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• NAČRTI ZA IZOBRAŽEVANJE
BREZPOSELNIH

V letih, ko število nezaposlenih pri nas in drugje po svetu (tudi
v razvitih državah) naglo narašča, se tudi pri nas povečujejo prizadeva-
nja za izobraževanje brezposelnih. V teh dejavnostih so med prvimi
nekatere zahodnoevropske države. Pri nas je Andragoški center pripra-
vil načrte za boljšo ponudbo izobraževanja odraslih za potrebe zapo-
slovanja. Izide projekta bo predstavil na posvetu, ki bo od 7. do 9.
aprila na Bledu. Svoje načrte in dejavnosti za izobraževanje brezposel-
nih bodo predstavili tudi strokovnjaki iz Anglije, Avstrije, NemČije in
Danske. V Sloveniji je tačas več kot 120.000 ljudi brez zaposlitve, do
konca leta pa jih utegne biti še več. Akcije za zaposlovanje, z izobraže-
vanjem za delo, so zato eno najpomembnejših družbenih vprašanj.

SOLSKI RAZGLEDI, 22. marec 1993



• Izobraževanje brezposelnih

Ne mislite, da se vam
to ne more pripetiti
V januarju leta 1987 je bilo v Sloveni-
ji zaposlenib 835.728 ljudi. Šest let
pozneje, januarja letos, je bilo
v družbenem sektorju zaposlenih
641.892 ljudi, skoraj 200.000 manj.
Povečevalo se je sicer število zaposle-
nib v zasebnem sektorju (33.937), tu-
di število samozaposlenib, vendar ne
toliko, da nas ne bi obšla tesnoba ob
v'!likcm vprašanju našega časa: brez-
poselni.

Naraščajoča nezaposlenost ni slovenska
posebnost; tudi razvite zahodne dežele se
ubadajo z njo, čeravno jih ne tare taka
gospodarska kriza kot nas. Tudi tam raz-
mišljajo, kako ponuditi delo in znanje
zanj, tudi kako zbrati denar in voljo, da
kaj naredijo - več kot pri nas. Na Sloven-
skem se šele dramimo, čeprav bi lahko
vedeli, da se bo pri nas zaposlenost zmanj-
šala in da bo silovito naraščala nezaposle-
nost. Že v letu 1987 (januarja) ko je bilo
nezaposlenih v Sloveniji le 14.526, je bilo
moč slišati ali prebrati opozorila strokov-.
no pristojnih ljudi. da bo začelo število
nezaposlenih naraščati v pričakujočih letih
gospodarskega preurejanja. Kakšna štiri
leta ali pet let je od takrat, ko smo iz
parlamenta in strokovnih krogov slišali, da
se bliža čas, ko bo v Sloveniji 110.000 ljudi
brez dela.

Lahko bi se pripravili na ta čas, saj smo
vedeli, da prihaja. A se ni dosti zgodilo.
Zavod za zaposlovanje je jel ponujati de-
nar in izobraževanje za novo zaposlitev
ljudi, ki bi sicer ostali brez dela. Odziv ni
bil velik, zelo počasi so mnogi odkrivali,
da jim je ponudena dobra nova možnost:
boljše znanje za drugo delo. A preden so
se ljudje zares pripravili na čas, ko bo
treba poprijeti za delo bolj zagrizeno, bo-
lje pripravljen in bolj usposobljen, je bila
kriza tu. Nezaposlenih zdaj v Sloveniji ni
samo napovedanih 110.000, marveč jih je
bilo letos v januarju 120.062, politiki in
gospodarstveniki pa napovedujejo, da bo
brez dela ob koncu leta še več ljudi. V tej

množici nezaposlenih, ki je za Slovenijo
velikanska (dolga leta je bila Slovenija
evropska posebnost z zelo majhnim števi-
lom nezaposlenih in se zato s tem vpraša-
njem ni posebej ukvarjala), je mladih (do
25. leta starosti) več kot tretjina (dobrih 36
odstotkov, v številu okoli 37.000). Med
temi mladimi brez dela jih več kot 16.000
nima strokovne izobrazbe in zato še teže
najdejo delo. Nasploh je med nezaposleni-
mi tačas pri nas skoro polovica takih (45
odstotkov), ki imajo najnižjo raven stro-
kovne usposobljenosti ali še te ne. Takih
z 2-letno ali 3-letno strokovno poklicno
izobrazbo, je med vsemi zaposlenimi 29
odstotkov, ljudi z višješolsko ali visokošol-
sko diplomo pa 5 odstotkov.

Brez dela so pred"sem manj
izobraženi

lzobrazbena raven je pri nezaposlenih
povprečno slabša kot med zaposlenimi. To
pomeni, da je strokovno znanje vendarle
ugoden vzgib tako za ohranitev kot za
pridobitev dela. Zavod za zaposlovanje
zadnje čase obilo spodbuja izobraževanje
nezaposlenih, in to za razne oblike izobra-
ževanja - od usposabljanja ob delu .do
pridobivanja funkcionalnih znanj (tuji jezi-
ki, računalništvo) po že pridobljeni poklic-
ni izobrazbi ter do zaključevanja rednega
šolanja (z enoletnimi podporami za nada-
ljevanje oz. dokončanje študija). A tu so
možnosti za pridobivanje novih strokovnih
znanj spet ugodnejše za tiste, ki neka kva-
lificirana znanja, neko redno šolo (srednjo
ali večjo) že imajo opravljeno. Zanimanje
za izobraževanje se med zaposlenimi pove-
čuje, v enem letu se je število vključenih
podvojilo.

Dr. Ivan Svetlik in mag. Samo Hribar iri
sodelavci Andragoškega centra so raziska-
li probleme brezposelnih v Sloveniji z gle-
dišča izobraževalne politike. Andragoški
center in zavod za zaposlovanje sta sredi
uresničevanja zajetnega projekta o izobra-
ževanju nezaposlenih, opravljena je anali-
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za razmer v Sloveniji, izdelali so metodo-
logijo za spremljanje tega izobraževanja,
razvija se svetovanje brezposelnim glede
možnosti izobraževanja, pripravljajo pri-
ročnik in usposabljanje za svetovalce.

Se marsikaj drugega ugodnega se doga-
ja. Vendar stvari niso preproste, še manj
samoumevne. Omembe vredno je, da se
tačas s problemi izobraževanja nezaposle-
nih izrazito zlasti ukvarja ministrstvo za
delo, zelo malo pa ministrstvo za šolstvo in
šport. Nemara bi bilo stanje logično, če ne
bi imeli opravka z množico mladih, ki še
niso bili zaposleni, in ki formalno niso
prestopili praga dela, recimo krova mini-
strstva za delo. Raziskovalci v Andrago-
škem cetru in drugi se med drugim zavze-
majo za to, da bi se več brezposelnih vklju-
čilo v daljše oblike izobraževanja (recimo
šolanja) in da bi jim nekdo plačal stroške
šolanja. Zavod za zaposlovanje bolj poma-
ga opravljanju pripravništva tistim, ki so
končali neko stopnjo srednjega izobraže-
vanja, medtem ko bi se pa z usposablja-
njem za 1. in 2. stopnjo zahtevnosti del
moral ukvarjati nemara kdo drug. Z drugi-
mi besedami: delitev odgovornosti bo mo-
rala biti opravljena, odgovornost za odpi-
ranje delovnih možnosti in za bogatenje
delovne usposobljenosti se bo morala raz-
širiti na večji krog, te dejavnosti bodo
morale biti bolj organizirane, saj gre za
eno izmed najbolj perečih vprašanj razvoja
Slovenije.

Predlogi" razmislek
S tem v zvezi, predvsem z gledišč izobra-

ževanja brezposelnih, je (v organizaciji
Andragoškega centra Slovenije) napove-
dan za 7. april pomemben tridnevni po-
svet, na katerem naj bi ne le kritično pre-
motrili izsledke strokovnih raziskav in
vsakdanje prakse, marveč predvsem prišli
do predlogov in pobud za uresničevanje
dogovorjene politike izobraževanja neza-
poslenih na Slovenskem. Predvsem bo
parlament moral opredeliti nacionalno po-
litiko glede teh vprašanj in z njo zagotav-
ljati pogoje za njeno uresničevanje. Potre-
be so od regije do regije drugačne, razlike
med regijami so velike, čeravno so potrebe
po zaposlovanju brezposelnih in po izobra-
ževanju povsod nasploh velike. Na blej-
skem posvetu se bodo seznanili med dru-
gim s projekti izobraževanja brezposelnih
v Avstriji, Nemčiji, Angliji, Danski, Nizo-
zemski. Najti bo treba odgovore na mnoga
vprašanja';' denimo koliko brezposelnih naj
bi se vključevalo v izobraževanje, ali je
tako izobraževanje lahko zgolj prostovolj-
no ali lahko tudi obvezno, kakšne vrste naj
bo to izobraževanje in za katere starostne
skupine, ali naj bodo brezposelnim name-
njeni posebni izobraževalni programi itd.
Pomembna so vprašanja o financiranju,
o organiziranju posebnih aktivnosti, če naj
bi se sploh odločili zanje itd. Za blejske
pogovore so pripravljeni nekateri predlo-
gi, ki naj bi jih tam premislili.

JANKO SVETINA
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JANEZ ZALAZNIK, svetovalec direktorja, Republiški zavod za zaposlovanje,

»Kultura in prosvetato
naša bo osveta« jepred stolet- •
jem zapisal slovenski pesnik,
Ko sem se sam odpravil na to
pot prosvetljevanja(da ne bo
pomote," pišem o času, ko
sem postal udeleženec upo-
rabnik organiziranega izobra-
ževalnega procesa), sem do-
bil knjižico za vpis vsakolet-
nega šolskega uspeha, v kateri
je med drugim pisalo: »Vaša
naloga je, da se učite, Le kdor
se uči, bo kaj znal. In le kdor
kaj zna, bo lahko koristil do-
movini.« Ko smo udeleženci,
takrat prvošolčki, znali to pre-
brati in smo z učenjem imeli
že nekaj izkušenj, smo si te
besede razi ično vzel i k srcu,
Kadar sem si jih sam jemal
premalo in se je to poznalo
v slabih šolskih ocenah, me je
oče podučil: »Sine, kramp in
lopata ti ne uideta.« Kasneje,
ko so se mi obzorja razširila
čez domače in šolsko dvo-
rišče in so me začeli zanimati
tudi širši družbeni problemi,
sem pogosto slišal in bral,
kako zelo potrebujemo zna-"
nje tako mladih rodov kot ti-
stih, ki jim je vojna onemogo-
čila šolanje, da brez takšnega
znanja ne bomo mogli gospo-
darsko in družbeno napredo-
vati. Ustanavijali so nove in
nove redne in večerne šole.
Izobraževali smo se: mladi za
jutri, starejši za danes in jutri.
Ko smo tudi mladi odrasli,
smo delali vsi skupaj. Bila je
polna, zaposlenost. V vseh
družbenih dokumentih je bila
potreba po znanju še zmeraj
na najvidnejših mestih. Malo
manj vidno je bilo vrednote-
nje znanja. Zahtevna in dobro
plačana mesta so bila do-
stopna tudi tistim s premalo in
manj znanja, Zato so bili refe,·
rati o »zrianju kot gonilni sili
razvoja- manj prepričljivi.
Ljudje 50 bili bolj motivirani
za iskanje dobrih služb kot za
dobro izobraževanje, Le peš-

čica andragOgov je opravljala
Sizifovo delo:' prepričevala je
ljudstvo in oblast, da nas bo
neznanje še-drago stalo,

Časi sespreminjajo in mi se
spreminjamo z njimi ~Ie da '
mi bolj počasi. Prišla so leta
gospodarske krize in težave
pri zaposlovanju. Odločili
smo se za osamosvojitev in
nove družbenogospodarske
odnose - demokracijo in
tržno gospodarstvo. Take
spremembe zahtevajo pre-

nologijo in novci znanje. Novi
Zakon O zaposlovanju in za-
varovanju za primer brezpo-
selnosti daje pravno podlago
za vpeljevanje novih ukrepov
in razvijanje starih, za pospe-
ševanje ••,zaposlovanja. Neka-
teri so naravnanina odpiranje
novih delovnih mest in ohra-
njanje starih, drugi pa na raz-
vijanje in prilagajanje delav-
cev novim potrebam trga
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strukturiranje gospodarstva,
to pomeni: novo znanje, novi
proizvodi, nova tehnologija,
novi trgi z novimi zahtevami.
Vse to povzroča iz leta v leto
večjo brezposelnost, saj po-
teka prilagajanje počasneje,
kot moramo opuščati staro.
Uresničuje se grožnja, da nas
bo neznanje drago stalo. Šte-
vilo pri zavodu za zaposlova-
nje' prijavljenih brezposelnih
se je konec leta 1992 pribl i-
žalo stodvajsettisočim, to pa
je skoraj desetkrat več kot
v letih polne zaposlenosti.
Med temi iskalci zaposlitve
jih je skoraj petdeset tisoč
brez strokovne izobrazbe
skratka, so le priučeni de-
lavci, Prav takoje med njimi
skoraj petdeset tisoč mladih
iskalcev zaposlitve (do 26 let).
Čez šestdeset tisoč iskalcev
zaposlitve pa je takšnih, ki ča-
kajo na zaposlitev že več kot
leto. Te velike spremembe
v zaposlovanju in brezposel-
nosti zahtevajo ~u~i novo teh-

dela. Med temi so tudi vse
oblike izobraževanja,

Čeprav je stara navada že-
lezna srajca, pa pod takšnimi
pritiski začne tudi takšna
srajca pokati, Samo velika pri-
pravljenost za izobraževanje,
ki ob vsaki priložnosti nemu-
doma zbledi, v sedanjem po-
ložaju pomeni lahko samo
poglabljanje krize družbe in
individualnih kriz. Že ome-
njene zakonske podlage in
denarna podpora vlade za
uresničevanje ukrepov ak-
tivne politike zaposlovanja,
med katere spada tudi izobra-
ževanje in usposabljanje
brezposelnih, kažejo, da se
vlada tega zaveda, Republiški
zavod za zaposlovanje je si-
cer vedno pospeševal zapo-
slovanje brezposelnih tudi
z organiziranjem in financira-
njem njihovega izobraževa-
nja in usposabljanja, vendar
je bilo to v preteklih letih tako
po vsebini kot po obsegu
skromno. Novi predpisi in
predvsem bogatejši viri de-
narja pa so v zadnjih letih

omogočili bolj raznoliko in
bogatejšo ponudbo, Ta sega
od seminarjev za uspešnejše
iskanje dela in samozaposlo-
vanje, prek tečajev različnih
računalniških aplikacij, no-
vega poklicnega znanja, do
rednega izobraževanja za po-
klic.lzobraževanje je organi-
zirano za znanega deloda-
jalca, še več pa je izobraževa-
nja za zvečanje možnosti pri
iskanju dela na trgu. V prete-
klem letu se je izobraževalo
in usposabljalo več kot
28.000 brezposelnih. Številka
je velika in majhna hkrati. Ve-
lika ob vedenju, da smo pred
leti izobraževali od nekaj sto
do nekaj tisoč brezposelnih,
in majhna, če vemo, da je to
le slabih 15 odstotkov vseh, ki
so v preteklem letu prek za-
voda iskali zaposlitev
(190,913), Od vseh, ki so lani
uspešno končali usposablja-
nje ali izobraževanje. se jih je
za nedoločen čas zaposlilo le
13 odstotkov, Za izobraževa-
nje pa je pomemben tudi po-
datek, da je kar 83 različnih
poklicev, s katerimi so se
brezposelni zaposlili na de-
lovnih mestih, za katera so

