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I. Wprowadzenie do 
tematyki badania



Młodzi na rynku pracy

• Między 2008 a 2014 rokiem stopa bezrobocia według danych Eurostatu w UE
wzrosła w grupie młodych w wieku poniżej 25 roku życia, z 15,8 % do prawie
23,4%.

• W czerwcu 2014 r. zharmonizowana stopa bezrobocia młodzieży (15-24) wyniosła
w Polsce 23,6% (Eurostat, 2014) i była prawie 2,5-krotnie wyższa niż
zharmonizowana stopa bezrobocia ogółem (10,6%).

• W 2013 roku w Polsce jedynie 27% osób do 25 roku życia była aktywna na ryku
pracy, 16% stanowili bezrobotni, a 58% to osoby nieaktywne zawodowo.

Status 2010 2011 2012 2013
Osoby aktywne na rynku pracy 33% 26% 27% 27%
Bezrobotni 13% 15% 16% 16%
Osoby nieaktywne zawodowo 54% 58% 57% 58%

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce (2013).



Młodzi na rynku pracy 

Największa liczba młodych bezrobotnych zarejestrowana jest w województwie
mazowieckim, skąd pochodzi 12,3% wszystkich młodych bezrobotnych w naszym
kraju (Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, 2013).

Znaczny % młodych osób, które nie pracują to tzw. NEET (Not in Education,
Employment or Training).

Definicja:
NEET – osoby w wieku wiekowym 18-29 lat, które przynajmniej przez 6 miesięcy
w przeciągu ostatnich 12 miesięcy były nieaktywne zawodowo, a także nie
uczestniczyły w formalnych lub pozaformalnych systemach kształcenia i szkolenia.



Udział NEET wśród młodzieży w wieku
15-29 lat (2013 r.) (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat. 



Udział NEET wśród młodzieży 
w wieku 15-24 lat (%)
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Cele projektu

Główny cel projektu – diagnoza sytuacji grupy młodych osób (18-29 lat), które nie pracują,
nie kształcą się, ani nie szkolą na poziomie poszczególnych powiatów oraz całego
województwa mazowieckiego.

Cele szczegółowe :
• Określenie form wsparcia osób w wieku 18-29 lat, które znajdują się

w szczególnej sytuacji na mazowieckim rynku pracy.
• Wskazanie rekomendacji w zakresie projektowania działań na rzecz poprawy kondycji

osób (18-29 lat) na regionalnym rynku pracy.
• Określenie możliwych prognoz (scenariuszy) dotyczących sytuacji młodych osób (NEET)

na poziomie powiatów i województwa.
• Określenie przyczyn, które sprawiają, że osoby w wieku 18-29 lat nie podejmują

aktywności zawodowej, nie kształcą się, ani nie szkolą.

Cel aplikacyjny projektu : stworzenie narzędzia do monitorowania sytuacji młodych osób
na mazowieckim rynku pracy.



Metodologia badania

Analiza danych zastanych (Desk Research)

Wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo – CAPI
(Computer Assisted Personal Interviewing)

Zindywidualizowane wywiady pogłębione – IDI (In-Dept -Interview)



Kwestionariusz CAPI

Składał się z 16 pytań, które miały diagnozować:

1. Zobiektywizowane informacje o czynnikach demograficznych, ekonomicznych
i społeczno-kulturowych charakteryzujące grupę NEET, np. wiek, płeć, narodowość,
wykształcenie, miejsce zamieszkania, orzeczenie niepełnosprawności, problemy
z uzależnieniami, historia kryminalna, historia zatrudnienia, sytuację rodzinną, itp.

2. Subiektywną wiedzę, przekonania i doświadczenia jednostki, w tym:
• oczekiwania wobec działań podejmowanych przez Rząd i Urzędy Pracy;
• postawy i oczekiwania wobec pracy i kariery zawodowej;
• powody zaprzestania kształcenia i szkolenia;
• okoliczności, które powodują pozostawanie poza rynkiem pracy;
• formy spędzania czasu i zainteresowania, itp.



