
 

SPOŁECZEŃSTWO  
 

 

1 

Młodzież nieaktywna 

       Odsetek młodzieży nieaktywnej (NEET) w regionie zmniejszył się przy jednoczesnym wzroście przeciętnie w kraju        

       Osoby młode, które nie są aktywne ani w sferze edukacji ani w sferze zatrudnienia stanowią wyzwanie w kontekście działań 
podejmowanych na rzecz rozwoju regionalnego. W ostatnich latach zwraca się dużą uwagę na młodzież nieaktywną. Według 
założeń przyjętych w krajach Unii Europejskiej wskaźnik młodzieży nieaktywnej obejmuje młodzież w wieku od 15 do 24 roku życia, 
natomiast z uwagi na polskie uwarunkowania prawne i obowiązek nauki do 18 roku życia, istotne jest wyróżnienie grupy młodzieży 
w wieku 18-24. Wskaźnik NEET 18-24 ukazuje młodzież, która po zdjęciu obowiązku szkolnego staje się nieaktywna, choć jako 
grupa należąca do ludności w wieku produkcyjnym powinna odznaczać się aktywnością w sferze zawodowej lub kontynuować 
edukację. Młodzież nieaktywna w wieku 18-24 obniża jakość ludności w wieku produkcyjnym, nie zasilając regionalnych zasobów 
pracy, dlatego też pożądana jest jak najniższa wartość tego wskaźnika. 

Odsetek NEET w grupie wiekowej 15-24 lata i 18-24 lata 

w województwie opolskim i w Polsce, w latach 2008-2016, w % 
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 W 2016 roku w stosunku do 2008 roku w województwie opolskim odsetek młodzieży nieaktywnej w wieku 18-24 lata spadł z 15,5% 

do 13,0% (w kraju wzrósł z 12,3% do 14,1%). W całym badanym okresie odsetek młodzieży nieaktywnej w regionie był wyższy niż 

średnio w kraju za wyjątkiem lat 2015-2016.  

 W 2015 roku wskaźnik NEET w obu grupach wiekowych 15-24 i 18-24 w przypadku województwa opolskiego osiągnął po raz pierwszy 

od 7 lat najniższą wartość, spadając jednocześnie poniżej notowanej średniej dla Polski. W 2016 roku region odnotował jeszcze lepsze 

wyniki – w przypadku grupy wiekowej 15-24 opolskie osiągnęło wartość wskaźnika na poziomie 9,6% (w Polsce 10,5%), natomiast 

w grupie wiekowej 18-24 na poziomie 13,0% (w Polsce 14,1%). 

 W analizowanym okresie wskaźnik NEET w grupie wiekowej 18-24 osiągał wyższe wartości niż w grupie 15-24, gdyż młodzież w wieku 

15-17 lat jest objęta w Polsce obowiązkiem szkolnym i kontynuuje naukę. 
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Wskaźnik NEET (not in employment, education or training) odzwierciedla udział młodzieży nie uczącej się, nie pracującej i nie biorącej udziału 
w żadnej formie szkolenia przygotowującego do zawodu w stosunku do ogółu młodzieży. 


