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Mit jelent az Képzés 18
éves korig?
Az osztrák szövetségi kormány elhatározta, hogy Ausztriában
ezentúl minden olyan fiatalnak, aki még nem töltötte be a 18.
életévét, a kötelező iskolán kívül szakmai képzésben kell
résztvennie. Miért? Azért, mert fontos cél az, hogy mindenfiatal
jó képzettséggel rendelkezzen annak érdekében, hogy a
további életét önállóan tudja alakítani, és a társadalom
aktív része lehessen.

És mi tetszik neked
rajtam a legjobban?

Mire való az Képzés?
Ausztriában a fiatalok számára különböző lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy képzésben vegyenek részt. Ez egyrészről
továbbtanulást jelent olyan iskolákban, mint a gimnázium, a HTL,
a HAK, a HBLA, stb. Másrészről Ausztriában a fiatalok különböző
szakképzésekben vehetnek részt úgy, hogy valamilyen üzemben
dolgoznak, és szakképző iskolába járnak. Akik vállalatnál nem
találnak képzéshez kapcsolódó állást, azoknak lehetőségük van
arra, hogy az AMS tanműhelyébe menjenek. A fiatalok ott közös
képzésben részesülnek, és utána átmehetnek egy vállalathoz. Aki
nem szeretne iskolát vagy szakképzést végezni, az például részt
vehet munkaerőpiac-politikai projektekben, vagy más képzésekben is.
Az Képzés 18 éves korig program célja a kötelező iskola elvégzése utáni képzésben való részvétel és a képzés sikeres elvégzése. Ez a program a szakmai tevékenységük megkezdésében
segít a fiataloknak. Az a cél, hogy a fiatalok megtapasztalják
a közösséghez tartozás érzését és észszerűen lehessen őket
foglalkoztatni. Aki fiatal lányként vagy fiatal fiúként képzésben
részesül, könnyebben talál állást, később több pénzt fog keresni,
egészségesebben és hosszabb ideig fog élni.

Az, hogy most
szakmát tanulsz!

Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,
Stubenring 1, 1010 Wien
Verlags- und Herstellungsort: Wien
Druck: Sozialministerium
Grafikdesign: Unique Werbe Ges.m.b.H.

A SZÖVETSÉGI KORMÁNY KEZDEMÉNYEZÉSE
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Ki segít ebben?

Azok a fiatalok, akik az iskola elvégzése után nem tudják, hogy
mihez kezdjenek, vagy abbahagyták a képzést, sokféle támogatást
vehetnek igénybe. Minden egyes szövetségi tartományban van egy
Képzés 18 éves korig koordinációs hivatal, amelyhez az első
lépésben fordulhatnak a fiatalok és a szüleik.
Ezen kívül a Szociális Minisztérium által kínált szolgáltatások (SMS)
keretében a Jugendcoaching vagy a munkaerőpiaci szolgáltatás
(AMS) segít nekik a helyes képzési út megtalálásában. A tanácsadók
megkérdezik, hogy mi érdekli a fiatalokat, mit tudnak, mit
szeretnének. A megbeszélés eredménye azután egy
személyes jövőterv.

Mit tudnak tenni, és mit
tegyenek a szülők?
Fontos, hogy a szülők abban erősítsék a gyerekeiket, hogy
vegyenek részt képzésben – a jó és biztonságos jövő érdekében!
Ez azt is jelenti, hogy a szülők kötelesek gyermeküket bejelenteni
a regionális koordinációs hivatalban, ha a gyermek több, mint
négy hónapja nem jár iskolába vagy nem vesz részt képzésben.
Az iskolák, üzemek és intézmények is kötelesek ezt a tényt
jelenteni annak érdekében, hogy biztosítva legyen a segítség
minden fiatalnak.

Mikor teljesítik a fiatalok a
képzési kötelezettséget?
Ha …
• iskolába járnak
• képzésben vagy üzemeken átnyúló képzésben
(ÜBA) vesznek részt,
• iskolai külsős vizsgákra vagy más képzésekre
irányuló előkészítő tanfolyamokon (pl. előkészítő
tanfolyam a kötelező iskola befejezéséhez,
képzések egészségügyi szakmákban) vesznek
részt,
• munkaerőpiac-politikai ajánlatokat vesznek
igénybe,
• támogatást igénylő fiatalok számára kínált
programokban vesznek részt,
• a perspektíva- vagy patronálási tervben
előirányzott foglalkoztatást veszik igénybe.

Miben segít nekem a
regionális koordinációs
hivatal?
• Az Képzés 18 éves korig programra irányuló
kérdésekben.
•H
 a a szülők tudni szeretnék, hogy gyermekük
teljesíti-e a képzési kötelezettségét.
•H
 a a gyermekeknek problémájuk van azzal, hogy
a kötelező iskola után megtalálják a megfelelő
iskolát vagy képzést.
•H
 a a fiatalok nem tudják pontosan, hogy hogyan
lehetne legjobban kamatoztatni a tehetségüket és
megfelelni legjobban az érdeklődési körüknek a
hivatásuk gyakorlása során.
•H
 a egy gyermek több, mint négy hónapja nem jár
iskolába vagy nem vesz részt képzésben.