Rozkład próby w badaniach CAPI

Podregion Liczba zrealizowanych wywiadów CAPI
Podregion ciechanowsko – płocki 115

Podregion ostrołęcko – siedlecki 115
Podregion radomski 115
Podregion m. st. Warszawa 125
Podregion warszawski wschodni 115
Podregion warszawski zachodni 115

Badania prowadzone były na obszarze administracyjnym województwa
mazowieckiego podzielonego dla potrzeb diagnozy na sześć podregionów:



Scenariusz IDI

Składał się z 33 pytań, które miały diagnozować:

• subiektywną wiedzę, przekonania i doświadczenia jednostki, w tym: wiedzę
o lokalnym rynku pracy i działaniach podejmowanych wobec ludzi młodych, a także
ocenę dopasowania i skuteczności tych działań wobec osób młodych;

• oczekiwania wobec działań podejmowanych przez Rząd i Urzędy Pracy;
• postawy i oczekiwania wobec pracy i kariery zawodowej;
• przyczyny zaprzestania kształcenia i szkolenia;
• okoliczności, które powodują pozostawanie poza rynkiem pracy;
• formy spędzania czasu i zainteresowania;
• stopień mobilności;
• skutki pozostawania poza rynkiem pracy;
• ukryte motywy, przyczyny pozostawania poza rynkiem pracy.



Rozkład próby w badania jakościowych

L.P Nazwa podregionu Liczna wywiadów IDI
1 Podregion ciechanowsko – płocki 22
2 Podregion ostrołęcko – siedlecki 22
3 Podregion radomski 22
4 Podregion m. st. Warszawa 21
5 Podregion warszawski wschodni 22
6 Podregion warszawski zachodni 23

Łącznie 130

L.P Nazwa podregionu Liczna wywiadów IDI
1 Powiatowej Urzędy Pracy 3
2 Hufce Pracy 2
3 Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej 3
4 Młodzieżowe Biuro Pracy 1
5 Młodzieżowe Centrum Kariery 1
6 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 1
7 Punkt Pośrednictwa Pracy 1

Łącznie 12



Etapy realizacji projektu 
Etap 

1
•Analiza "desk research"

Etap 
2

•Operacjonalizacja zmiennych i opracowanie metod pomiaru dla badań ilościowych

Etap 
3

•Opracowanie próby badawczej do badan ilościowych i jakościowych

Etap 
4

•Ilościowe i jakościowe badania pilotażowe i weryfikacja przydatności narzędzi

Etap 
5

•Ilościowe badania właściwe nad osobami z grupy NEET

Etap 
6

•Opracowanie materiału empirycznego

Etap 
7

•Prowadzenie badań jakościowych nad osobami z grupy NEET

Etap 
8

•Prowadzenie badań jakościowych nad pracownikami instytucji wspierających osoby pozostające bez 
pracy

Etap 
9

•Uporządkowanie i pogrupowanie materiałów zebranych w toku badań danych ilościowych i jakościowych

Etap 
10

•Przygotowanie finalnej wersji raportu badawczego: „Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku 
pracy”



II. Problematyka osób 
z grupy NEET w świetle 

badań własnych
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Typowy przedstawiciel grupy NEET
Typowy przedstawiciel NEET to osoba:

 przebywa stale na bezrobociu co najmniej od 7 miesięcy;
 posiada najczęściej wykształcenie średnie lub poniżej średniego;
 w swojej dotychczasowej pracy wykonywana najczęściej proste prace usługowe, bądź 

fizyczne;
 podejmowała już zatrudnienie, więc posiada już doświadczenie zawodowe co najmniej 

6 miesięczne;
 pracowała najczęściej bez jakiejkolwiek umowy lub na umowę dzieło/zlecenie; 
 zamieszkuje wsie lub miasta nie większe niż 50 tyś. mieszkańców; 
 mieszka w gospodarstwie domowym składającym się z 2-4 osób, przy czym 

w większości gospodarstwo domowe stanowią rodzice i rodzeństwo;
 jest kawalerem/ panną i przebywa poza związkiem formalnym;
 posiada relatywnie trudna sytuację ekonomiczna w rodzinie, gdyż miesięczny dochód 

na gospodarstwa domowego wynosi od 1,5 tyś do 4 tyś zł;
 nie posiada przeszłości kryminalnej;
 jest osoba zdrową, bez orzeczenia niepełnosprawności.



