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Wstęp pracy licencjackiej
W swojej pracy chciałabym przedstawić bezrobocie jako problem społeczny. Zacznę od wyjaśnienia pojęcia
bezrobocia jest to sytuacja, w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć,
lecz nieznajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie
znajduje zatrudnienia. O tym, że bezrobocie stało się kwestią społeczną świadczyła dynamika, skala i
struktura tego zjawiska, jak i jego negatywne konsekwencje odczuwane coraz silniej. Brak pracy jest
czynnikiem, który mam wpływ na zaspokajanie ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia.
Prowadzi też do narastania kwestii społecznych jak: kwestia ubóstwa, edukacyjna, zdrowotna itd.
Bezrobocie jako kwestia społeczna dotyczy dużych grup społecznych, jest odbierana przez tę grupę jako
nieprawidłowe, zakłóca jej prawidłowy rozwój, wywołuje społeczny niepokój, jest źródłem napięć
społecznych. Nie może być w pełni rozwiązane w ramach grupy przy wykorzystaniu dostępnych jej metod i
możliwości, może być rozwiązane tylko drogą podjęcia szerokich działań przez państwo.
Osoby bezrobotne to osoby niepobierające nauki w szkole dziennej, zdrowe i gotowe do podjęcia pracy w
danym zawodzie, ale z powodu braku zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym
dla miejsca zameldowania. Należy pamiętać, ze osoby te powinny także oprócz powyższych, spełniać
warunek ukończenia osiemnastu lat oraz warunek pozostawania w wieku aktywności zawodowej.
Najoględniej mówiąc bezrobotny to człowiek, który chce pracować i aktywnie poszukuje pracy, ale nie może
utrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płacy.
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