~delodajalci iskali delavca
z drugačnim poklicern,

»Od besed k dejanjern«,
samo še to bi lahko rekli po
vsem, kar smo v tem stoletju
povedali o pomenu znanja,
pri marnem in sekundarnem
izobraževanju, izobraževanju
mladine in odraslih, perma-
nentnem izobraževanju. ".
Posledice polpreteklih dejanj
pa kažejo, da bo ta uspešna
dejanja potrebno še katero
reči. Zaradi aktualnosti pro-
blematike najprej o izobraže-
vanju brezposelnih in tistih, ki
jim brezposelnost grozi, Ti
naj bi se z novim znanjem
hitreje vrnili v svet dela, Kako
jim omogočiti da bi se to zzo-

.dilo kar najbolj primerno, naj
bi se dogovorili strokovnjaki
na posvetu Izobraževanje
odraslih, ki ga v dneh od 7,
do 9. aprila na Bledu organi-
zira Andragoški center Repu-
blike Slovenije. Med vpraša-
nji, ki so jih za animacijo na-
nizali v vabilu, se mi zdijo
nekatera precej formalistična
(kolikšen delež brezposelnih
naj bi se 'izobraževal, ali naj
bo izobraževanje obvezno ali
prostovoljno, koliko vsega de-
~arja Z~ brezposelne nameniti
izobraževanju, .. .), a upaJ-
mo, da se bomo udeleženci
posvetili tistim, ki nas bodo
popeljala k dejanjem, ki bodo
izobraževanje včlenila kot
nujen element v oblikovanje
uspešne kariere vsakega posa-
meznika,

Upajmo torej, da bomo
s kulturo in prosveto, ob hi-
trejšem spreminjanju sča-
soma, če se ne bomo oblačili
v železno srajco starih navad,
prešli od lepih besed k uspeš-
nim "dejanjem.



BREZPOSELNI .

JE REŠiTEV V IZOBRAŽEVANJU~
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Pred posvetom Andragoškega centra Republike Slovenije o izobraievanju brezposelnih
Na Slovenskem je že več kot

120.000 brezposelnih, pozna·
valci pa pravijo; da jih bo do
konca leta še veliko več. Naše
gospodarstvo za zdaj ne more na-
povedati boljših časov za vse, ki
so ostali brez dela in za tiste, ki
zaposlitve še sploh niso dobili.
Možnosti za zaposlovanje-so zelo
majhne, zato je težav še toliko
več. .

Kako živijo brezposelni in kaj
počnejo? Čedalje več se jih izo-
bražuje, saj jim bo več znanja le
koristilo pri iskanju ponovne za-
poslitve. Sicer pa je izobraževa-
n/'e tudi del aktivne politike za po·
s ovanja (z njo skušamo dejavno
posegati na trg delovne sile), ki
smo jo pri nas sprejeli pred
dvema letoma. V preteklem letu
se je izobraževalo dvakrat več
brezposelnih kot leto poprej, ven-
dar odstotek brezposelnih, ki se
izobražujejo, še zmeraj ne yre·

sega desetih odstotkov vseh; ki so
brez dela.

Kakšne so izkušnje pFi izobra-
ževanju brezposelnih? Ali izobra-
ževanje povečuje možnosti za
ponovno zaposlovanje? Naj bo
izobraževanje za brezposelne ob-
vezno ali prostovoljno? Kolikšen
delež vsega denarja za reševanje
problemov brezposelnih naj bo
namenjen izobraževanju? Bi mo-
rali za brezposelne pripravljati
posebne izobraževalne pro·
grame? Po kakšnih ukrepih za
usmerjanje brezposelnih v Izo-
braževanju bi morali posegati?
Kako organizirati službe za zapo-
slovanje, da bodo lahko učinke-
vito usmerjale brezposelne v izo-
braževanje?

To je le nekaj vprašanj, na ka-
tera bodo skušali odgovoriti na
posvetu Izobraževanje brezposel-
nih, ki ga od 2. do 7. aprila letos
na Bledu prireja Andragoški cen-

ter Republike Slovenije. Posvet
bosta vpeljala/dr. Ivan Svetlik in
mag. Tanja Vilič-Klenovšek
z uvodnima referatoma Politika
izobraževanja . brezposelnih in
razvojna politika ter lzobraževa-
nje brezposelnih kot del strategije
rasti izobraženosti prebivalstva
Slovenije. .

.Pričakujejo udeležence z Za-
voda za zaposlovanje, različnih
izobraževalnih organizacij, Za-
voda RS za šolstvo in šport, Mini-
strstva RS-za delo in Ministrstva
RS za šolstvo in. šport. Svoje iz-
kušnje bodo predstavili tudi stro-
kovnjaki iz Anglije, Avstrije,
Danske in Nemčije. V priložnost.
nem zborniku bo mogoče pre-
brati več kot petdeset pisnih pri-
spevkov udeležencev, ki se bodo
predstavili tudi v delovnih skupi-
nah. Te bodo obravnavale vpra-
šanja splošne razvojne strategije
zaposlovanja in zaposlenosti
v Sloveniji, trg delovne sile in
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izobraževanje, usmerjanje brez-
poselnih v izobraževanje in moti-
vacijo, programe in metode izo-
braževanja in usposabljanja brez-
poselnih, organizacije za izobra-
ževanje in usposabljanje brezpo-
selnih in mlajše brezposelne
- tem je treba nameniti še po-
sebno pozornost (med vsemi
brezposelnimi jih je kar 42 od-
stotkov!), veliko pa' jih je brez
temeljnega poklica.

Kako spremeniti zdajšnje sta-
nje? Se obetajo spremembe tudi
v šolah samih? Čedalje več je sli-
šati o izobraževanju »na zalogo«.
Kaj to pomeni? Zadnja leta smo
mlade usmerjali v usposabljanje
in izobraževanje glede na njihove
sposobnosti in želje, zdaj pa jih
ostaja veliko brez dela in zaposli-
tve. Morda bomo na blejskem po·
svetu zvedeli tudi to, kako jih
usmerjati v prihodnje.

LUCKA LEŠNIK



-Pobude za izobraževanje odraslih
BLED, 7. aprila - V Festivalni dvorani se je popoldne začelo

tridnevno posvetovanje o izobraževanju brezposelnih. Udeležuje se
ga okoli 200 strokovnjakov z raznih področij, na katera se vežejo
stiske in potrebe 120.000 brezposelnih v Sloveniji. Dr. Ivan Svetlik je
govoril o politiki izobraževanja brezposelnih in razvojni politiki,
mag. Tanja Vilič Klenovšek pa je na plenarnem delu posveta govorila
o izobraževanju brezposelnih kot delu strategije rasti izobraženosti
prebivalstva Slovenije. Zvečer so strokovnjaki iz Anglije, Avstrije,
Danske, Nemčije predstavili projekte izobraževanja brezposelnih pri
njih. Organizator posveta je Andragoški center RS; ta je lani s pro-
jektom zboljšanje ponudbe izobraževanja za potrebe brezposelnih
načel številna vprašanja, nastala pa je tudi vrsta predlogov, o katerih,
bo beseda na blejskem posvetu.

DELO, 8. a.pril 1993



~.IZ· O~B~RAZ~ .. EV~AN~JE~BR~EZ~PO~SE~LN~IH~~o\~j~~;~~~ razberemo, da je to po posamez-
, nih območjih zelo različno. Uve-

STROKOVNO IN Z OBCvUTKOM ljavljata se dve prevladujoči sta-
. lišči (od njiju je odvisno, koliko

brezposelnih je zajetih v izobra-
ževanje): zagovorniki prvega me-.
nijo, da je vsakršno izobraževa-
nje brezposelnih koristno, sai' od-
pira nove možnosti za zapos itev,
povečuje konkurenčnost in po-
maga ohranjati socialne stike;
drugi pa, da je smiselno le izobra-
ževanje za znanega delodajalca
- takšnega izobraževanja je zelo
malo, saj so možnosti za zaposlo-
vanje ome/·ene. Na posvetu je
prevladova o mnenje, da izobra-
ževanje le za znane delodajalce
v zdajšnjih .okoliščinah ni smi-
selno, zato je treba razvijati tudi
programe izobraževanja »na za-
logo«.

Razpravljalci so se strinjali, naj
bo izobraževanje brezposelnih
neprofitna dejavnost, poudarjali
so tudi prostovoljnost in stro-
kovno etiko pri usmerjanju brez-
poselnih v izobraževanje in
uSt:'arjanjy najboljših razmer za
to izobraževanje.

Skrajni čas je, da vlada Repu-
blike Slovenije sprejme naci-
onalno politiko izobraževanja, in
del te je tudi izobraževanje brez-
poselnih. V nacionalnem pro-
gramu bi morali čimprej določiti
strategijo izobraževanja brezpo-
selnih - zanjo je dal blejski po-
svet dovolj strokovnih utemelji-
tev. K reševanju te problematike
pa bi morali poleg Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve
in Ministrstva za šolstvo in šport
pritegniti še druga ministrstva, saj
postaja brezposelnost problem
vseh. LUČKA LEŠNIK

Po blejskem posvetu Andragoškega centra Slovenije

Na Slovenskem je ta čas pribižno 120.000 brezposelnih, ki so
opravili 860.000 let šolanja. Nismo preračunavali, koliko denarja je
'družba vložila· vanje in je zdaj neizrabljen, kljub temu pa smo se
zamislili: namesto da bi ti ljudje s svojim znanjem pripomogli k razvoju,
vlagamov socialne programe in zagotavljanje njihove socialne varno-
sti ...

Po podatkih iz lanskega de-
cembra znaša stopnja brezposel-
nosti pri nas 17,6 odstotka glede
na vse zaposlene (in 13,4 od-
stotka glede na aktivno prebival-
stvo), med brezposelnimi je 43,9
'odstotka žensk, po starosti v se-
stavi brezposelnih pa /'e zelo ve-
liko mlajših od 25 et - med
vsemi brezposelnimi kar 36,6 od-
stotka (med temi 42 odstotka, to
je 15,3 odstotka vseh iskalcev za-
poslitve nima strokovne izo-
brazbe). lzobrazbena sestava
brezposelnih je slaba: 45,1 od-
stotka jih je s 1. in II. stopnjo
izobrazbe, s III. in IV. jih je 28,8
odstotka, s V. 21,1 odstotka ter
VI. in VII. stopnjo 5 odstotkov.
Skrb zbuja zlasti podatek, da se
vse bolj podaljšuje doba čakanja
na ponovno zaposlitev in da se
znotraj posameznih stopenj izo-
braze povečuje število t.i. kritič-
nih poklicev. je izhod iz takšnih

'p'koliščin tudi v izobraževanju
brezposelnih (le-to je del aktivne
politike zaposlovanja, ki smo jo
pri nas sprejeli pred dvema le-
toma, da bi čim bolj učinkovito
posegli na trg delovne sile)?

O tem so govorili na strokov-
nem posvetu Izobraževanje brez-
poselnih na Bledu, ki se je končal
pred dnevi. Pobudo zanj je dal
Strokovni svet Andragoškega cen-
tra Slovenije, ko je obravnaval
razvojni načrt in predlog načrta
dela Andragoškega centra za leto .
1992. »Predlog so člani sveta ute-
meljevali s tem, da je to eno bi-
stvenih vprašanj našega zdajš-
njega družbenega položaja, pro-
blem pa ima različne in po-
membne družbene razsežnosti,«
pojasnjuje direktor Andragoškega
centra Slovenije dr. Zoran jelenc.
»le vprašanje, ki zadeva zaposlo-
vanje in možnosti prebivalcev
Slovenije za delo: je tudi vpraša-
nje, ki je pomembno povezano
z izobraženostjo in usposoblje-
nostjo našega prebivalstva in raz-
vitostjo, pripravljenostjo in
ustreznost jo našega izobraževal-

nega sistema in še posebno izo-
braževanja odraslih, da se
ustrezno odzove aktualnim druž-
benim potrebam; navsezadnje pa
gre za zelo občutljivo družbeno
vprašanje, ki lahko pomembno
vpliva na socialni položaj naših
ljudi in posredno tudi na socialne
odnose v družbi.«

Na Bledu se je zbralo več kot
dvesto strokovnjakov in drugih
odgovornih oseb iz zaposlovanja
in izobraževanja ter strateškega
načrtovanja in usmerjanja druž-
benega razvoja o politiki in si-
stemskih ukrepih pri izobraževa-
nju brezposelnih; v šestih delov-
nih skupinah so obravnavali vpra-
šanja splošne razvojne strategije
zaposlovanja in obravnavanja
strategije zaposlenosti v Sloveniji,
trg delovne sile in izobraževanje,
usmerjanje brezposelnih v izo-
braževanje in motivacijo, pro-
grame in metode izobraževanja
in usposabljanja brezposelnih,
organizacije in. izobraževanje in
usposabljanje brezposelnih in
mlajše brezposelne. Udeleženci

. so prišli z vseh koricev Slovenije,
celo gostje iz Danske, Nemčije,
Avstrije in Velike Britanije - prav
ti so povedali veliko zanimivih
izkušenj in marsikaj spodbud-
nega, tudi to, da smo v tem krat-
kem času, odkar se spoprije-
mamo s pojavom brezposelnosti,
storili zelo veliko in da že skoraj
dohajamo njih, ki to problema-
tiko rešujejo že precej dalj časa.
Pri nas je zajetih v izobraževanje
približno 10 odstotkov brezposel-
nih. Ta delež je precej nižji kot
v razvitih deželah, a vendar kar
dvakrat večji kot v prejšnjem letu.

