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Efektem JAP ma być znalezienie pracy przez ok. 13 tysięcy osób młodych (do 29 roku
życia) z terenu Podkarpacia, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą. Takie
działanie jest zbieżne z celami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER), czyli służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia tych osób.
JAP będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie we współpracy z 21
powiatowymi urzędami pracy województwa podkarpackiego.
Uruchomienie JAP na Podkarpaciu będzie funkcjonować jako „pilotaż". Dotychczas w
żadnym kraju Unii Europejskiej ani regionie, to nowe „narzędzie" Komisji Europejskiej,
nie zostało użyte.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację JAP otrzyma 35,5 miliona euro, to
jest 149,7 miliona złotych, do wykorzystania w trakcie programu, czyli w okresie dwóch
i pół roku. W efekcie blisko 13 tysięcy młodych ludzi z Podkarpacia ma znaleźć pracę.
Czas trwania JAP na Podkarpaciu: kwiecień 2018 - grudzień 2020.
Efektywne wsparcie osób młodych (do 29 roku życia) z kategorii NEET wymaga
szerokiego wykorzystania przez powiatowe urzędy pracy usług i instrumentów
przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatem
działania aktywizacyjne prowadzone przez urzędy pracy w ramach JAP będzie
cechować kompleksowość i indywidualne dopasowanie do potrzeb każdej osoby. Jeżeli
na podstawie diagnozy PUP ustali, że wystarczające jest zaoferowanie młodej osobie
oferty zatrudnienia, wówczas stosowane jest pośrednictwo pracy, oferta staży lub
praktyk, poradnictwo zawodowe czy nauka aktywnego poszukiwania pracy. Natomiast,
jeżeli osoba wymaga bardziej kompleksowego, pogłębionego wsparcia, zostanie objęta
wszystkimi dostępnymi
w ustawie formami pomocy, mającymi na celu uzyskanie przez nią zatrudnienia.
JAP wspiera realizację założeń przyjętych przez Komisję Europejską w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata 2017-2020. Wsparcie Komisji
Europejskiej kierowane jest do ludzi młodych mieszkających w regionach, gdzie stopa
bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25%. Na Podkarpaciu, według danych
Eurostat na koniec 2016 roku, bezrobocie wśród ludzi młodych w wieku 15-24 lat,
wynosiło 31,6% i było najwyższe w Polsce. Jednocześnie województwo podkarpackie to
jedyne województwo, w którym stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata
według Eurostatu przekracza 25% (w pozostałych regionach Polski powyższy wskaźnik
waha się od 10,6% w Wielkopolsce do 23,9% w województwie warmińsko-mazurskim),
stąd też zakwalifikowało się jako jedyne do wsparcia w ramach JAP.
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