Styl życia osób z grupy NEET

• przebywają one często w domu, oglądając telewizję lub grając na 

komputerze;

• uczęszczają na spotkania ze rówieśnikami; 

• stosunkowo często czytają książki i czasopisma;

• są aktywni na portalach społecznościach;

• czynnie wykazują aktywność sportową;

• opiekują się rodziną;

• relatywnie często biorą udział w wydarzeniach kulturalnych;

• są optymistami;

• cenią wartości społeczne i moralne. 



III. Przyczyny bierności 
edukacyjnej 
i zawodowej



Przyczyny osobiste

 31% respondentów twierdzi, że brakuje im wystarczającego wykształcenia 
i kompetencji do wykonywania pracy, ale – 44% określa swój 
dotychczasowy poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji jako 
zadowalający, a jedynie 53% badanych zamierza podjąć edukację lub 
proces szkolenia;

 45% badanych wskazuje na brak ofert z oczekiwanym poziomem 
zarobków;

 11% woli się bawić i spotykać z przyjaciółmi, niż pracować;
 młodym osobom brakuje umiejętności interpersonalnych (brak 

przygotowana do rozmów kwalifikacyjnych) i doświadczenia zawodowego. 



Przyczyny społeczne

 16% respondentów musi opiekować się dzieckiem, osobą 
starszą;

 61% badanych przebywa na utrzymaniu rodziców i nie ma 
dużej motywacji do zmiany tej sytuacji;

 12% swój status motywuje wpływem grupy rówieśniczej;  
 część respondentów wyjaśnia swoje położenie pozostawania 

poza rynkiem pracy i systemami edukacji złą sytuacją 
rodzinną.



Przyczyny instytucjonalne

 respondenci, wskazywali na ograniczony wybór i 
niedopasowanie ofert pracy, które otrzymali; 

 nisko oceniali jakość obsługi instytucji rynku pracy i podkreślali 
formalizm, biurokrację, brak elastyczności;

 wykazywali się słaba wiedzą na temat programów pomocy dla 
nich przeznaczonych i nieznajomością innych, niż Powiatowe 
Urzędy Pracy, instytucji rynku pracy; 

 16% badanych podkreślało także niedopasowanie oferty 
edukacyjnej do ich potrzeb. 



Przyczyny gospodarcze i ekonomiczne

 60% badanych wskazują brak pracy w okolicy jako główna przyczynę 
pozostawania w grupie NEET;

 49% respondentów uznało, że w ich okolicy brakuje dużych pracodawców, 
a więc brak jest popytu na pracę – ale jedynie 1% badanych prowadziło 
swoją działalność gospodarczą w przeszłości, a jedynie ok. 7% 
respondentów planuje taką inicjatywę w przyszłości;

 34% badanych twierdzi, ze przerwało naukę z powodów finansowych; 
 w wypowiedziach podkreślano wysoki poziom obciążeń pracodawców 

kosztami pracy, podatków i kosztów utrzymania, co w konsekwencji 
hamuje rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy lub 
stwarza szarą strefę w postaci pracy bez umowy.



IV. Potrzeby 
i oczekiwania osób 

z grupy NEET



Potrzeby i oczekiwania osób z grupy NEET
 55% osób potrzebuje wsparcia finansowego aby móc kontynuować naukę;
 52% respondentów oczkuje większego wsparcia od urzędów pracy w znalezieniu 

pracy;
 46% oczkuje większego wsparcia ze strony instytucji centralnych (ministerstwa);
 35% młodych potrzebuje większej oferty szkoleń specjalistycznych. Przy 

oczekiwaniu szerszej oferty szkoleń, wskazywano na problem „nadpodaży” 
niektórych szkoleń dla bezrobotnych takich, jak np. kurs operatora wózków 
widłowych;

 33% potrzebuje staży i praktyk zawodowych;
 17% oczekuje doradztwa zawodowego;
 14% młodych potrzebuje wsparcia psychicznego, a 12% pomocy socjalnej dla 

rodziny.
 większość respondentów nie chce pracować za najniższe wynagrodzenie. 

Najbardziej pożądaną stawką jest kwota średniego miesięcznego wynagrodzeniu w 
kraju. 

 najbardziej oczekiwanymi zajęciami są prace biurowe, w handlu, o stałych 
godzinach pracy, na umowę o pracę. Osoby badane zdecydowanie nie chcieliby 
wykonywać ciężkich prac fizycznych oraz pracy w korporacji.