Izobraževanje ne more rešiti
problema brezposelnosti, lahko
pa je pomemben del strategije

- urejanja problemov brezposelno-
sti, ki ob drugih gospodarskih in
političnih ukrepih blaži in od-
pravlja številne negativne posle-
dice tega pojava. Izobraževanje
lahko pomaga brezposelnemu,
da bolje razume nastali položaj

»pobegne« iz brezposelnosti in se
znova zaposli. Tako postane nje-
gov položaj priložnost za odkri-
vanje novih možnosti delovnega
in osebnega razvoja. .

Tudi strokovnjaki, zbrani na
Bledu, so se strinjali, da se brez-
poselnim z izobraževanjem odpi-
rajo nove možnosti, zato bi jih
morali čim bolj spodbujati k tej
dejavnosti. Vsak, ki postane brez-
poseln, doživi svojevrsten stres,
izgubi socialno identiteto. Mar-
sikdo poprej ni nikdar razmišljal
o tem, da se bo moral ponovno
učiti, se poklicno preusmeriti ali
preusposobiti. V tujini jim je že
uspelo razviti posebne programe,
ki pomagajo odraslim, da prema-
gujejo osebne in socialne stiske.
Pri nas takšnih programov še ni-
mamo. Doslej smo uspešno raz-
vijali predvsem strokovno izobra-
ževanje brezposelnih - zato, da
bi si pridobili poklic, če ga dotlej
še nismo imeli ali da bi se preu-
sposo~ili. Potrebujemo. pa tu?i
drugacne programe, ln to IZ
dneva v dan bolj, saj je med nami
čedalje več takšnih, ki niso brez-
poselni le nekaj mesecev, temveč
celo po več let; sčasoma pa se
socialne stiske povečujejo.

ln katerim skupinam brezposel-
nih naj dajemo prednost pri izo-
braževanju? Vsi so potrebni po-
sebne pozornosti; med brezpo-
selnimi je sicer največ mladih,
vendar ne smemo zanemarjati
tudi vseh drugih,

SOLSKI RAZGLEDI, ~t. 8 (19.~pri( 1993)
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Na Bledu se posvetujejo o izobraževanju brezposelnih

Le.mobilizacija ljudi je rešitev
ČE NE BO HITRO KAKŠNEGA BISTVENEGA POSEGA V IZOBRAŽEV A-
NJE ODRASLIH, BO ČEZ PET LET STO TISOČ LJUDI PRAKTiČNO

NEZAPOSUIVIH

Blizu 240 udeležencev se je
včeraj na posvetu, ki ga na Ble-
du organizira Andragoški cen-
ter Slovenije, poglobilo v pro-
bleme izobraževanja brezposel-
nih. Trajal bo do petka, ko bo-
do sprejeli sklepe, pripravili pa
jih bodo danes z delom v šestih
delovnih skupinah. Posvet je
odprl direktor Andragoškega
centra Slovenije dr. Zoran J,e-

lene z opozorilom, da je izo-
bražcvanje odraslih le kapilara
v sistemu izobraževanja, zanj je
proračun namenil samo 0,36
odstotka sredstev in takšen po-
ložaj izobraževanja odraslih
naposled ogroža tudi perspe-
ktivo mladih.

Da ne prevlad uje več prepri-
čanje, kako je omejena prora-
čunska sredstva bolje vlagati v

ohranitev kakršnihkoli delov-
nih mest in ne v izobraževanje,
je menila Jožica Puhar, mini-
strica za delo, prav tako pa tu-
di, da ne more obljubiti velike
prosperitete v kratkem roku.
Solski minister dr. Slavko Ga-
ber je vprašanje izobraževanja
odraslih umestil med mnoga
razvojna vprašanja šolstva na-
sploh. Kot na dlani pa je, po

njegovem, da mora biti izobra-
ževanje tako mladih kot brez-
poselnih kar najbolj široko za
prevzemanje različnih delovnih'
vlog in spremenjenih zahtev
dela.

Sociolog dr. Ivan Svetlik je
povedal, da je med brezposel-
nimi danes od 40 do 50 tisoč
ljudi, torej več kot .jO odsto-
tkov takih, ki nimajo poklicne
izobrazbe. Tem se vsako leto
pridruži še četrtina mlade ge-
neracije 5 do 6 tisoč mladih, ki
se poklicno ne usposobijo in se
lahko zgodi, da bomo Imeli v
petih letih kar 100.000 takore-

kač nezaposljivih ljudi. Rešitev
je samo v izobraževanju; samo
mobiliziranje ljudi lahko reši
težak položaj. Lani se je izo-
braževalo 10 odstotkov brezpo-
selnih, je povedala Tanja Vilič-
Klenovšek, letos kaže, da jih
bo še več. Sicer pa smo glede
na- izobraženost prebivalstva
tam, kjer je bil razviti svet pred
desetimi leti.

Na posvetu sodelujejo tudi
strokovnjaki iz Velike Britani-
je, Avstrije, Danske in Nemči-
je, ki so predstavili projekte za
izobraževanje brezposelnih v
svojih državah. Tanja Kremžar



Učna podjefja, davčne
olajšave in samopomoč
Pestre pobude blejskega posveta o izobraževanju
brezposelnih - Nacionalna politika zaposlovanja
BLED, 9. aprila - S sprejetjem sklepov in,pobud se je v Festi-
valni dvorani na Bledu končal velik posvet o izobraževanju'
brezposelnih'pri nas. Nastal je predlog o združenju b'rezposelnih,
pobuda je za smiselno povzemanje nemških izkušenj pri-organi-
zaciji učnih podjetij za izobraževanje brezposelnih, pričakujejo;'
da država opredeli nacionalne razvojne cilje in' z' zakonodajo '
sproži spodbude za zaposlovanje in za odpravljanjebrezposef-

, nosti. '

Posvet. ki je trajal tri dni, je 'organiziral Andragoškicenter RS,
podlaga zanj pa je bil projckt.vZboljšanje ponudbeizobraževanja za
potrebe brczposclnih«. Posveta se jeudeležilo okoli 200strokoynjac'
kov zraznih področij, ki se ukvarjajo z vprašanji 120,000 brczposel-
nihv Sloveniji, .Izšla je publikacija z množico pisnih prispevkov,

Izmed pobud in zahtev. ki so se izluščilc na 6 delovnih skupinah;
povzemamonekatere. Jasno so opozarjali, da so osrednje' razvojno
vprašanje naše ,države ljudje in da je potrebno vanje pospešeno
vlagati. Brezposelnim naj bi pomagali s svetovanji za pridobitev dela
in za pripravo na življenje (motivacija), Izdelali raj bi politiko
zaposlovanja v Sloveniji v obdobju od letos do leta 1999, Razvijali naj
bi izobraževanje za brezposelne (najrazličnejše vrste izobraževanja)
ne glede na trenutne' možnosti za zaposlitev, Z ukrepi najbi spodbu-
jali tako samo izobraževanje kot tudi davčne olajšave, posojila':"
zagotovitev pravic. gmotno in svetovalno pomoč, Spodbude naj bi
bile namenjene posameznikom, lokalnim skupnostim, delodajalcem,
širšim skupnostim, " , " ,

S svetovanjem brezposelnim naj hi se ukvarjalc ob zdajšnjih dejav-
nikih še druge organizacije. tudi prostovoljne, skupine samopomoči,
šole, lokalne skupnosti in drugi, Zagotovili naj bi učinkovitoizrabo
sredstev za izobraževanje brezposelnih, z davčnimi olajšavami, bi
lahko podprli vse, ki so voljni vlagati v izobraževanje (posamezniki in,
organizacije), JANKO SVETINA

DELO. 10. april 1993
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Tanja Vilič Klenovšek, raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije

Najpomembnejši je človeški kapital
V Sloveniji se problem
brezposlenosti vse bolj
zaostruje. Skoraj 120.000
brezposelnih je grozljiv
podatek. Možnosti novega
zaposlovanja so izredno
slabe. Potreba po
sistematičoejšem pristopu
pri vključevanju brezposelnih

i v programe izobraževanja in
usposabljanja je vedno večja.
Pretekli teden je Andragoški
center Slovenije na to temo
organiziral posvet, ki se ga je
udeležilo prek dvesto
domačih in tujih gostov.

Na posvetu ste govorili o
vključevanju izobraževanja brez-
poselnih v celoten državni načrt
izobraževanja? .

Sodelavci na Andragoškem
centru, ki že dalj časa delatno na
projektu izobraževanja brezp<r
selnih, pripravljamo sklepe za
skupščinsko obravnavo. Želimo
jih vključiti v državni program.
Na republiški ravni je pripravljen
tudi zakon o izobraževanju odra-
slih, vendar tudi ta zaradi nezna-
nih razlogov stoji. Veseli smo
bili, ker sta se posveta udeležila
oba ključna ministra, gospa
Puharjeva in dr. Gaber. Oba sta
posvet pohvalila, napovedala do-
ločene spremembe in govorila o
možnostih hitrejšega razvoja. še
posebej sta napovedala sodelo-
vanje ministrstva za šolstvo, saj z
raziskavami v zadnjih letih ugo-
tavljamo, da je del populacije
brezposeln zaradi napak v slo-
venskem sistemu izobraževanja
Po podatkih iz leta 1992 kar 42

odstotkov mladih brezposelnih do
25 leta nima nobene poklicne izo-
brazbe. V tej starostni skupini
brezposelnih narašča kriminalite-
ta in socialna delikventnost Da bi
te 'težave preprečevali, so v lju-
bljanski enoti organizirali mladin-
ske delavnice kot obliko socializa-
cije, motivacije in lažjega vključe-
vanja v programe izobraževanja
brezposelnih.

.41i izobraževanje brezposelnih
povečuje možnost zaposlitve?

Po podatkih dr. Kosa naj bi do
konca leta število brezposlenih
naraslo na 180.000 in naj bi na tej
številki ostalo vsaj nekaj let To je
grozljiv podatek. Na izobraževanje
torej ne smemo gledati le kratko-
ročno. Glede na slovensko struk-
turo in znanje ne moremo slediti
le izobraževanju, ki vodi nepo-
sredno v zaposlitev, te programe
navadno pripravlja potencialni
delodajalec. Podobno je s progra-
mi za povečevanje konkurenčno-
sti zaposlitve, predvsen so to tečaji
računalništva in tujih jezikov.
Omenila bi še programe, ki omo-
gočajo obvladovanje položaja
brezposelnosti in ohranjanje so-
cialne identitete. Veliko starejšim
brezposelnim osebam programi
povečane konkurenčnosti ne
ustrezajo. Ponavadi gre za priuče-
ne delavce z zelo nizko motiva-
cijo, ki v programih potrebujejo
več aktivnosti. Potegniti jih mo-
ramo z obrobja. Delavci zavoda
za zaposlovanje opozarjajo na pre-
obremenjenost delavcev na za-
vodu in potrebo po njihovem stro-
kovnem izpopolnjevanju. V Slo-

SLOVENEC,

veniji imamo tudi premalo orga-
nizacij, ki bi programe izvajale.

Posveta se je udeležilo več go-
stov iz Nemčije, Danske, Avstrije
in Anglije. Kakšne so bile njihove
pobude?

Veliko so govorili o pomenu
centrov za socialno delo, prosto-
voljnih organizacij in organizacij
za nudenje samopomoči ter po-
men dejavnega vključevanja na trg
dela Zanimive so izkušnje Anglije.
Ta je imela za izobraževanje brez-
poselnih pripravljen poseben pro-
gram, ki ga je denarno podprla.
država. Poskrbeli so za celotno
preoblikovanje okolja z novimi
proizvodnimi programi vzpored-
no z novimi programi izobraževa-
nja. Tako so počasi preusmerili
vse delavce. Bili so uspešni, saj se
je brezposelnost zelo zmanjšala,
vendar pa je vlada ugotovila, da za

14. a.pri{ 1993

to porabijo preveč sredstev in
program so kmalu ukinili. Stro-
kovnjaki naj bi programe s po-
močjo zasebnih pobudnikov
razvijal1naprej, pri tem pa naj bi
jim .pomagala Evropska skup-
nost. Veliko njihovih izkušenj
lahko prenesemo na slovenska
tla, vendar mislim, da moramo
biti previdni in upoštevati določe-
ne meje, posebnosti. Ena tak-
šnih posebnosti je brezposelnost
žensk, ki je v angleškem prosto-
ru dosti večja kot pri nas. Po za-
dnjih raziskavah bo v Sloveniji
zanimivo predvsem preusmer-
janje v storitvene in turistične
dejavnosti. Obseg vključevanja
brezposelnih v izobraževalje je v
Sloveniji nižji kot v drugih evrop-

.skih državah. V letu 1992 je bil le
l0-0dstoten, vendar pa enkrat
večji kot v prejšnjem letu.

-Ali ste na posvetu že pripravi-
li kakšne akcije za pospešitev izo-
braževanja brezposelnih?

Dogovorili smo za pripravo
delavnice o usmerjanju in sve-
tovanju brezposelnih, ki bi se
odločili za izobraževanje, izdali
bomo priročnik, ki smo ga pre-
vedli in je narejen po angleškem
izobraževalnem vzorcu. V Slo-
veniji je pripravljenih več načr-
tov za izobraževalne programe,
ki naj bi jih izvajale ljudske uni-
verze, zasebne organizacije in
enote za izobraževanje odraslih
pri srednjih šolah. Izobraževanje
odraslih naj bi bilo prostovoljno
in za brezposelne brezplačno.

