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Молодіжне безробіття викликає соціальну небезпеку. Мо
лодь гостро реагує на неможливість задоволення своїх по
треб, і навіть після короткого терміну безробіття молодій лю
дині значно важче адаптуватись до наступної трудової діяль
ності. Не реалізувавши своєї активної діяльності у сфері зай
нятості, молодь починає шукати інші, не завжди легальні 
сфери її  застосування.

Здобувши про
фесію і не влаштував
шись на роботу у 
зв'язку з тим, що про
фесія не має попиту на 
місцевому ринку 
праці, молоді фахівці 
можуть звернутися за 
сприянням у працев
лаштуванні до служби 
зайнятості, де на
дається комплекс 
соціальних послуг, а 
саме: профінфор-
маційні та консуль
таційні, можливість 
безкоштовного про
фесійного навчання, 
участь у оплачуваних 
громадських роботах, 
працевлаштування, у 
тому числі на дотаційні 
робочі місця, орієн
тація молоді на запо- 
чаткування власної 
справи, матеріальне 
забезпечення на випа
док безробіття.

Для покращення

ситуації з працевлаш
тування випускників на 
підприємствах міста 
бронюються робочі 
місця. Значна увага 
приділяється психо
логічній підтримці мо
лоді, адаптації її на 
ринку праці. У 2007 
році кожен другий се
ред незайнятої мо
лоді, хто звернувся до 
центру зайнятості за 
сприянням у працев
лаштуванні, знайшов 
роботу.

Про вакансії можна 
дізнатися, скориста
вшись системою авто- 
дозвону за допомогою 
безкоштовного теле
фону 8 - 800 - 505 - 06 -  

00 . Оперативно онов
люється інформація і 
на WAP-порталі 
wap.dcz.gov.ua.

До послуг шукачів 
роботи функціонує 
інтернет-система з

працевлаштування з 
розширеними пошу
ковими сервісами за 
будь-якими кри
теріями www.trud. 
gov.ua.

Інформація про ва
кансії, заявлені робо
тодавцями Славутича, 
друкується на сторін
ках міського тижневи
ка, на місцевому теле
каналі та на сайті 
міської громади 
www.slavutichcity.net.

Якщо у вас виникли 
певні складності і ви 
ще досі не маєте ро
боти, до ваших послуг 
досвідчені спеціалісти, 
які допоможуть зорі
єнтуватися в ситуації 
на ринку праці, запро
понують підходящу 
роботу.

Звертайтеся до 
міського центру зай
нятості. Ми завжди 
раді вам допомогти!

http://www.trud
http://www.slavutichcity.net