V. Postawy względem 
pracy i kariery 

zawodowej



Postawy względem pracy zawodowej 
i kariery osób z grupy NEET

 64% osób poszukuje pracy samodzielne z ogłoszeń w prasie i Internecie; 
58% za pośrednictwem znajomych; 44% oczekuje na ofertę z urzędu pracy;

 aby znaleźć zatrudnienie, respondenci deklarują działania w zakresie 
uzupełnienia wykształcenia – 64% wskazań, odbycie kursów językowych –
49%, przekwalifikowanie się – 45%.

 osoby badane optymistycznie oceniają swoją przyszłość, przykładowo –
64% respondentów wierzy, iż w niedalekiej przyszłości znajda pracę; 

 respondenci deklarują możliwość obniżenia oczekiwań finansowych, 
możliwość dojazdu do pracy czy podjęcie pracy na stanowisku innym niż 
wyuczony zawód;

 respondenci deklarują swoją elastyczność i są skłonne wykonywać inne 
czynności, niż wyuczony zawód;

 respondenci z grupy NEET mają niską gotowość do zakładania własnej 
działalności gospodarczej.



VI. Charakterystyka 
podregionalna osób z 

grupy NEET



 Najwięcej osób z wykształceniem wyższym pochodziło z podregionu 
warszawskiego-wschodniego – 15%. Najmniej z ciechanowsko-płckiego i 
warszawsko-zachodniego – po 6%. Stosunkowo dużą reprezentację w m. 
st. Warszawie miały osoby z najniższym wykształceniem (najwyższy 
odsetek na tle pozostałych podregionów) – 10% badanych posiadało 
wyksztalcenie gimnazjalne, a 20% – zasadnicze zawodowe. 

 Interesujące wyniki otrzymano z porównania podregionów pod 
względem przyczyn bierności zawodowej i edukacyjnej. Generalnie 
zarysowała się linia oddzielająca m. st. Warszawa i podregiony 
warszawsko-wschodni i warszawsko-zachodni – z jednej strony, a 
podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki i radomski – z 
drugiej strony.  Jako podstawową przyczynę pozostawania poza rynkiem 
pracy podregionach „niewarszawskich” wskazano wysokie bezrobocie w 
regionie – radomskie 93%, ciechanowsko płockie – 72% i ostrołęcko-
siedlecki – 81%. Dla podregionów „warszawskich” główną przyczyną jest 
pozostawanie na utrzymaniu rodziców – 67% wskazań dla m. st. 
Warszawy i podregionu warszawsko-zachodniego oraz 70% dla 
podregionu warszawsko-wschodniego.



VII. Ścieżka 
wchodzenia do grupy 

NEET



Bezrobocie w
 

regionie i niski 
popyt na pracę

Trudna 
sytuacja 
rodzinna 

(opieka nad 
dzieckiem lub 
osobą chorą)

Brak środków 
finansowych 

M
ał

a 
m

ot
yw

ac
ja

 
os

ób
 m

ło
dy

ch

Niskie 
kwalifikacje 

i 
kompetencje

N
iedopasow

anie 
oddziaływ

ań 
instytucji rynku 
pracy i instytucji 
edukacyjnych do 

potrzeb N
EET

NEET

Dysfunkcje 
fizyczne lub 
psychiczne

Br
ak

 
św

ia
do

m
oś

ci
 n

t. 
m

oż
liw

oś
ci

 
uz

ys
ka

ni
a 

w
sp

ar
ci

a



VIII. Rekomendacje 
wynikające z badania



1. Podejmowanie, skierowanych do osób kończących edukację, działań ograniczających
wejście w grupę NEET

Przejście z okresu edukacji do pracy jest momentem krytycznym, w dużej mierze decydującym o przyszłym 
przynależeniu do grupy NEET. Przeciwdziałanie wejściu w grupę NEET mogą polegać m.in. na:
– promocji zatrudnienia w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczelniach; 
– wsparcia, w postaci doradztwa zawodowego w okresie edukacji szkolnej;
– współpracy urzędów pracy z akademickimi biurami karier.