Pogovarjala se je
Urša Matos



IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNIH

Stvari 50 bolj kritične,
kot 5iupamo priznati

Vsako leto eetrtino mladih brez poklicne izobrazbe
BOSTJAN LAJOVIC

LJUBLJANA - Ceprav
so uvodne misli na vee-
r ajsnji okrogli mizi o
izobrazevanju brezpo-
selnih v Sloveniji zvene-
le optirnisticno. so po-
datki in kasnejša razpra-
va pokazali. da utegneta
število in predvsem izo-
brazbena struktura bre-
zposelnih postati glavni
oviri pri vkljucevanju v
Evropo. Organizator
okrogle mize. Andrago-
ski center Slovenije. je k
sodelovanju povabil ne-
katere strokovnjake iz
razliCnih ved. ki se
ukvarjajo z brezposelno-
stjo in izobraževanjem,
sodelovala pa je tudi mi-
nistrica za delo Iozica
Puhar.

Uvodnicar dr. Zoran
Jelenc je opozoril. da je
poleg stevilnih negati-
vnih posledic brezposel-
nost prinesla tudi nekaj
dobrega: po vsem svetu
je namreC spodbudila
izobraževanje odraslih.
Tudi v Sloveniji so opa-
zna takšna prizadevanja.
saj drzava namenja vec
javnega denarja za izo-
br az e vanje odraslih.
ustanovila pa je tudi an-
drago ski center. Jelenc
se je zavzel za enakovre-
dno obravnavanje izo-
brazevanja otrok in mla-
dine ter odraslih. Iozica
Puhar je dejala. da je tr-
zisce delovne sile seve-
da neposredno zaintere-

sirano za rezultate izo-
brazevanja, ki brezposle-
nim omogoca hitrejse
prilagajanje. Po njenem
mnenju ne moremo reči,
da na tem podrocju do-
slej ni bilo nic storjene-
ga. javnost in tudi bre-
zposelni sami pa včasih
premalo vedo. kaj vse
jim je na voljo.

Podjetja se obnašajo
prevee kratkorocno in
premalo vlagajo v izo-
brazevanje kadrov. kar
se pozna predvsem" pri
pomanjkanju denarja.
Država, po mnenju Pu-

harjeve, daje toliko de-
narja. kolikor ji trenutne
razmere dovoljujejo.
Ivan

Svetlik z instituta za
družbene vede pa je ra-
zgrnil drugacno sliko:
vsako leto ostane cetrti-
na so lajoce generacije
mladih brez poklicne
izobrazbe. ki se pridru-
zujejo brezposelnim. saj
je med njimi najveeji de-
lez nekvalificiranih. To
»socialno dno« pomeni
hkrati tudi blokado go-
spodarskega razvoja. za-
to je vlaganje v izobraze-

vanje razvojna nujnost.
Samo Hribar z Gospo-
darske zbornice Sloveni-
je se ni strinjal z uvo-
dnim optimizmom in
opozoril; da Slovenija
nujno potrebuje nacio-
nalni program izobraze-
vanja odraslih. Denarja
za to je vec samo navi-
dez. saj relativni delez
upada. pa tudi na ustre-
znih ministrstvih je pre-
malo kadrov. Dovolj ar-
gumentov torej. po Hri-
barjevem mnenju. da
lahko stanje ocenimo
kot kriticno.

izobrazbeno strukturo je kritično (Foto:Tomi Lombar/TRIO)
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• Mnenje

Bo brezposelnost
zadosten izziv?
______ Brezposelnost je eno temeljnih družbenih vprašanj, s katerim
se ukvarjajo danes v svetu. Je tudi značilno za naš zdajšnji družbeni položaj.
Tako, kot v svetu. ima brezposelnost pri nas različne in pomembne družbene
razsežnosti. Je 'vprašanje, ki zadeva zaposlovanje in možnosti prebivalcev Slove-
nije za delo; je tudi vprašanje. ki je pomembno povezano z izobraženostjo in
usposobljenostjo našega prebivalstva in z razvitostjo, pripravljenostjo in ustrez-
nostjo našega izobraževalnega sistema in še posebej izobraževanja odraslih, da se
ustrezno odzove aktualnim družbenim potrebam; nenazadnje pa gre za zelo
občutljivo družbeno vprašanje, ki lahko pomembno vpliva na socialni položaj
naših ljudi in posredno tudi na socialne odnose v družbi.

To so razlogi, da smo v zadnjem času v Sloveniji namenili posebno pozornost
tudi vprašanju izobraževanja brezposelnih. Izzivu časa se je še posebno odzval
Andragoški center Slovenije (ACS), najprej z r!lzvojno-raziskovalnim projektom
Zboljšanje ponudbe izobraževanja odraslih za brezposelne (ugotovitve so objav-
ljene v posebni publikaciji ACS), potlej pa še s tem, da je organiziral strokovni
posvet in tudi posebno javno razpravo (omizje) na to temo; o tem lahko več
preberete tudi na posebni tematski strani v današnjem Znanju za razvoj.

Vse te aktivnosti so pokazale, da potrebujemo na tem področju nov dogovor
- recimo mu, kot je danes pri nas navada reči, »podlege za oblikovanje'
nacionalnega progrsme« - in iz tega izvirajoče politične in druge ukrepe ter
aktivnosti za zboljšanje stanja. Navsezadnje gre za okrog 120 tisoč ljudi, ki so že
brezposelni, to pa je že blizu petine vseh zaposlenih v Sloveniji, med njimi pa je
kakih 40 tisoč delavcev, ki imajo zaradi svoje neusposobljenosti ali neustrezne
izobrazbe zelo majhne možnosti za ponovno zaposlitev; pri nespremenjenih
razmerah se jim bo po napovedih pridružila vsako leto še kaka petina generacije
(5 tisoč mladih) in še nadaljnji zdaj še zaposleni, vendar slabo usposobljeni delavci
(po oceni okrog 12,5 odstotka zaposlenih); tako pridemo do strah zbujajoče
napovedi, da utegnemo imeti čez pet let okoli 100 tisoč ljudi, ki ne bodo imeli
nikakršne možnosti za zaposlitev ali urejeno življenje. Vsi ti lahko postanejo
trajno družbeno breme, če ne bomo ustrezno ukrepali.

Svet je že spoznal, da je mogoče tem ljudem pomagati tudi z izobraževanjem.
Tisti. ki so že zaposleni in so svoje šolanje že končali, se bodo morali vključiti
v kakšno od oblik nadaljevalnega· izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja
(v izobraževnaju odraslih). Da bi nadomestili manjkajočo izobrazbo ali da bi si
pridobili drugačno - višjo ali ustreznejšo - od zdajšnje, ali pa da bi razvili znanje
in spretnosti za uspešno iskanje zaposlitve. Za tiste pa. ki se še šolajo v začetnem
izobraževanju (otroci, mladina), bo družba morala rszviti ustreznejše in bolj
kakovostne programe izobraževanja, ki ne bodo vodili v slepo ulico.

Problem izobraževanja brezposelnih ali tistih. ki so ogroženi z brezposelnostjo,
sproža problem ustreznosti izobraževalnega sistema. Ali je dovolj razvit, se dovolj
prožno odziva novim zahtevam, daje ustrezne učinke itn.? Vsepovsod po svetu je
brezposelnost spodbudila razmišljanje o ustreznosti in pripravljenosti izobraževa-
nja za potrebe trga delovne sile. o novih, bolj prožnih. potrebam trga delovne sile
prilagojenih konceptih in organiziranosti isobreževenje, tako za mladino kot tudi
za odrasle. Mi se s takšno ureditvijo izobraževanja. še posebno pa ne z razvitostjo
sistema izobraževanja odraslih - to je področje, kamor sistemsko uvrščamo
izobraževanje brezposelnih - do zdaj nismo mogli posebej pohvaliti. Res pa je, da
smo mu v zadnjih letih le namenili znatno večjo pozornost kot vsa leta poprej;
začeli smo urejati njegovo upravljanje, zakonodajo. financiranje, infrastrukturo.
kar naj bi postopoma zboljšalo tudi izobraževanje odraslih v praksi. Ali ti premiki
obetajo, da bodo tudi predlogi za boljšo ureditev in uspešnost izobraževanja
brezposelnih padli na plodna tla?
. Uspeha seveda ni pričakovati le z improviziranimi rešitvami ali le z z ukrepi, ki

omogočejo le gašenje požara. Uspeh bomo lahko dosegli le z dobro zasnovano
politiko, ki bo zahtevala izdelane razvojne načrte. tako za splošen družbeni in
gospodarski razvoj. kot tudi posebej za zaposlovanje in izobraževanje.

Bo brezposelnost dovolj velik izziv za to?
ZORAN JELENC
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8. STRAN

Izobra Vevanje lnlh - Iz 1.brezposelnih Izobraževanje brezpos
• Kolikor znaš, toliko vel/aš

Prvi korak je priprava nacionalne'
strategije· izobraževanja odraslih

:+: Povečanje konkurenčnosti posamez-
nikov: zagotavljati programe za povečanje
konkurenčnosti .posameznikov pri zapo-
slovanju z usmerjanjem brezposelnih
v programe funkcionalnega izobraževanja,
v pridobivanje funkcionalnega znanja,
spretnosti in sposobnosti.* Usposabljanje za aktivno iskanje za-
poslitve: prenašati znanje, predvsem pa
sposobnosti za iskanje in ohranitev zapo-
slitve.* Usposabljanje za samozaposlitev:
razvijati izobraževalne programe za uspo-
sabljanje za samozaposlitev in s tem za
ustvarjanje novih delovnih mest.* Ohranjanje socialne identitete: zago-
tavljati. socialno in ekonomsko najbolj
ogroženim (dalj časa brezposelnim in dru-

Dr. Ivan Svetlik: Razvojna past stroškov- gače hendikepiranim) psihosocialno rein-
nega menedžmenta tegracijo - kurativno in preventivno.

Po teh temeljnih ciljih lahko potrebne
Z odločitvijo o približevanju Evropi se programe za izobraževanje brezposelnih

v Sloveniji zmanjšujejo dileme glede raz- razvrstimo v tele skupine:
vojnih ciljev. Te bi lahko opredelili kot * programi strokovnega izobraževanja,
gospodarsko raven in kakovost življenja, usposabljanja in preusposabljanja,
kivsta primerljivi z razvitimi evropskimi * programi za samozaposlitev,
državami. V ospredje pa stopa vprašanje, * izobraževalno-anirnacijski programi,
kako zmanjšati zaostjanjje za njimi. Zdi * programi za socialno vključenost ozi-
se , da se odgovori oblikujejo zelo počasi in roma za preprečevanje marginalizacije.
parcialno. vprašanje pa je tudi, ali temelji- Pri vključevanju v izobraževanje imajo
jo na ustreznih podmenah. prednost brezposelni, ki dalj časa čakajo

Vzemimo za primer vladni projekt pre- na zaposlitev, ki so na trgu dela v slabšem boljšali svojo izobrazbo in pridobili po-
strukturiranja gospodarstva, ki naj bi imel položaju ter so y določenem obdobju po trebno strokovno znanje. Za izobraževa-
izrazito aktivno vlogo pri zmanjševanju za- nacionalnem programu v prednostni sku- nje teh delavcev mora poskrbeti država
ostajanja v razvoju. Dozdajšnji dosežki ni- pini. V Sloveniji so zdaj to mlajši brezpo- z aktivno politiko zaposlovanja, potrebni
so obetavni. Sklad za razvoj Republike selni (do 25. leta starosti), ki nimajo te- pa bi bili tudi programi, namenjeni pose-
Slovenije. ki je prevzel lastništvo nad sto meljnega poklica, iskalci zaposlitve brez bej tem delavcem.
najbolj problematičnimi podjetji, se je do- strokovne izobrazbe in z najbolj kritični mi Dolgoročno gledano pa bomo razvoju
slej ukvarjal predvsem z vprašanjem, kako poklici. Naj še enkrat opozorim, da govo- lahko sledili le, če bomo presegli korektiv-
iz teh podjetij odpustiti presežne delavce. rimo le o prednostnih skupinah, ki so na no in kompenzacijsko funkcijo izobraževa-
Bistveni zaključki projekta, ki se je ukvar- trgu dela v najslabšem položaju; s preudar- nja (ne)zaposlenih in jo nadomestili z ino-
jal s tako imenovanimi dobrimi podjetji, so no politiko izobraževanja brezposelnih pa vativno , z dopolnjevanjem in spopolnjcva-

•• 1 Tk' bi . moramo zagotavljati vsem enake možnosti njem izobrazbe in znanja ter s pridobiva-usmerjeni enako. a o naj r, na pnrner , .
podjetja kovinskopredelovalne industrije pri dostopu in enake možnosti pri uporabi njem višjih stopenj izobrazbe (glej pre-
povečala produktivnost s tem, da bi odpu- denarja za izobraževanje. j(lednico),
stila tudi do 30% zaposlenih in odprodala Bistveno izhodišče pri vključevanju

brezposelnih v izobraževanje naj bo pro- Dr. Ana Krajnc: Izhodišča za poklicno
do 50% opreme. Tako v prvem kot dru- . b - . d I'hstovoljnost. Za premagovanje številnih IZO razevanje o ras I
gem projektu naj bi za odpuščene delavce Pil - . b bc i d 1 dovir in negativnih stališč do izobraževanja o eg sp osne IZO raz elma eno sre -
poskrbela država s svojimi socialnimi pro- . - 1 - . di ki' .moramo pripraviti ustrezne izobraževalno- nja so a se zmeraj tu I po reno izobraže-
grami. animacijske programe ter nameniti več ča- vanje za tiste, ki bi radi iz šole prej izstopili

