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POROČILO O UDELEŢBI NA TVU – MURSKA SOBOTA 
 

Sodelujoči: predstavniki sindikatov, Zavod za zaposlovanje, Karitas, Rdeči kriţ, Center 

za socialno delo, Svetovalno središče, …. (sama sem predstavila primer dobre prakse: 

izvajanje UŢU-MDM v druţbi ETI d.d.) 

 

Cilj posveta je bil vzpostaviti javni forum, ki bi sluţil izmenjavi izkušenj, praktičnih in 

teoretičnih vidikov reševanja problematike reševanja različnih oblik revščine in pripravi 

akcijskega načrta ZSSS boja proti revščini in socialni izključenosti. Na posvetu so se 

obravnavala nekatera aktualna vprašanja, povezana z revščino. Revščina ni enostavna 

teţava, ampak je povezana z veliko različnimi »teţavami«, ki se medsebojno krepijo.  

Revščina je pogosto povezana tudi z nizko stopnjo izobrazbe, ki omogoča dostop le do 

slabo plačanih delovnih mest, kar zagotavlja omejeno število moţnosti za pobeg iz 

revščine. Skušali smo ugotoviti moţne načine njihove razrešitve. Posebno pozornost naj 

bi med drugim namenili tudi  prepoznavanju vseţivljenjskega  učenja kot učinkovitega 

orodja za premagovanje revščine, ki se navezuje na Evropsko leto boja proti revščini in 

socialni izključenosti ( EL 2010). 

 

Nekaj bistvenih poudarkov s posveta: 

 

 v Pomurju se je bistveno povečalo število brezposelnih oseb (Pomurka, Mura), 

kakor tudi število prejemnikov različnih socialnih transferjev 

 javni razpisi, ki naj bi spodbujali izobraţevanje, so v veliki meri pomanjkljivi in 

nedostopni končnim uporabnikom 

 teţnja k spodbujanju priznavanja neformalnega znanja (laţja zaposljivost) 

 interes za izobraţevanje velik, ni delovnih mest, kjer bi se po izobraţevanju 

zaposlili 

 brezposelni si najbolj ţelijo dobiti delovno mesto, ki bi jih potegnilo iz revščine 

 socialni transferji samo blaţijo revščino in ne smejo biti cilj 

 spodbujanje zaposlovanja prek javnih del (alternativa – socialno podjetništvo) 

 

 



Zaključki: 

 

 spodbujati mreţenje sorodnih organizacij in ponudnikov pomoči oz. svetovanj 

 pridobiti več sredstev za vključevanje brezposelnih v program javnih del 

 spodbujati vse načine izobraţevanja 

 poudarek na NPK in aktivni politiki zaposlovanja 

 

Kaj lahko naredi sindikat? 

 

 obvešča in osvešča svoje člane 

 svetovanja in izobraţevanja pripelje do končnih še zaposlenih uporabnikov 

(preventiva) 

 spodbuja delodajalce, da izobraţevanju namenijo več sredstev 

 motivira najmanj izobraţene zaposlene, da se vključujejo v izobraţevanje 

 

 

IZOBRAZBA JE NAČIN (POT) ZA IZHOD IZ REVŠČINE.  

 

 

                                                                                           Zapisala: 

                                                                                            Mateja Gerečnik 

 

 