Z powodu zamykania kierunków zawodowych i spadku liczby wykwalifikowanych pracowników rekomenduje
się, podjęcie działań związanych z modernizacją kształcenia zawodowego i dostosowaniem go do potrzeb
rynku pracy i oczekiwań pracodawców.

2. Zapewnienie, osobom NEET aktywnym na rynku pracy i chcącym rozwijać swoje 
kompetencje, większego wsparcia instytucjonalnego w zakresie oferty edukacyjnej

Rekomenduje się tu wykorzystanie dostępnych (w gestii instytucji rynku pracy) narzędzi, zwłaszcza szkoleń,
praktyk zawodowych i staży. Należy jednak zindywidualizować oferowane oddziaływania edukacyjne.
Oczekiwaną formą oddziaływań, jak wynika z badań, są specjalistyczne szkolenia i kursy, a także staże
zawodowe, a preferowanymi obszarami rozwoju – kompetencje transferowalne i zawodowe.
Kompetencje transferowalne (np. społeczne, osobiste) bardzo silnie wiążą się ze zwiększaniem
„zatrudnialności” osób, gdyż odpowiednie umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne, przedsiębiorcze
czy negocjacyjne pozwalają odnajdywać się jednostkom w wielu kontekstach sytuacyjnych i zawodowych.
W przypadku kompetencji zawodowych warto projektując oddziaływania edukacyjne badać regionalne
potrzeby pracodawców na kompetencje pracownicze.

Rekomendacje – przeciwdziałanie i reintegracja



3. Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego osobom z grupy NEET opiekującym się
członkami swojej rodziny

Sytuacja rodzinna, np. brak opieki dla małego dziecka, czy konieczność opieki nad członkiem rodziny jest
barierą dla młodych osób zarówno w podejmowaniu zatrudnienia jak i kontynuowaniu nauki. Z tych tez
powodów koniczne jest wsparcie instytucjonalne poprzez zapewnienie miejsc w bezpłatnych publicznych
żłobkach lub dofinasowanie opieki dla członków rodzin. Może to pozytywnie wpłynąć na reintegrację osób
z grupy NEET na rynku pracy.
Krokiem w dobrym kierunku są zmiany w nowej ustawie o systemie oświaty wprowadzające wymóg
zapewnienia opieki w przedszkolu dla dzieci 4 i 3-letnich. Należy jednak w dalszym ciągu wpływać na
ustawodawcę, tak aby w sposób systemowy zapewnił opiekę dla dzieci rodziców z grupy NEET, zwłaszcza do
trzeciego roku życia.

4. Poprawienie ilości i jakości ofert pracy oraz jakości usług instytucji rynku pracy 
dostępnych dla osób z grupy NEET

W opinii badanych z grupy NEET jakość i ilość ofert pracy proponowanych przez urzędy pracy jest
ograniczona i niedopasowana do ich potrzeb. Jednym z rozwiązań może być powrót do praktyki
obligatoryjnego publikowania informacji o wakatach przez wszystkie przedsiębiorstwa, co w konsekwencji
spowoduje rozszerzenie i zróżnicowanie ofert wakatów. Alternatywnie można rozważyć samodzielne
zdobywanie przez instytucje rynku pracy informacji o wakatach bezpośrednio u pracodawców. Przykłady
takich dobrych praktyk możemy obserwować innych krajach UE.
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4. Poprawienie ilości i jakości ofert pracy oraz jakości usług instytucji rynku pracy 
dostępnych dla osób z grupy NEET cd.

