej wskazywano na przedziały od 1501 do 3000 zł. Średnia wielkość
gospodarstwa domowego to 3,2 osoby.
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Osoby niezarejestrowane w
PUP

Osoby zarejestrowane w
PUP
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Do 1000 zł Od 1001 zł do 1500 zł Od 1501 zł do 2500 zł Od 2501 zł do 3000 zł

Od 3001 zł do 3500 zł Od 3501 zł do 4000 zł Powyżej 4000 zł Odmowa odpowiedzi
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Respondenci w swoim ostatnim
miejscu pracy najczęściej
pracowali na umowę
cywilnoprawną (35,4%) lub
umowę o pracę (34,3%).

Ogółem podejmowanie pracy „
na czarno” deklarowało blisko
16% badanych, z czego częściej
osoby niezarejestrowane w PUP.

Poniżej 6 
miesięcy
54,0%

Od 6 do 12 
miesięcy
24,7%

Od ponad 
roku do 2 

lat
9,6%

Ponad 2 lata
11,7%
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Osoby niezarejestrowane w PUP 
wyraźnie częściej (57,0% 
przypadków) niż osoby 
zarejestrowane w PUP (49,2% 
przypadków) oczekują wsparcia 
psychicznego od najbliższych. 
Także wsparcie finansowe od 
najbliższych jest częściej pożądane 
przez osoby niezarejestrowane w 
PUP (25,0% przypadków).
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34,5%
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Żadne z powyższych

Pomocy w opiece nad
dzieckiem/członkiem rodziny.

Wsparcia finansowego od najbliższych
(np. członków rodziny, przyjaciół).

Pomocy w znalezieniu pracy.

Wsparcia psychicznego od najbliższych
(np. członków rodziny, przyjaciół).
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Osoby zarejestrowane w PUP Osoby niezarejestrowane w PUP
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Wykres przedstawia wskazywane 
przez respondentów czynniki, 
które ułatwiają udział w 
kursach/szkoleniach.
Najczęstszym wskazaniem była 
odpowiedź: „bezpłatny dostęp do 
kursów/szkoleń”. 

16,4%

0,1%

12,9%

15,0%

15,4%

19,0%

28,6%

68,7%

Żadne z powyższych

Inne - więcej czasu

Wsparcie najbliższych.

Zapewnienie bezpłatnej opieki nad
dzieckiem/innym członkiem rodziny na

czas kursu/szkolenia.

Większa liczba placówek oferujących
kursy/szkolenia w mojej okolicy.

Ułatwiony dojazd do placówek
oferujących kursy/szkolenia.

Szersza oferta kursów/szkoleń w
mojej okolicy.

Bezpłatny dostęp do kursów/szkoleń.
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Ponad 82% respondentów aktualnie poszukuje pracy. To czy dana osoba jest
zarejestrowana w PUP istotnie wpływa na to, czy aktualnie poszukuje pracy.
Młodzi zarejestrowani w PUP częściej (84,8%) poszukują aktualnie pracy niż osoby
niezarejestrowane w PUP (66,0%).
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66,0%

84,8%

Osoby niezarejestrowane w PUP

Osoby zarejestrowane w PUP
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Nie Tak
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Respondenci zapytani zostali o bariery, które przeszkadzają w podjęciu pracy.
Bariery podzielone zostały na: indywidualne, społeczne, ekonomiczne.

Barierą indywidualną, która badanym osobom młodym najbardziej przeszkadza
w znalezieniu pracy jest zbyt krótkie/niewystarczające doświadczenie zawodowe,
wskazane przez co czwartego respondenta. W 22% przypadkach wskazano na brak
doświadczenia zawodowego i brak odpowiednich kwalifikacji.

Najczęściej wskazywanymi barierami społecznymi była niechęć pracodawców
do zatrudniania osób bez doświadczenia zawodowego (39%) oraz niechęć
pracodawców do zatrudniania osób młodych (31%).

Najczęściej wskazywaną barierą ekonomiczną były niekorzystne warunki pracy
(36%). Niski poziom wynagrodzenia wskazało blisko 29% ankietowanych.



2.2 Badanie jakościowe
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W ramach niniejszego badania zrealizowano 48 indywidualnych wywiadów
pogłębionych (IDI) wśród młodych osób z grupy NEET z województwa śląskiego.
Badaniem objęto 6 osób w każdym z 8 podregionów: bielskim, bytomskim,
częstochowskim, gliwickim, katowickim, rybnickim, sosnowieckim oraz tyskim (50%
kobiet, 50% mężczyzn).

Zgodnie z definicją grupy NEET, w badaniu uczestniczyły osoby niepracujące,
niekształcące się w systemie szkolnym (stacjonarnym), które
w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w jakimkolwiek kursie/szkoleniu.
Ponad połowę uczestników badania jakościowego stanowiły osoby w wieku 15-24
lata. Pozostałe osoby należały do grupy wiekowej 25-29 lat.
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W toku badania respondenci zostali poproszeni o określenie sytuacji 
młodych osób na rynku pracy w województwie śląskim. Oto wybrane 
opinie:

„Uważam, że zdobycie 
kwalifikacji nie pomoże mi w 
zdobyciu zatrudnienia i dlatego 
nie chcę się kształcić.”

„Nie mam dużych 
oczekiwań. Każda praca 
jest dobra.”

„Oczekuję bezpłatnych 
kursów.”