Problematičnost prizadevanj navedenih sa individualnemu svetovalnemu delu in nadaljevali šolanje kdaj pozneje. Taki
projektov seveda ni v tem, da hočejo priti z brezposelnimi. Iskati je treba različne učenci najhitreje napredujejo pri pridobi-
do tako imenovanih zdravih jeder podjetij. mehanizme spodbujanja vključevanja vanju raznih spretnosti in praktičnega zna-
katerih produktivnost bo podobna sorod- brezposelnih v izobraževanje _ brezposel- nja. ker izhajajo iz socialno in kulturno
nim podjetjem v razvitih gospodarstvih. nemu. ki se vključi v izobraževanje, lahko manj razvitega okolja. Zakaj ne bi nadalje-
To bo prcj ali slej nujno in hkrati najlažje. ponudimo bolj se ugodnosti, kot izhajajo iz vali svojega izobraževanja prav po tej poti
Vendar pa tega tudi ne bi mogli šteti za položaja brezposelnosti (poleg večjih mož- in dodajali splošno znanje deloma nefor-
kak pomemben gospodarski dosežek. nosti za zaposlitev, npr. tudi višje denarno malno. ko bi se sami učili, ali pa pozneje,
Mencinger je namreč že pred desetimi leti nadomestilo, ki se lahko tudi podaljša za ko bi znova kot odrasli prišli v formalno
izračunal, kolikšna je bila pri nas nezapo- čas izobraževanja). izobraževanje in posegli naslednjo višjo
slcnost zaposlenih (Mencinger 1983 l· Gre Programe za izobraževanje naj razvijajo stopnjo izobrazbe. Nasprotno pa bodo
za vprašanje .politične volje in socialne izvajalske organizacije. država pa lahko morda 'gimnazijci pozneje. če se bodo ho-
zmožnosti, kako se spoprijeti z odpušča- z različnimi mehanizmi spodbuja nastaja- teli zaposliti. pogrešali praktično znanje in
njem in brezposelnostjo. nje programov, ki jih na izobraževalnem se na hitro usposobili za razne spretnosti.

~~~lUJi~ml<l'i.L·~č~O'.S.Lt~a~ve~dQce~n[li41:-~r!:!o2J·&c~kJj02Y..J!·c;.'~..gtr]~u~nJJi""'i,St~)l;)ap'otrebni glede na razmere na Meje med strokovno in splošno izobraz-
v' tem, da v njih prevladuje filozofija stro-. trgu e a. Pomem no Je. a programs a . ~I"- . . . .' .
škovncga menedžmenta, ki je značileh za ponudba (in vključevanje v progrwn,ejd)' i~~Pr,qv&W,pod~b,ge programe.leda SI.bolj
fam pojcmajoče gospodarske 31\f<i)l1]0[i:tiMdI cnostransku; V danih raz~enth j '.,U.~~~~~I 1praldJc~a .z_nanp pridobivajc ~n .lzbl,rnrh
podjetij (Miller 19!W1. V tej fazi so podjet-» no optimalno izrabiti mrezo orgarnzacrj za prc'~mctrlt. Prehajanje IZ.enega tlp_a sre?-
ja nv dilemi: ali propad ali uspešna obno- izobraževanje odraslih, ustanavljanje no- nje so_le v drug tIP mora biti omo~ocenoze
va. Stroškovni menedžment se ukvarja vih pa je upravičeno le tedaj, če so ugotov- med. šolanjem In 'pozneJe, ~o bl s _eertlft-
predvsem z vprašanjem uravnoteženja fi- ljene posebne potrebe specifičnih ciljnih katnirni pr<?gram! .po. koncanem šolanju
nančnih tokov. zato preporoda podjetij ni skupin. in so omogočene posebne oblike dopolnjevali prejsnje solsko znanje z novi-
zmožen z;'g{)t{)viti. V ospredju njegovega izobraževanja (npr. Center za mlajše ml predmeti. .. _ .
zanimanja niso ne novi trgi in novLizdelki odrasle). D \rogra~ sredn!~~ sol JC te.~ko~~:~~

V Sloveniji je tačas okoli 120.000
brezposelnih, mlade generacije s ko-
maj končano šolo povečujejo to števi-
lo, prav tako precejšnje število zdaj
še zaposlenih, ki jim že jutri lahko
zmanjka dela. Izkušnja kaže, da zna-
nje povečuje možnosti zaposlitve' in
ohranitve dela, čeravno ne zmeraj in
povsod. Možnosti in potrebe za izo-
braževanje brezposelnih? Odgovo-
rom in pobudam je bil namenjen ne-
davni posvet na Bledu. Povzemamo
razprave in pobude blejskih iskanj
o zmanjševanju brezposelnosti na
podJagi izobraževanja.

Za posleni /JO slo on ii izobrazbe - primer 'ava Sloveni ic z drueimi drla vami
Slovenija. 1991, v % liam. 1 Nemčiia Avs

Vsi zaposleni Industrija Brezposelni Vsi zapc leni, 1990. v %
Visoka šola 6.9 3.0 2.5 7.7 7.8 5.
Višja šola 7.0 3.3 3.1 24.1 15.6 14

Srednja šola 55.2 47.1 56.5 30.4 32.0 33
Osnovna šola 30.9 46.6 37.9 37.6 44.6 %
Povprečno število 10.3 9.6 10.3 10.4 11.5 11

let šolanja Vir: Karko !toa: Dileaa razvoja Slovenije

Vid' •'tucenost o talaciie V izobraževanje in usposabljanje
1 2 3 4 5 6 7 8 S

Vsi, starejši od 15 let 8.3 24.1 27.3 11.2 13.6 2.1 11.7 1.7

Delovno aktivni 0.5 3.9 14.0 19.7 11.7 7.3 39.0 3.9
Brezposelni 1.4 12.9 20.0 21.4 21.4 1.4 15.7 5.8

ugtnda k vraam izobraževanja oz: u.sposabIJlllf)D:

1 izobraževan]e na osnovnošolski stopn]!

2 splošno izobraževanje na srednješolski stopnji (npr. Gimnazija)

3 poklicna usposabljanje !IJ srednješolski SlOpnji

4 študij na viJ ješolski SlOpn ji
5 dodiplomski Imeli j na [akulteti, akademi ji

6 podiplomski IlU6j na fakulteti. akademi]!
7 krajša oblika izobraževan ja. us posabl jan ja (organizira in plata deloda j
8 druga vrsta izobraževanja

Vir: Jasna Smonkar: Anketa o kadrovskem potencialu

Dejstvo, da so brezposelni v pOVI
manj izobraženi od zaposlenih in tis:
so na začasnem delu v tujini (zlasti
tistih, ki odhajajo v tujino v zadnjih 1
omogoča domnevo, da bi bila Ol

brezposelnost doma nižja, če bi bili s<
brezposelni v povprečju bolj izobr:
Glede na omenjeno in izobrazbeno
vo zaposlenih menimo, da sta pome
obe dimenziji izobraževanja odraslih
poslenih in brezposelnih.

Aleksander Jakoš: Regionalni (
grafski potencial Slovenijeglede na
slovanje

Iz demografskega zornega kota je
no. da se bodo nekaj časa potrel
novih delovnih mestih šc povečeval
velja prav za vsa območja, saj je š

zaposlenih odvisno predvsem od š

prebivalcev v starostni skupini 15 do
in tako se pojavi zniževanje števila
slenih v primerjavi s skupnim številor
bivalccv z nekaj letnim zamikom. Za
lahko pričakujemo mnogo hitrejše:
vanje števila zaposlenih že po letu :
kajti v delovno dobo bodo vstopale
~tevilčne generacije, sočasno pa se Ul
jcvale zelo številčne generacije.

Pobude
Razvojna politika

Vlada Republike Slovenije naj (
podlaga za izdelavo vseh nadaljnjih
izobraževanja.

..Pos~bna stro~ovn.a sk.u'p!~a ~<jJ?



o bo prej all .srej nUjno 10 nxrau naJlazJe.
(endar pa tega tudi ne bi mogli šteti za
.ak pomemben gospodarski dosežek.
.1encinger je namreč že pred desetimi leti
zračunal, kolikšna je bila pri nas nezapo-
tenost zaposlenih (Mencinger 19B3). Gre
:a vprasanje 'politične volje in socialne
.možnosti, kako se spoprijeti z odpušča-
ljem in brezposelnostjo.

Problcrnatičnost navedenih ro'ektov 'e
'tem. da v njih prevladuje filozo l]ij strq,-,
.kovncga menedžmenta, ki je značileh za
'a'lo>.1,ojeJ"T"fjjPct gospodars I\r~vl] $..j
iodjctij (Miller 19B9 )'. V tej fazi so podjet-x
a nv dilemi: ali propad ali uspešna obno-
la. Stroškovni menedžment se ukvarja
rrcdvsern z vprašanjem uravnoteženja fi-
rancnih tokov. zato preporoda podjetij ni
rmožcn 1;'gotClviti. V ospredju njegovega
zanimanja niso ne novi trgi in novi izdelki
niti izraba neizrabljenih virov. delovna sila
ln oprema. Ukvarja se predvsem z rcorga-
nizacijarni: med te lahko štejemo tudi last-
ninsko preoblikovanje in zniževanje stro-
škov z odpuščanjem zaposlenih in dezinvc-
stiranjem. V ospredju je upravna vloga
menedžmenta. ob strani pa sta njegova
podjetniška in proizvodna funkcija. (Adi-
zes 1(79).

Tisto, kar je Sočan pred petnajstimi leti
oprcdeljcval kot eno redkih komparativ-
nih prednosti za razvoj Slovenije. to so
znanje in sposobnosti ljudi (Sočan I97B).
se s stališča stroškovnega menedžmenta
zdaj opredeljujejo kot gospodarsko breme
in kot socialni problem. Stroškovnemu
menedžmentu se človeški viri kažejo kot
stro~ek in ne kot vir, v katerega bi kazalo
vlagati 10 ga lOohilizirati za izrabljanje po-
djetniških prilohlo~ti. Medtem ko naj hi
bila odlika menedžmentu, ela ustvarja pro.
fit z mohilizacijo virov. ga poskuša stro-
škovni menedžment ustvarjati z njihovo
dernobilizacijo. V tem ho lahko uspešen
na zelo kratek rok.

Filozofija stroškovnega menedžmenta hi
v prihodnje utegnila. pomembno vplivati
na politiko zapovlovanja in tudi na politiko
izobraževanja brezposelnih kot njen se-
stavili del. V njenem okviru je mogoče
pričakovati izra/ito pasivne ukrepe z mini-
malnimi programi pomoči. To hi vse holj
slahilo razvojne možnosti Slovenije. Zanc-
marjanje človcvkrh virov ne hi vlivalo It; na
mi/evanje nuhovc konkurenčnosti na
evrop-kih tr~!lh delovne sile. temveč hi
vplivalo na konkurenčne sposobnosti Slo-
venije tudi na trgih dobrinin storitev. Zato
se ho morala politika izobraževanja brez-
poselnih. in tudi politika izobraževanja na
<ploh. <popnjcti z navedeno filozofijo na
samem začetku.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek: Potrebne
smeri razvoja izobraževanja brezposelnih

Pri opredeljevanju potrebnih smeri raz-
vOJa izobraževanja brezposelnih moramo
upoštevati razvojne usmeritve. posebne
značilnosti družbcnogospodarskcga razvo-
ja v Sloveniji. posebnosti v sestavi brezpo-
selnih. razmerje med ponudbo in povpra-
sevanjem na trgu dela. razvitost organiza-
cij. ki lahko sodelujejo pri reševanju pro-
blema brezposelnosti z izobraževanjem
Ipd. •

Zato ic prvi pogoj za oblikovanje politike
izobraževanja brezposelnih in njenih ci-
ljcv. da nenehno analiziramo in spremlja-
mo sestavo brezposelnih, spremembe na
trgu dela in širše. v družbi. Lahko izposta-
vimo tele temeljne cilje izobraževanja
brezposelnih v Sloveniji:* DVig izobrazbene ravni: zagotoviti
vsem. ki nimajo temeljnega poklica. da si
pridobijo osnovno poklicno izobrazbo: po-
stlipno zviševati izobrazbeno raven našega
prebivalstva tudi l usmcrjenjcrn hrczposcl-
nih (in z brezposelnostjo ogroženih) v pro-
gramc za pridobitev izobrazbe na višji
qopnji od dosežene (s IV. na V .. s V. na
VI in VII.).* Strukturno prilagajanje: zagotoviti
prcusposabjanjc (prckvalifikacije) tistih
poklicnih profilov. ki so na trgu delovne
sile sufieitarni in jih usmeriti v perspektiv-
~e poklice.

ponudimo boljše ugodnosti, ROtiZfiaJaJo IZ jVb" ,. i

položaja brezposelnosti (poleg večjih mož- in dodajali splošno znanje deloma nefor-
nosti za zaposlitev, npr. tudi višje denarno malno, ko bi se sami učili. ali pa pozneje,
nadomestilo. ki se lahko tudi podaljša za ko bi znova kot odrasli prišli v formalno
čas izobraževanja). izobraževanje in dosegli naslednjo višjo

Programe za izobraževanje naj razvijajo stopnjo izobrazbe. Nasprotno pa bodo
izvajalske organizacije. država pa lahko 'morda 'gimnazijci pozneje. če se bodo ho-
z različnimi mehanizmi spodbuja nastaja- teli zaposliti. pogrešali praktično znanje in
nje programov, ki jih na izobraževalnem se na hitro usposobili za razne; spretnosu.
trgu ni. so pa potrebni glede na razmere na Meje m~dstro~ovno m splošno lzob~az-

trgu e a. omemono J . ttapl'OgraJr!S1m be:c.. . l' 'I-ro ovn . ~I.(;'_-!-""~---"'t--- ..••••-......,.-......,,~
ponudba (in Vključevanje v progr<!.ITle;).s)·, ill~Pt:,;!Y&W,Pod~~oe.IJ;ograme, le da ~I.bolj • •• ~_.g.~e..
enostruns ' , HniA ""zmGfah j , u.<;t, '- rr;iKt!s~~ z_nanja p~190blva o I2rt.lzblrl1lh .A:

• no opti;;illno izrabiti mrežo organizacij za "pr ~metJli. Prefi"1janJe ••(enega tlP.a sre?-
izobraževanje odraslih, ustanavljanje no- nje sO.le v drug trp mora biti ornogoccno zc
vih pa je upravičeno le tedaj, če so ugotov- med. šolanjem m 'pozneje, ~o bl s .eertlft-
Ijene posebne potrebe' specifičnih ciljnih katnimi program.' ,Po. koncanem šolanju
skupin. in so omogočene posebne oblike dopolnjevali prejsnje šolsko znanje z novi-
izobraževanja (npr. Center za mlajše ml predmeti. ". .• .' .
odrasle). Progra';l srcdnJI~ sol JC tc.~ko določiti.
Dr. Zoran Jelenc: Konceptualna in si- Delno rcsuje položaj poz~eJse nadaljnje