Pomimo posiadania przez instytucje bogatego katalogu form wsparcia (zgodnie z ustawą), nie zawsze są one
właściwie i efektywnie wykorzystywane, co bezpośrednio wpływa na jakość oferowanej pomocy osobom z
grupy NEET. Należy zatem dokonać przeglądu efektywności wykorzystania narzędzi i instrumentów wsparcia
osób z grupy NEET dostępnych w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Należy zintensyfikować wsparcie dla NEET w zakresie zwiększenia mobilności na rynku pracy.
Instrumentem, który może zostać w tym celu wykorzystany jest np. bon na zasiedlenie, który jest dostępny w
obecnym katalogu form wsparcia. Alternatywnym rozwiązaniem jest np. pomoc młodym osobom w
znalezieniu mieszkania i dofinasowanie kosztów wynajmu, dofinasowanie kosztów dojazdu do pracy, czy
zapewnienie transportu do pracy.
Powiatowe Urzędy Pracy, choć są najlepiej rozpoznawalne ze wszystkich instytucji rynku pracy. Poprzez
kampanie społeczne i działania PR poprawiające wizerunek PUP-ów, np. zakładanie profili na portalach
społecznościowych, czy szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi interesanta, można wpłynąć na
ocieplenie wizerunku i dotarcie do większej grupy potrzebujących wsparcia NEET. Konieczna jest tu
również promocja pozostałych instytucji rynku pracy, tak aby stały się lepiej rozpoznawalne i z ich oferty
korzystało więcej osób z grupy NEET oraz kompleksowe ujednolicenie przekazu w Internecie form pomocy
dla osób z grupy NEET.
Ponadto jest wyraźne oczekiwanie osób z grupy NEET na wdrożenie przez instytucje rynku pracy, nowych
sposobów komunikowania się za pośrednictwem maila, telefonu, SMS-a czy Internetu.
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5. Wywieranie wpływu na politykę ustawodawczą oraz podejmowanie działań w 
zakresie zmniejszania obciążeń kosztami pracy pracodawców

Przyciąganie inwestycji poprzez „politykę zachęt” i korzyści dla przedsiębiorstw, stwarzanie dobrego klimatu
inwestycyjnego, przyciąganie kapitału poprzez np. tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, generuje
zatem tworzenie nowych miejsc pracy w regionie, co bezpośrednio wpływa na sytuację NEET.
Projektując nowe regulacje w tym zakresie należy uwzględnić przeciwdziałanie dyskryminacji osób NEET ze
względu na płeć, wychowywanie dziecka, status imigranta lub przeszłość kryminalną poprzez tworzenia
zachęt dla pracodawców do zatrudniania takich osób lub np. wprowadzenie parytetów. W „miękki” sposób
można realizować to poprzez oddziaływanie w formie kampanii społecznych zachęcających pracodawców do
zatrudniania osób z grupy NEET zagrożonych dyskryminacją.
Należy podejmować działania skłaniające pracodawców do oferowania większej liczby staży dostępnych w
danym regionie, poprzez wykorzystanie narzędzi z katalogu form wsparcia np. w formie bonów stażowych.

6. Podejmowanie działań mających na celu reintegrację społeczną osób z grupy NEET
Część populacji osób z grupy NEET wykazuje niskie zaangażowanie społeczne i obywatelskie. Należy zatem
podejmować działania mające na celu reintegrację społeczną i powtórne włączenie osób z grupy NEET z w
krąg społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja tego działania powinna odbywać się poprzez skoordynowaną
współpracę instytucji rynku pracy z instytucjami kultury, ośrodkami pomocy społecznej polegającej na
dotarciu do osób z grupy NEET zagrożonych wykluczeniem społecznym i organizację m.in. spotkań
integrujących, warsztatów doradztwa zawodowego czy imprez artystycznych.
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7. Podejmowanie działań mających na celu dotarcie i udzielenie wsparcia „krańcowym” 
reprezentantom grupy NEET, tj. osobom, które w ogóle nie szukają pracy i nie szkolą 
się, które przejawiają zachowania ryzykowne, podróżują lub przejawiają inne formy 
aktywności polegające na ekspresji siebie np. zainteresowania sztuką, muzyką, religią, 
itp. 

Część osób zaliczonych do grupy NEET nie rejestruje się w urzędach pracy. Przyczyną tego, może być np.
niezakończona edukacja formalna, niepełnosprawność, status imigranta, zachowania ryzykowne, czy styl
życia polegający na podróżowaniu lub wyrażanie siebie poprzez religię, przekaz artystyczny itp. (np.
przynależność do sekt, subkultur, zjawisko squattingu). Osoby te często nie są zainteresowane
podejmowaniem zatrudnienia, bo nie widzą takiej potrzeby ani sensu. Często też nie mają ochoty szkolić się i
dokształcać. Dlatego najważniejszą kwestią jest tu dotarcie do tej części populacji NEET poprzez
nieszablonowe metody (np. streewalking). Po dotarciu do tej grupy należy podejmować działania mające na
celu promocję zatrudnienia i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane do potrzeb tych jednostek.
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