
KOMISIJA ZA ŢENSKA VPRAŠANJA                                            Izlake, 19.5.2010 

 

 

POROČILO O UDELEŢBI – TVU SEŢANA 

 
Skladno s sprejetim programom dela KŢV – širjenje dobre prakse na področju vseţivljenjskega 

učenja manj izobraţenih, sem se udeleţila 2. posveta ob Tednu vseţivljenjskega učenja, ki je bil 

organiziran v Seţani. (Primer dobre prakse) 

Prisotni so bili predstavniki sindikatov, CSD, Zavoda za zaposlovanje, Obrtne zbornice, ACS. 

Osrednja tema letošnjega TVU je revščina in socialna izključenost. 

 

Kratek opis stanja: 

 

 Najbolj ogroţene skupine : neaktivne osebe, starejše ţenske in najemniki stanovanj 

 Veča se skupina zaposlenih revnih 

 Socialna ogroţenost prebivalstva se povečuje 

 Ne glede na dostopne statistične podatke se ugotavlja, da je situacija na terenu dosti 

bolj kritična 

 Socialni transferji so prenizki 

 Stanovanjska politika je neustrezna 

 Strah pred izgubo zaposlitve zaposlene sili v delo pod vsakršnimi pogoji 

 Aktualni programi APZ se izvajajo, povpraševanje po novih delavcih se zmanjšuje 

 Upravičeni do socialnih transferjev imajo izredno nizko samopodobo, kar pogosto vodi v 

deviantna stanja 

 Porast nasilja v druţini in raznih oblik zasvojenosti 

 Najmanj izobraţene na poti do izhoda iz revščine ovira tudi funkcionalna nepismenost 

 

Povzetek mnenj, stališč in potencialnih rešitev: 

 

 Večja povezanost med institucijami 

 Spodbujanje izobraţevanja brezposelnih (APZ) in tudi zaposlenih 

 Večje priznavanje neformalnega znanja 

 Izmenjavanje primerov dobre prakse 

 Večji in laţji dostop do vseh oblik izobraţevanja 

 Izobraţevanje je pravica vseh 

 Spodbujati delodajalce, da bodo v izobraţevanju svojih zaposlenih videli priloţnost 

 Finančne spodbude za delodajalce, ki vlagajo v izobrazbo svojih zaposlenih 

 Promocija deficitarnih poklicev 

 Kolektivna pogodba za izobraţevanje 

 

Posvet je prisotnim prinesel veliko sveţih idej, kako izboljšati svoje delo. Pomembno je tudi, da se 

zavedamo, da je pot do izkoreninjenja revščine dolga, da je v veliki meri odvisna od politike, 

javnih ustanov, ponudnikov izobraţevanj, NVO,...... prav tako pa tudi od miselnosti in angaţiranja 

tistih, ki jih uvrščamo med revne oz. socialno izključene. 
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