stemska opredelitev izobraševanja brez- usposabljanje po končani soli. Razvit sr-
poselnih ~tem . izobraževanja odraslih razbremeni

Izobraževanje za delo nedvomno potre- šolski ~Ist:m, Jn podpira razvoj kakovosti
huje oboje. tako pridobivanje splošne in izobruževania.
poklicne izobrazbe, ki daje človeku nekak- Dr. Marko Kos: Dileme razvoja Slovenije
šen izobrazbeni standard in znanje na zalo- Zgolj z odpusti ni mogoče doseči pro-
go. kot tudi nadaljnje izobraževanje. uspo- duktivnosti, kakršno imajo na Zahodu.
sabljanjc in spopolnjevanje, ki nadgrajuje Odpusti so nepodjetniški in razkrivajo ne-
pridobljene stopnje izobrazbe in zalogo moč menedžmenta. Ta je odpovedal na
znanja in jih nenehno prilagaja novim zah- vsej črti, zlasti srednji. Zanj nimamo višje-
tevam in sprotnim potrebam. šolsko izobraženih kadrov. Tu je usodna

Možnosti. ki jih dobimo s kombinira- vrzel slovenskega izobraževalnega sistema
njem dveh razsežnost] ali kontinuitet (for- in zato imamo trikrat nižji dohodek. kot ga
malno-ncforrnalno , temeljno-nadaljnje), imajo v podobno opremljenih nemških po-
kaže ponazoritev na grafikonu. djctjih. Izboljšave je mogoče doseči samo

NADALJNJE

VRSTE IZOBRAŽEVANJA ZA DELO PO NAMENU:

Pridobitev kvalifikacije Pridobitev znanja
usposabljanje spopolnjevanje
specializacija anticipacijsko,
dok valifikacija adaptacijsko,
prckvalifikacija dopolnilno, osvežilno. dodatno.

inovacijsko

Pridobitev stopnje, poklica Pridobitev usposobljenosti

izobraževanje usposabljanje
prckvalifikacija ;

o
Z.....l
«
:Eex:
2

TEMELJNO

Stopnja usklajenosti med obema po-
dročjema (šolsko področje in področje de-
la), ki sta ohe potrebni za zadovoljitev
vseh potreb izobraževanja za delo. je ta
čas majhna: šolstvo se ne prilagaja dovolj
hitro potrebam dela (po svoji zdajšnji or-
ganiziranosti se' tudi ne more). procesi
sprotnega pridobivanja in spopolnjevanja
znanja za uspešno delo pa so premalo raz-
viti ali celo zanemarjeni.

Lahko pričakujemo. da se bo zaradi teh·
sprememb konflikt med ohema področje-
ma se poglabljal in povečeval. če ne bo
večjih in učinkovitih sprememb v sistemski
ureditvi izobraževanja za delo. Šolskoizo-
hraževalni model. ki ga razvija šolstvo. je
usposobljen za dajanje strukturirane stro-
kovno-tehnične in poklicne izobrazbe. ki
le okvirno in približno zadovoljuje potrebe
dela. Področje dela ali sistem dela potro-
bujcta znanje tisti čas in na tistem mestu.
kjer je potrebno za uspešno delo. to pa
omogoča le dovolj gibljiv in zmogljiv si-
stem delovne ali poklicne .kvalifikucije ne
vseh ravneh zahtevnosti.

Takšne zahteve in značilnosti na po-
dročju izobraževanja za delo kažejo. da je
treba v konccpciji in sistemski ureditvi izo-
braževanja odraslih za delo enakovredno
in enakopravno vgraditi šolskosistcmsko
(šolskoizohruzhcno} in tudi' delovnost-
sremsko (kvalifikacijsko) komponento.

Jasna Smonkar: Anketa o kadrovskem po-
tencialu

'Posebno pozornost je treba nameniti
nizko izohražcnirn (mladim) ncznposlc-
nim. Zaposlovanje nasploh. za Ic ljudi ra
šc posebej. je omejeno. vsa njim dosegljiva
področja dela so zasedena. zato so zanje
edina mogoča dolgoročna rešitev raznc
oblike izobraževanja. s katerimi bi si iz-

z posodabljanjem tehnološke opreme. zlu-
sti tehnoloških metod in organizacije dela
(glej preglednico).

Ključ do reševanja usode slovenske in-
dustrije in s tem delavcev je v prvih dveh
ravneh tehnološko-proizvodnega menedž-
menta. Stevilke dodane vrednosti kažejo.
da niti eno samo slovensko podjetje ne
ustreza tovrstnim nemškim standardom.
Ker domačega menedžmenta ni in ga šc
pet let ne bo. če takoj ustanovimo inženir-
ske visoke šole (po nemškem zgledu). je
izhod v sodelovanju tujih tehnoloških sve-
tovalcevali najemnikov. Vsa slovenska
podjetja je treba preobraziti od tal do vr-
ha. Za to je potreben nacionalni razvojni
prograrn Njegov cilj v prvi fazi mora biti:
dvakrutrn dvig letnega prometa in dodane
vrednost na zaposlenega. to je na 140.000
DEM oziroma dodane vrednosti na 50.000
DEM. to pomeni 70% nemških dosežkov.

Mag. Milena Bevc: Izobraievanje brezpo-
selnih in možnosti za zmanjševanje ••bega
možganev«

V obdobju I ljI{1- IlJ91 se je razpoložljivi
kapital izobrazbe. izmerjen s skupnim šte-
vilom Ict šolanja ... utclcšcn- v vseh stalnih
prebivalcih Slovenije. starih 15 let in več.
povečal z 12 na 1-1 milijonov let. Sočasno
pa se je precej znižala izra ha tega kapitala.
če le-to izmcrimu 7 deležem tega kupitula'
v .zaposlcmh .doma (v Sloveniji oziromu
v posamezni regiji). Pri tem zdomstvu
v celoti ni prispevalo k temu procesu (de-
lcž razpoložljivega kapitala izobrazbe
v zdorncih se jc Ic malo povečal in dosegel
J. 2%). prccct pa ic pnspeval« povečanje
odkrite brell'",elnosti lil poveeanje odliva
bol] izobražcruh v tujino. \' brezposelnih
je v kili \I.JI.J \ Slovenija imela I{hO tisoč let
šolani.!. \. \'''(lk''~\l'''''' izobraženih zdorn-
cih ra .~2 ti,,,.: let.

kajti v delovno doi3'lJ bodo vstopalc ma
številčne generacije. sočasno pa se upok
jevale zelo številčne generacije.

Pobude ~

Razvojna politika
Vlada Republike Slovenije naj opr

podlaga za izdelavo vseh nadaljnjih st
izobraževanja.

Posebna strokovna skupina naj prip
niji v kriznern obdobju 1993-1999.

Prirpavi naj se nacionalni program

Možnosti za delo
Delo je dobrina, ki jo je potreb

odprava razlik med zaposlenimi in
mehanizmi in medsebojno uskladiti
fleksibilno zaposlovanje, ukrepe za Sil
vlaganju v zaposlovanje in izobraže
s strokovno izobrazbo (zaposlovanje
ranje pripravništva v obliki učnega

Sistemska ureditev
Strategijo izobraževanja brezposel
Z izobraževanjem hrezposelnih I

socialno varnost in Ministrstva za šol
drugi socialni partnerji.

Pospeši naj se sprejetje zakona
ukrepov na tem področju.

Financiranje
Učinkovito izobraževanje je dolgo

izobraževanje na sploh in posebej Zl

tudi več sredstev za izobraževanje b
učinkovitejšo izrabo teh sredstev.

Razen ministrstev za šolstvo in šp
varnost bi moralo podporo temu izo
v obliki neposrednega financiranja,
sistemskimi ukrepi. ki bi spodbuja
gramov.

Pri izobraževanju za delo in poll
financiranje porazdeljeni med države

Programi izobraževanja
Odpreti je potrebno več možnosti

zposlitve. Povprečno število let šolar
zvišati le s čim daljšim začetnim il
mogoče z bistveno razširitvijo mož
brezposelnih. Glede na obstoječo iz
posebej brezposelnih in glede na ra
programov za izobraževanje brezp
zvišanje stopnje izobrazbe. za po
splošne izobraženosti. za obvladov
alne integritete in za osebnost no ras

Vsem brezposelnim je treba zagot
Ob različnih programih je treba

znanja oz. izobrazbe (npr. certifikat

Ciljne skupine
Pri vključevanju v , programe izo

nohena ciljna skupina brezposelnih ~
sredstev pa naj imajo s strokovnega
strukturi brezposelnih so to: vsi br
skupine še posebej mlajši odrasli do

Slovenija naj oh ratifikaciji rnedri
zaposlovanja in varstva pred brezpo

Izvaja/ciilobraževanja
Poskrbeti je potrebno za enako)

regijah v Sloveniji ter za dvig kvalite
izpolnjevati posebne pogoje. st and:
kadre. prostor in opremo. Država m
v izobraževanju odraslih. strokovn
izobraževalne programe. ki bodo iZI
vanju brezposelnih.

Svetovanje brezposelnim
Potrebno je povečati število kad

izobraževanje. S svetovanjem naj.
druge organizacije: izvajalci progra
cije , skupine za samopomoč (npr. l

Zagotavljati je potrebno več moži
delajo na področju svetovanja. več

Službe za zaposlovan.ie
Povečati je treba zmogljivosti i

Tako na državni kot regijski ravn
za zaposlovanje in izvajalskimi or
medsebojna srečanja.
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nclne
aslih

,;mer 'ava Slovenii« z drugimi drla vami

I Italija I Nemčija Avstrija

~Ini Vsi zap< lleni. 1990. v %

i 7.7 7.8 5.6

24.1 15.6 145

b 30.4 320 33.0

~ 37.6 44.6 46.9

L'l 10.4 115 1l.4
heea razvoja Slovenl.je

. b • bl'IZO razevan Je ln us posa itante
5 6 7 8 Skupaj

1 13.6 2.1 11.7 1.7 100, 11.7 7.3 39.0 3.9 IGO, 21.4 1.4 15.7 5.8 100

stopnji

~tJolsld stopnji (npr. Gimnazija)

~jeJolsld sto pn ji

akademiji

akademi]:

'posabtjanja (organizira in plala delodajalec)

-
potencialu

Dejstvo, da so brezposelni v povprečju
anj izobraženi od zaposlenih in tistih, ki
na začasnem delu v tujini (zlasti pa od

tih, ~i odhajajo v tujino vzadnjih letih).
nogoca domnevo. da bl bila odknta
'ezposelnost doma nižja, če bi bili sedanji
ezposelni v povprečju bolj izobraženi.
ede na omenjeno in izobrazbeno sesta-
zaposlenih menimo. da sta pomembni

e dimenziji izobraževanja odraslih - za-
~slenih in brezposelnih.

1\.leksander Jakoš: Regionalni demo-
fski potencial Slovenije glede na zapn-

ovanje
Iz demografskega zornega kota je očit-

D, da se bodo nekaj časa potrebe po
bvih delovnih mestih še povečevale. To
elja prav za vsa območja. saj je število
Iposlenih odvisno predvsem od števila
ebivaleev v starostni skupini 15 do 64 let
tako se pojavi zniževanje števila zapo-

enih v primerjavi s skupnim številom pre-
valcev z nekajlctnim zamikom. Zato pa
hko 'pričakujemo mnogo hitrejše znižc-
anje števila zaposlenih že po letu 2005.
ajti v delovno dobo bodo vstopale manj
cvilčne generacije. sočasno pa se upo ko-
vale zelo številčne generacije.

LJUBLJANA, 5. MAJA 1993

vanje br, zposelnih - l. o

• izobrazbena struktura brezpo-
selnih: .

1. in Il. stopnja: 45,1 odstotka 2000

III. in IV. stopnja: 28,8 odstotka

V. stopnja: 21,1 odstotka 1500

VI. in VII. stopnja: 5,0 odstotkov

Brezposelni
konec decembra
1992
• število brezposelnih: 118.224 (fe-
bruar 1993: 119.255)

• stopnja brezposelnosti: 17,6-od-
stotna glede na vse zaposlene v 'Slo-
veniji ali 13,4-odstotna glede na ak-
tivno prebivalstvo

• število žensk: 51.947 ali 43,9 od-
stotka '

• delež mladih do 25. leta: 36,3
odstotka; od tega 42,0 odstotka vseh
mladih iskalcev zaposlitve nima stro-
kovne izobrazbe, kar predstavlja
15,3 odstotka vseh iskalcev zapo-
slitve;

• trajanje brezposelnosti:

do 6 mesecev: 30,8 odstotka vseh
iskalcev zaposlitve

nad 1 do 3 let: 39,9 odstotka vseh
iskalcev, zaposlitve

nad 3 leti: 11,0 odstotka vseh iskal-
cev zaposlitve

Brezposelnost konec leta 1992
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Celje Kranj Maribor N.Gorica Sevnica

Koper ljubljana M.Sobota N.mesto Velenje

Število p;ebivalcev posameznih regij Slovenije na en izobraževalni program za odrasle

2500

1000

){KI

Ljubljanska Koroška Pomurska Dolenjska S.Primor. Kraškonotr.
Mariborska Celjska, Posavska Gorenjska Obalnokraška Zasavska

regije

• Odgovor1 Z dveh ministrstev

Izobraževalna ponudba
je kar pestra, vendar ...
Ministrstvo za
šolstvo ln šport

Sogovornik je bil g. Janez Krek, pred-
stavnik za stike z javnostjo na Ministrstvu
za šolstvo in šport.

• Kakšne so možnosti, da se pospeši 'spre-
jem nacionalnega šolskega programa in ob
njem zakona o izobražeyanju odraslih. ka-
terega besedilo je menda priprayljeno?

Na ministrstvu načrtujemo. da bodo na-
cionalni programi. ki zadevajo različna po- V let IJ 1992 je bilo preko zavodov vklju-
dročja šolstva v Sloveniji. v največjem delu čenih v različne programe priprave zapo
sprejeti konec tega leta. Zakon o izobraže- slitev preko 9.800 oseb. Najpogosteje (vei
vanju odraslih pa sodi v sklop nastajanja in kot (,0 odstotkov) so bile brezposelne ose
sprejemanja nove šolske zakonodaje. ki bo .he vključene v različne programe funkci
nadomestila zastarelo zakonodajo iz časov onalncga izpopolnjevanja. ki nimajo veri
samoupravljanja. Sam zakon je v veliki fikacije , temveč omogočajo dousposobi

