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Az .оп által feltett „ Мйуеn еге dтёпуе i vannak а коrтйпу U,~йsúgро lпilсфапаk аvаgу а
тindёппар i valós•ág nem ffikrоzi а svk tапulтйпу és tеrуеzеt ёrейтёпуё r?” címü irásbeli
kё rdёsёчсl ёssгсffiggёsbеп, niiniszter & nevében és megbizásából аг аlаьь i аkrбl
tájékoztatom .
А коmагlу а fatalokat пm pro6 émának, hanem erfiforrásnak tekintl а fiаtаlоk jó1-létét ,
сgгisгtспс iаl is biгt опs4& és jövőképéf ^аví.tб, а fга#аlокан helyzetbe hozó intézkedésekkel .
Егеп eivek mсntёп йо lgоиik а 2012 tavaszán. megalak lt 1 fiús4i Szakmai Egyeztet ő Fбrц m
{IS7EF} is. nlelynek =иkасs oро ft}аi ьаrl immk 155 szakért ő vesz részt. Nagyobb rсsгük а
civil sгáсrаbбl érkezve сsаtоr пагzа be а г~аtаlс& ^auaslatait, véleményét а сlёrrtёsьог& fёlё.
Az ISZU munkacsopo rtjai аftсkiвtеttёk а Nemzeti Ifj ú sági &Iхаtёgiа (N IS) IT. сsеlеkус si
lсrчёпсk чёgrсbа^rаsаt. Аr аbb аа ffiglаlt 30 intézkedés еrеdrпёлуе it а Маgуах Ifiús4 2020
kiadvány fag lalja ёssге. А 140 оldаlаs anyag rёsгlеtеsm ~7.1 а Коr=riу уаlаmплу i
аgагаtаьал tetten érhető, а йаtаlоkаt sсgftо brt ёгkейёsеk еrесbнёауеir. Еп g4е meg, hogy а
teljessé g igспус nélkül kiemeljek 11^^ о lуап iпtёАе&st, rпеlу а fiatalok 1egéget őbb
Рw Ы ё mа^ аrа, а rmи*аегёр i асrа valá bejutásukra гбkиsиаl. А Kormány а Мцпkаhсlууёсlеbi
Аkсiоtсгvсп kereslCü1 ~g^^ тпiпсlагоп vаllаlkс)zёsоkаt, аmсlуеk 25 év alalti ti аtаlоkаt
foglalkozlatnak . 1 lаmаrоsап sIkészül аz Ifiús4i Garanciapro8ram, =1)1 sиiтёп а г~аtаlоk
»ЬеIуисtbс bогаsаt" сёlоzга . Az Ú^ Nе=ейёk рrоgrаmlсеrсrёьеа. megyéi sгiаtсп чаlё std
=g az а kontaktpor;t hаlогаr, =Iуrгеk egyilc legfőbb ~ёlаdаrа.„ hogy Izelyben 1еlkеrеssе,
tа^ёlсогtаssа а fialalokat lсhсЮ sёgеikrёl, segltséget nyújtson nekik а hivatásválasztás,
еgгi sztеЁсiаtсгсmt ёs neltéz feladafában . Februárban гmlаl е1 а „L еgуеп =s а szerlvedélyed ”
рrоgrа=nk, =l у а сsсllсrгgёssеl, ах аkоьоl
és сlгоgfоgуа sгtаssаl sгетbm kíуа п
alrernatxvákat b=пtаогi а iiatalok' sа=rа. Ах ISZEF muнimсsоро rúаi гоlуtО & а 20142015. évre чопаtkоzб Nl$ III, cselekvési tеrчёпеk kidolgozását. А zньinl<ас sоротtоlсbаа rёsгt
усчо szakembergárda а gаrалсiа агtа, hоgу а kоrrnааvгаrг irrtёгkесlёs& а jóvő ben is а йаtаlоk
уаlбs igényeivel, 1shel őségeivel аll„запаk ёssгbmgbап.
А коmааау sгаrnаrа гrйnсlеn fiatal, mindеп ember egyaránt fbлtоs, ezért kiikin i s
fоglаlkаzапk
Qn аltаl &I ус tеft рlrоьlё=уаl. Az olctóberben еIfbgасlоft Neziizeti
Drоgеllепсs Stratégia — ki сlоlgоzйs alatt á.iTci
сsеlеkуёsi íerve több оlуап intézkedést i s
tаdаlrаага i fbg, =1)7 егси rаrsасlаlr~.i еsороrtоk tnegsegítését еёlоm.
Wgеzеtщ engedje =g, hоgу sгiчс s flgусhuёье ajánljam а fiatalok I1вlyzetéről valós képeli
f'estv, 8000 lbп elvégzett lf^Оsаg 2012 nagymintás kutatást, ахпё l у„„.ака tаЮроftt honlapjáró l
(kutatoppnt,hu) sгiаtёа lеrёlffiеЮ, továbbá аи асlа=гis is ьогzаfёrbёЮ 'nоарrfir"
,,', сё lоlсrа.
Budapest, 2013, december 20.
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