„Jest zbyt mało miejsc pracy 
w mniejszych miastach oraz 
warunki przyjęcia do pracy 
są wygórowane.”

„Nie pracowałam, 
ponieważ nie chciałam.”

„Nie ma dla mnie tak 
korzystnej oferty, jaka by mi 
odpowiadała.”

„Nie interesują mnie kursy i 
szkolenia.”
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Respondenci najczęściej pozostają bez pracy z powodu brak odpowiednich
ofert pracy, macierzyństwa, złych warunków zatrudnienia (niskie zarobki,
brak umowy o pracę), braku doświadczenia zawodowego oraz braku środka
transportu.

Większość uczestników badania w najbliższym czasie nie zamierza brać
udziału w kursach/szkoleniach. Najczęściej argumentowano to brakiem
środków finansowych.

Ponad połowa badanych dotychczas nie korzystała z pomocy jakichkolwiek
instytucji w celu znalezienia zatrudnienia. Wśród powodów najczęściej
wymieniano brak potrzeby oraz szukanie pracy na własną rękę. Pozostałe
osoby najczęściej korzystały z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy oraz
Ośrodka Pomocy Społecznej.



2.3 Opinie ekspertów i 

przedstawicieli instytucji 
publicznych
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Główne problemy śląskiego rynku pracy to:

 brak dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy (szczególnie
dotyczy to osób z wyższym wykształceniem);

 brak stażu zawodowego osób młodych;
 zbyt niskie wynagrodzenia oferowane przez pracodawców;
 zdaniem zaproszonych ekspertów, w warunkach polskich osoby z grupy NEET

charakteryzują następujące cechy wymieniane przez ekspertów:
a) niechęć do aktywnego poszukiwania pracy;
b) brak rejestracji w PUP ze względu na otrzymywaną pomoc materialną oraz

ogólna niechęć do PUP;
c) niepodnoszenie swoich kwalifikacji;
d) dorywcza praca w „szarej strefie” lub sporadycznie za granicą – dotyczy

części osób.
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Wśród cech wspólnych wszystkich osób z grupy NEET (niezależnie od środowiska)
zdaniem uczestników panelu można wymienić m.in.: wiek do 24 roku życia, brak
podjęcia pracy częściej przez młode kobiety, chęć ukrycia realnych przychodów z
powodu swoich zobowiązań finansowych.

Kwestia stosunku osób młodych z grupy NEET do ich sytuacji na rynku pracy jest,
zdaniem ekspertów, dosyć prosta w opisie. Sprowadza się do trzech głównych
czynników postrzeganych przez osoby młode z grupy NEET:
 zbyt niskie wynagrodzenia oferowane przez pracodawców;
 brak odpowiednich ofert pracy;
 brak zainteresowania poszukiwaniem pracy.



21

Osoby młode z grupy NEET skupiają się w największym stopniu na realizacji
bieżących potrzeb i nie wykazują większego zainteresowania swoją sytuacją
w przyszłości („jakoś to będzie”).

Osoby młode z grupy NEET „cenią swój czas wolny”. Umiejętność
sprytnego wykorzystania skali dostępnej pomocy społecznej w połączeniu z
niezalegalizowanymi źródłami zarobkowania stanowi często podstawę ich
dochodu, tak jak utrzymywanie przez rodzinę.

Z drugiej strony niesprzyjające pracownikom i przedsiębiorcom, w opinii
osób młodych z grupy NEET, warunki pracy powodują niechęć do
wychodzenia z szarej strefy.



3. Podsumowanie 
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Cechy osób młodych z grupy NEET:
 Niepodejmowanie zatrudnienia wynika z niedopasowania ofert pracy do

oczekiwań osób młodych.
 Młodzi ludzie opóźniają podjęcie zatrudnienia, szukają go za granicą lub

w ogóle nie są nim zainteresowani.
 Grupa NEET jest niejednorodna (czynniki środowiskowe vs.

ekonomiczne) co utrudnia pomoc.
 Skupienie na realizacji bieżących potrzeb, brak zainteresowania

przyszłością.

Potrzeby i oczekiwania osób młodych z grupy NEET:
 Praca odpowiadająca wykształceniu i oczekiwaniom finansowym,

nieingerująca w czas wolny.
 Postawa roszczeniowa.
 Polaryzacja oczekiwań osób młodych z grupy NEET i pracodawców.
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Bariery uczestnictwa w formach wsparcia:
 Niechęć do aktywnego poszukiwania pracy.
 Nieznajomość form poszukiwania pracy (poza Internetem i ew. prasą).
 Niedopasowanie kierunków wykształcenia do potrzeb śląskich

pracodawców.
 Brak doświadczenia zawodowego i stażu pracy.

Główne działania rekomendowane:
 Zmiana sposobów dotarcia do osób młodych z grupy NEET (social

media).
 Modyfikacja systemu wsparcia – oferty instytucji rynku pracy nie

powinny się dublować, a pomoc finansowa powinna być w miarę
możliwości uzależniona od podejmowania prób aktywizacji zawodowej).

 Zmiana świadomości i sposobu edukacji zawodowej młodych ludzi.
 Ulgi dla pracodawców z tytułu zatrudnienia osób młodych z grupy NEET.



GRUPA BST - BADANIA - ANALIZA - AUDYT - EWALUACJA
siedziba: ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice

biuro: Biurowiec K1, ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik

Kontakt:

tel. 32 722 84 54, fax. 32 722 84 55

biuro@grupabst.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu:

www.grupabst.pl