:-..~ .•...•.-" _"""' .~_._ ..•..•• _'_~-- •..••-- •.••.•--~~-i!fmeri že ri ravi'en. vendar mora b!!it;.,i~u~s-;""~:'\:"'l/..ilJU~·~'o(llllQi:l:.C~·~!llill.tteJJ&.J~vA1·
klajen z drugo zakonodajo. predvsem ti-. S preko 35-odstotno vključitvijo sledije

··to ki~zadeva oklicn iz bražcva je' programi usposabljanj: d ovnim raz
se un arno stopnjo izq\lr~nj1nja. Eden mcrjcrn. ko se brezposelneosebe pretežne
osnovnih pogojev. da se to delo pospeši ..ie s praktičnim delom seznanjajo z novo teh

Razl'ojna politika bila prav koncepcija poklicnega izobražc- nologijo oziroma delovnimi postopki.
Vlada Republike Slovenije naj opredeli najpomembnejše razvojne cilje, ki bodo vanja, ki je sedaj izdelana. V tem mesecu

podlaga za izdelavo vseh nadaljnjih strategij in programov za področji zaposlovanja in in naslednjih bo steklo koordinirano delo Brezposelni s strokovno izobrazbo 0<
izobraževanja. • na pripravo teh zakonov. IV. do VIL stopnje so se usmerjali v različ

Posebna strokovna skupina naj pripravi dokument o politiki zaposlovanja v Slove- ne progi ame pridohivanja funkcionalnil
~~_~· __ ~ili_c~~~b~i.~.~I~Q~QWJ_1UQ~Q~Q~ ~~.~~=~=t=e~re~a=k~~~~~~~ ~~(~0naln0ki~~i.)~~mi~~

Pobude za' vlado
ln

brezposelnih. o sodelovanju pri oblikova-
nju nacionalnega programa in o vključeva-
nju brezposelnih je odgovorila gospa Joži·
ca Puhar, ministrica za delo, družino in
socialne zadeve.



Na ministrstvu načrtujemo, da bodo n,-I--~~-""---------------
cionalni programi, ki za,devajo. ra~lična po- V letu 1992 je bilo preko zavodov vklju-
dročja šolstva v Sloveniji, v najvecjem d:lu čenih v različne programe priprave zapo-
sprejeti konec tega leta. Zakon o izobraže- slitev preko 9,800 oseb, Najpogosteje (več
vanju odraslih pa ~odl v sklop nastajanja m kot fiO odstotkov) so hile brezposelne ose-
sprejemanja nove solske zakonodaje. _kibo he vključene \( različne programe Iunkci-
nadomestila zastarelo zakonodajo IZ casov onalncga izpopolnjevanja. ki nimajo. veri-
samo~pravlpnJa: Sam zakon Je v veliki fikacije. temveč omogočajo dousposobi-

~::----:::;;;.1t':~':=--=-::::::::-"-::;::-"-:f'-----:;"-.':-:--:-""'7",,:,,_--:=_ ..•.••__ ••..•.,..,.._••..•_.o-_men ze pripravljen. vendar mora biti us- , v okviru določene izobrazben ravni.
I(laf~n z ~drugo za onoaa"jo. predVSem TI- S preko 35-odstotno vključitvijo-sledijo-
sto. ki zadeva p.okhcnQ~!.~~braževanJe lil programi usposabljanja z:. delovnim raZ-.!T
ekundamo stopnjo 1~P.nrjli~f'!'Ulnp. ~den morjem: K~Ise tnezposdus:,o~~beJpretežno

osnovn,lh pogojev ..da se to d,~lp pOSPCSI)t: s praktičnim delom seznanjajo z novo teh-
bila prav konccpcija poklicnega izobružc- nologijo oziroma delovnimi postopki.
vanja, ki Je sedaj Izdelana, V tem mesecu .
in naslednjih bo steklo koordinirano delo Brezposclru s strokovno izobrazbo od
na pripravo teh zakonov. IV. do VII. stopnje so se usmerjali v različ-

ne programe pridohivanja funkcionalnih
znanj (računalniški tečaji. jezikovni tečaji.
tečaji knjigovodstva. vodenje poslovnih
knjig, .. ) in v programe prekvalifikacij (za
prodajalce . voznike. inštruktorje, .. ). po-
leg tega je Zavod financiral šolnino tistim.
ki jim je za pridobitev izobrazbe manjkal
zaključni letnik.

•.••.•••••••• ' ,. " •...••••• " •• ~ •••• V"~ •.•• " • <-•• vi'''·· •...••••.•.OJ

čne generacije, sočasno. pa se upoko-
~ zelo številčne generacije.

':>UI?"V""IJK Je lJlI g. "anez I\.reK, prcu-
stavnik za stike z javnostjo na Ministrstvu
za šolstvo in šport.

tobude za vlado

flZt'ojnapolitika
vlada Republike Slovenije naj opredeli najpomembnejše razvojne cilje, ki bodo
dlaga za izdelavo vseh nadaljnjih strategij in programov za področji zaposlovanja in
braževanja. •
'osebna strokovna skupina naj pripravi dokument o politiki zaposlovanja v Slove-
I v kriznem obdobju 1993-1999,
'rirpavi naj se nacionalni program izobraževanja odraslih in brezposelnih.

'ožnosti za delo
Delo je dobrina, ki jo je potrebno enakomerno porazdeliti. Pospešuje naj se
prava razlik med zaposlenimi in nezaposlenimi z različnimi (tudi zakonskimi)
:hanizmi in medsebojno uskladitvijo različnih ukrepov. Ti 'naj urejajo zlasti:
ksibilno zaposlovanje, ukrepe za spodbujanje možnosti za delo, davčno politiko pri
.ganju v zaposlovanje in izobraževanje, zaposlovanje prvih iskalcev zaposlitve
trokovno izobrazbo (zaposlovanje mladih po opravljenem pripravništvu, organizi-
lje pripravništva v obliki učnega podjetja idr.)

'stemska ureditev
Strategijo izobraževanja brezposelnih koordinirano usmerja Vlada.
Z izobraževanjem brezposelnih naj se poleg Ministrstva za delo, družino in
ciaIno varnost in Ministrstva za šolstvo in šport ukvarjajo tudi druga ministrstva ter
ugi socialni parinerji.
Pospeši naj se sprejetje zakona o izobraževanju odraslih in drugih sistemskih
.repov na tem področju.

inanciranje
Učinkovito izobraževanje je dolgoročna naložba. Treba je zagotoviti več denarja za
rbraževanje na sploh in posebej za izobraževanje- odraslih. Ob tem pa zagotoviti
di več sredstev za izobraževanje brezposelnih in z brezposelnostjo ogroženih ter
inkovitejšo izrabo teh sredstev,
Razen ministrstev za šolstvo in šport ter ministrstva za delo. družino in socialno
rnost bi moralo podporo temu izohraževanju dajati tudi Ministrstvo za finance, ne
obliki neposrednega financiranja, temveč z ustrezno davčno politiko in drugimi
itemskimi ukrepi, ki bi spodbujali delodajalce, posameznike in izvajalce pro-
amov. .
Pri izobraževanju za delo in poklicnem izobraževanju naj bodo pristojnosti in
ianciranje porazdeljeni med državo in drugimi socialnimi partnerji.'

rogrami izobražet'anja . I
Odpreti je potrebno več inožnosti za izobraževanje ne glede na trenutne možnosti
-oslitve. Povprečno število let šolanja prebivalstva Slovenije bo dolgoročno možno
'išati le s čim daljšim začetnim izobraževanjem mladine. Kratkoročno pa je to
ogoče z bistveno razširitvijo možnosti za izobraževanje odraslih. zaposlenih in
'czposelnih. Glede na obstoječo izobrazbeno strukturo prebivalstva Slovenije ter
rsebej brezposelnih in glede na razvojne potrebe moramo razvijati različne vrste I
.ograrnov za izobraževanje brezposelnih: za pridobitev temeljnega poklica.iza
rišanje stopnje izobrazbe, za povečanje zaposlitvenih možnosti, za zboljšanje
,lošne izobraženosti. za obvladovanje položaja brezposelnosti. za ohranjanje soci-
ne integritete in za osebnostne rast.
Vsem brezposelnim je treba zagotoviti pridobitev temeljnega poklica.
Ob različnih programih je treba razvijati tudi različne možnosti za pridobitev

ranja oz. izobrazbe (npr. certifikatni sistem). 1
]ljne skupine
Pri vključevanju v' programe izobraževanja IZ formalno pravnega VIdika nima

ohena ciljna skupina brezposelnih posebne prednosti. V pogojih omejenih finančnih
'edstev pa naj imajo s strokovnega stališča prednost težje zaposljive osebe, V sedanji
:rukturi brezposelnih so to: vsi brezposelni brez strokovne izobrazbe, znotraj te
cupine še posebej mlajši odrasli do 25. leta, dalj časa brezposelni in invalidi.
Slovenija naj ob ratifikaciji mednarodne konvencije MOD št. 168 o spodbujanju

aposlovanja in varstva pred brezposelnostjo še posebej izpostavi mlade odrasle. I
lt'ajaJci izobr8Žet'anja

Poskrbeti je potrebno za enakomerno razporeditev izvajalskih organizacij v vseh
egijah v Sloveniji ter za dvig kvalitete njihovega dela. Izvajalci izobraževanja morajo
tpolnjevati posebne pogoje, standarde, ki zajemajo predvsem znanje in izkušnje'l
adre , prostor in opremo. Država mora zagotavljati pogoje za delovanje javne mreže
izobraževanju odraslih. strokovne ustanove pa naj za dvig kvalitete pripravijo

.obraževalnc programe, ki bodo izvajalee usposabljali za zahtevno delo v izobraže-
anju brezposelnih.

it'etot'anje brezposelnim
Potrebno je povečati število kadrov. ki se ukvarjajo s svetovanjem brezposelnim za

robraževanje. S svetovanjem naj se poleg zavodov za zaposlovanje ukvarjajo tudi
ruge organizacije: izvajalci programov. lokalne skupnosti, prostovoljne organiza-
ije. skupine za samopomoč (npr. ustanovitev združenja brezposelnih) idr.

Zagotavljati je potrehno več možnosti za individualno svetovalno delo ter vsem. ki
elajo na področju svetovanja, več strokovnega izpopolnjevanja.

,Iužbe za zaposlol'an.;e .
Povečati je treba zmogljivosti služb za zaposlovanje.

Tako na državni kot regijski ravni naj se okrepi strokovno sodelovanje med zavodi I
a zaposlovanje in izvajalskimi organizacijami. Večkrat letno naj se organizirajo
ledsebojna srečanja. .

• Katere sktivnosti se financirajo oziro-
ma sofinancirajo iz sredstev t'ašega mini-
strstt'a? Kaj naj' bi letos dodatno začeli
ranijati?

Ministrstvo financira strukturne pogoje
za izobraževanje brezposelnih. denimo na-
stanek programov kot so ti. program uspo-
sabljanja za življenjsko uspešnost. progra-
mi poklicnih tečajev za absolvcnte srednjih

'šol. ki ne dohijo zaposlitve oz. ki nimajo
poklica. potem programi usposabljanja za
tiste, ki so izpolnili osnovnošolsko obvez-
nost, da se priučijo za poklic. ki je kunku-
renčen na trgu delovne sile itd. Financira-
mo oz. sofinanciramo tudi vzpostavitev
mreže javnih zavodov za izobraževanje
odraslih ter ustanove, kot so Andragoški
center. Zveza ljudskih univerz Slovenije.
Skupnost izobraževalnih centrov. ki se uk-
varjajo s problematiko izobraževanja brez-
posclnih. Treba je reči. da letošnje velike
želje pri vpisu na sekundarno in postsc-
kundarno stopnjo kažejo. da tudi redni
sistem šolstva v Sloveniji 'prc\"Zcma dci
bremena brezposelnosti. Ccprav se pri
tem držimo določenih omejitev. ker pač
moramo zadržati določeno raven kvalitet-
ge izobraževanja. smo že ob razpisu odprh
štirideset novih oddelkov v najbolj zanimi-
vih programih sekundarnega izobražcva-
nja: ob tem odpiramo še dodatnih dvajset
oddelkov za dijake. ki hodo po zaključku
triletnih nadaljevali šolanje v štiriletnih
programih, Tako na zclo konkrct,'n način
pravzaprav rešujemo vprašanje izobražc-
vanja brezposelnih ali celo nczaposljivih.
ln nenazadnje. lani smo v trcninskcm de-
ležu sofinancirali vsako izobraževalno ak-
cijo, ki je l.ila namenjena brezposelnim
- vsega skupaj okrog liO organizacijam,
s tem pa ministrstvo namerava nadaljevati
tudi letos.

Da bi bili iskalci zaposlitve čimbolj in-
formirani o možnostih izobraževanja in
motivirani za pridobivanje novih znanj. je
Zavod poleg pisnih informacij. uvajal tudi
tedensko skupinsko informiranje.

V letu 199.1 bosta Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve in Zavod tej
dejavnosti posvetila šc večjo pozornost in
pripravila še več programov. njihova reali-
zacija pa bo odvisna seveda od razpoložlji-
vih sredstev.

Nacionalni program izobraževanja bo
predvidoma do konca šolskega leta pripra-
vilo Ministrstvo za šolstvo in šport. Sestav-
ni del programa je tudi izobraževanje pre-
zaposlenih. Pri pripravi programa sodelu-
jejo Ministrstvo za delo. družino in social-
'ne zadeve. kakor tudi ostala ministrstva.

Glede na postavljeno vprašanje pojas-
njujemo. da je bilo \' pripravo in izvedbo
izobraževanje brezposelnih oseb vključe-
nih tudi preko J',liOO oseb v programe sve-
tovanja za samozaposlircv. od katerih se je
sarnozaposlilo li.'] oseb. Cilj tega progra-
ma je omogočiti brezposelnim brezplačen
in preprost dostop do različnih oblik uspo-
sabljanja in svetovanja. v okviru katerega
pridobijo:

* ustrezne informacije in znanje o so-
dobnem podjetniškem poslovanju:

* potrebne informacije in nasvete pri
pripravi poslovnih načrtov za svojo bodo-
čo dejavnost:

statusnih* registracijo posameznih
ohlik sarnozaposlitvc.

Organizacijsko poteka svetovanje na
dveh ravneh:

* osnovno svetovanje je organizirano
znotraj Republiškega zavoda za zaposlo-
vanje:

* nadaljevaino usposabljanje in kon-
kretno svetovanje pri posameznih podjet-
niških projektih pa smo izvajali v sodelo-
vanju z zunanjimi sodelavci.

V osnovno svetovanje se lahko vključijo
tisti, ki želijo izvedeti kaj več o možnostih.
ki jih nudi sarnozaposlovanjc. Za vključi-
tev v nadaljevano usposabljanje pa brez-
posebna oseba z Republiškimi zavodom za
zaposlovanje sklene pogodho o sofinanci-
ranju usposabljanja za sarnozaposlitev . Na
podlagi te pogodbe ima brezposelna oseba
možnosti koristiti storitve zunanjih izvajal-
cev na podlagi potrjene napotnice,

Maksimalna višina sredstev. ki jih bodo-
či podjetniki lahko porabijo. je tolarska
protivrednost 2,0(10 DEM.

S pogodbo sc hrczpo-clna oseba zaveže.
da se bo samozaposlila v roku tJ mesecev
od sklenitve pogodbe.

Pogovor je pripravi] JANKO SVETINA

Glede deleža. ki ga v šolskem proračunu
namenjamo izobraževanju odraslih - letos
se ta odstotek (odvisno od metodologije
izračuna) giblje od enega in pol odstotka.
vendar bomo natančnejše podatke imeli
šele ob dejanskem vpisu, Res je, da bi bilo
treba za izobraževanje odraslih nameniti
še več sredstev. toda obenem ne smerno
pozahiti. da so se sredstva. namenjena Z,I
izobraževanje odraslih. v letošnjem letu
v'primerjavi z lanskim Ictom realno I?ovc-
čala za 1.".7 odstotka - v primerjavi s pet
odstotnim povečanjem proračuna ministr-
stva za šolstvo in šport.

• I\ako so glede izobražet'anja brezposel-
nih usldajene ektivnost! mšega ministrstv«
in ministrstt'a za delo? Kakšen je načrt?

Z ministrstvom za delo se medsebojno
obveščamo, katere aktivnosti podpiramo.
Pred kratkim smo tisti. ki naj bi se v odno-
sih socialnega partnerstva ukvarjali z izo-
braževanjem hrezposelnih. ustanovili 10.,.-
ordinativni odbor za izobraževanje odra-
slih. ki se ukvarja tudi z izobraževanjem
brezposelnih.

Ministr.stvoza
delo, družino ln
socialne zadeve

Na naša vprašanja o dosedanjih in novih
dejavnostih ministrstva pri izobraževanju



POSVET "IZOBRAŽEVANJE
BREZPOSELNIH"

V prijaznem okolju Bleda je od 7. 4. do
9. 4. 1993 potekal posvet "Izobraževanje brez-
poselnih" , ki ga je organiziral Andragoški cen-
ter republike Slovenije. Prvi dan posveta
je bil namenjen predstavitvi referatov s po-
dročja politike izobraževanja brezposelnih ter
izobraževanja brezposelnih kot dela strategije
rasti izobraženosti prebivalstva Slovenije. Tuji
strokovnjaki pa so predstavili projekte s po-
dročja zaposlovanja brezposelnih na Danskem,
v Veliki Britaniji in v Nemčiji. Naslednji dan
smo nadaljevali z delom v skupinah, v okviru
katerih smo obravnavali določeno temo ter na
koncu tudi sprejeli sklepe, ki so jih vodje sku-
pin predstavili na zaključnem, plenarnem delu.
V delovni skupini "Mlajši brezposelni" smo se
ukvarjali s problematiko mladine na splošno,
še posebej pa z velikim problemom brezpo-.
selnosti med mladimi in z načini njihovega
vključevanja v razne oblike formalnega in ne-
formalnega izobraževanja. Predstavniki ra-
znih ustanov, od zavodov za zaposlovanje, kri-
minalistične službe, psihologov iz vzgojnih za-
vodov, študentov in knjižničarjev , ki smo v tej
skupini sodelovali, smo prišli do ugotovitve, da
na tem področju počnemo že marsikaj, vendar
ne vemo drug za drugega. Iz te ugotovitve smo
oblikovali sklep, ki ga bomo posredovali Mini-
strstvu za delo. Gre za idejo o ustanovitvi
borze idej, kjer bi se zbirale informacije, preli-

sa@JanJa andidatov ter ga finančno ovre no-
tili. Stroške usposabljanja nam je zagotovil .
Zavod za zaposlovanje. Kandidati so uspo- •
sabljanje uspešno opravili in že samostojno
delajo. Glede na to, da so brezposelni, ki
so vključeni v javna dela, financirani s strani
občin in zavodov za zaposlovanje, menimo, da
bo ta oblika vključevanja brezposelnih v delo
primerna še za katero od knjižnic, ki jo pestijo
kadrovske in finančne težave. Mogoče je pa to
tudi eden od načinov, da prepričamo našega
"financerja" o nujnosti odobritve novega de-
lovnega mesta.

Dragana Lujic

KN]ItNICARSKE NOVICE, ~t. 5 (13. maj 1993)3



Nekomu moraš biti koristen
Naša javna porab~ je prevelika tudi zaradi velikega števila brezposelnih
Zaposlitvene možnosti naj bi povečalo dodatno izobraževanje, saj običajno ni dovolj

. . ~
-r '

(

. UUBUANA, 11. - V Slo-
veniji je 'za :zdaj še zelo malo
možriosti za zaposlovanje, zato
štt;yi!o brezposelnih še kar na-
rašča. Njihove zaposllrvene
možnosti naj bi povečalo tudi
dodatno izobraževanje, saj obi-
čajno izobraževanje za odpravo
njihovih stlsk ne bo dovolj. Za-
radi daljše brezposelnosti se
znajdejo takšni ljudje v hudih
socialnih stiskah.

Zato bi morali razvijati tudi
izobraževalne programe. ki bi
jim pomagali znova najti soci-
alno identiteto. Zdaj še ni-
mamo programov. s katerimi bi
ljudem pomagali ohranjati ob-
čutek, da so nekomu vendarle
potrebni. Manjka pa nam tudi
programov za premagovanje
strahu pred ponovnim izobra-
ževanjem," saj je marsikomu
.dolgo .Jet potem, ko je končal
šolanN~· res težko znova sesti
v šolsko' klop. .

. J.ii;f-Hi<J
i\t~\~"::;",mir~.~.~~~ <.,t'I--4tt:V.~",""ff ••..~~~ J~••:~,.,;~.
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TOREK,
11.' MAJ A 1993 V SREDiŠČU POZORNOSTI

Zaradi brezposelnosti vse več ljudi izgublja socialno identiteto

Nekomu moraš biti koristen
Naša javna poraba je prevelika tudi zaradi velikega števila brezposelnih

UUBUANA, 11. - Ob naraščajočem številu brezposelnih so
možnosti zaposlovanja izredne slabe. Izobraževanje brezposelnih
pa je po sprejemu aktivne politike zaposlovanja dobilo pomemb-
nejšo vlogo. Lani se je v izobraževanje ddjučilo nekaj man] kot
desetina brezposlenih, Ker je v Sloveniji iwbrazbena in poklicna
struktura slaba, je nujen sistematičen način vključevanja brezpo-
selnih v programe usposabljanja in izobraževanja. Andragoški
center je lani s projektom za izboljšanje ponudbe izobraževanja za
potrebe brezposelnih načel številna vprašanja in s pomočjo stro-
kovnjakov odgovoril nanje. Tako so v posebni publikaciji z r:••eM-
vom Izobraževanje in trg objavljena strokovna mnenja dr. Ivana
Svetlika, mag. Tanje Vilič-Klenovšek, Sonje KJemenčič in mag.
Sama Hribarja, izšel pa je tudi zbornik, v katerem so zbrani
prispevki številnih domačih in tujih strokovnjakov, ki so se udele-
žili nedavnega posveta, ki ga je na temo izobraževanje brezposel-
nih v Sloveniji na Bledu organiziral Andragoški center.

V razvitem svetu se izobra-
žuje povprečno okrog 15 od-
stotkov brezposelnih, pri nas pa
slaba desetina, kar sicer ni ve-
liko, vendar se je v zadnjem
času zlasti na ljubljanskem in
mariborskem območju to šte-
vilo podvojilo. Po besedah So-
nje Klemenčič, vodje razvojno-
svetovalnega dela pri Andrago-
škem centru Slovenije pri nas
prevladuje vključevanje

bra zbeno strukturo, zlasti to
velja za mlade, ki predstavljajo
kar polovico brezposelnih.
Med mladimi jih je zelo veliko
brez dokončane osnovne šole
ali samo z njo, zato so popol-
noma nekonkurenčni na trgu
delovne sile. Ministrstvo za
delo, družino in socialne za-
deve daje prednost financiranju
izobraževanja za krajše oblike,
skrb za daljše izobraževanje, ki

V Sloveniji obstaja več kot 240 samostojnih organizacij
za izobraževanje odraslih ali enot v okviru drugih institu-
cij za izobraževanje v srednjih šolah. Na nedavnem po-
svetu so menili, da ne bi kazalo ustanavljati še novih
organizacij. Okrepiti bi morali le mrežo, ki je ponekod (na
Koroškem, v Posavju, na Tolminskem) bolj slaba. Smi-
selno pa bi bilo ustanavljanje institucij, ki bi bile name-
njene nekim specifičnim potrebam, na primer izobraževa-
nju mlajših brezposelnih, ki nimajo končane osnovne šole
ali pa nič več kot lo, in ne prenesejo uveljavljenih načinov
izobraževanja.

v krajše oblike izobraževanja,
od nekaj dni do treh', štirih me-
secev, in Vključevanje v zadnje
letnike srednjih, višjih in viso-
kih šol. Izobraževanje je pred-
vsem namenjeno poklicnemu
usposabljanju, prekvalifikaciji
in znanjem, ki so koristna v vsa-
kem poklicu (računalništvo,
tuji jeziki). lzobrazbena struk-
tura prebivalstva je razmeroma'
nizka, med brezposelnimi pa je
še nižja, ker propadajo zlasti
podjetja, ki so prej zaposlovala
polkvalificirano ali nekvalifici-
rano delovno silo.

Opazen je primanjkljaj pri
izobraževanju za poklicno izo-

bi tistim, ki nimajo izobrazbe,
prinesla poklicno izobrazbo, pa
je bistveno premajhna.

Na blejskem posvetu so stro-
kovnjaki menili, da bi se morala
v izobraževanje brezposelnih
vključevati tudi druga ministr-
stva, zlasti za šolstvo in šport. ki
bi skrbela za daljše izobraževa-
nje, zlasti ker mlade sedanji šol-
ski sistem potiska v brezposel-
nost. Kot opozarja Klemenči-
čeva, ne narašča brezposelnost
na 1. ali II. stopnji izobrazbe,
ampak na IV. stopnji (poklicna
izobrazba). Ne le ministrstvi za
delo in za šolstvo, celotna vlada

Na zavodih za zaposlovanje je bore malo možnosti za individualno
ukvarjanje z brezposelnimi. (Foto: Rafael Marn)

bi morala bolj pripraviti strate-
gijo izobraževanja brezposel-
nih, s katero se zlasti veliko
ubadajo v drugih državah.
Javna poraba je prevelika tudi
zaradi velikega števila brezpo-
selnih. ki jim je treba zagotoviti
socialno varnost. Na posvetu so
ugotovili, da je treba zlasti raz-
vijati programe, ki so name-
njeni posameznim skupinam
(mladim, starejšim brezposel-
nim in invalidom).

Z nekaterih enot zavodov za
zaposlovanje prihajajo opozo-
rila, da je vprašljivo izobraževa-
nje »na parnet«, da bi morali
izobraževati za že znana de-
lovna mesta. Takšno gledanje
pa je lahko tudi kratkovidne.
kajti po tej logiki ni izobraževa-
nja, če ni novih delovnih mest,
meni Sonja Klemenčič. Na po-
svetovanju se je izoblikovalo
stališče, da je treba izobraževa-
nje še naprej razvijati, kadar pa
ni znano, za kakšna dela. je
treba več vlagati v splošno izo-
braževanje. S tem se povečuje
možnost posameznika za zapo-
slitev. Izobraževanje bi moralo
biti čim bolj prostovoljno, po-
vezano s svetovanjem in moti-
vacijo. Izobraževanje namreč
ne vodi naravnost v zaposlitev,
ampak prinaša večje možnosti
za_ samozapos1itev. Namesto
prisile bi moralo imeti izobraže-
vanje brezposelnih bolj motiva-
cijsko in svetovalno vlogo.

Razvijati pa bi kazalo tudi
programe. ki bi posamezni-
kom', ki so ostali brez dela, po-
magali premagovati socialne
stiske, v katerih se znajdejo, ko
izgubijo delo, zlasti zato. ker se
tudi pri nas pojavlja daljša brez-
poselnost. Zaradi omejenih
možnosti zaposlovanja je tudi
pri nas vse več ljudi. ki izgub-
ljajo socialno identiteto. ki se
zapirajo vase in pri katerih se
pojavlja socialna patologija.
Kot opozarja Klemenčičeva, se
tudi zato lahko poveča stopnja
samomorilnosti. zlasti pri mo-
ških. Pri nas še nimamo progra-
mov. ki bi omogočali ljudem
ohranjati občutek, da so ne-
komu potrebni, manjkajo pa
tudi programi za premagovanje
strahu pred ponovnim izobra-
ževanjem.

Na zavodih za zaposlovanje
je kljub desetkrat večjemu šte-
vilu brezposelnih še vedno za-
posleno enako štcvilo : ljudi, .
tako da je za individualno uk-
varjanje s posameznikom kaj
malo možnosti. Službo bi mo-
rali kadrovsko okrepiti in bolj
razvijati svetovalno delo. Kle-
menčičeva poudarja, da bi ka-
zalo bolj spremljati vlaganje
v izobraževanje. Ni še namreč
znano, ali so tisti, ki so se izo-
braževali, bolj konkurenčni ali
ne in ali so sploh ohranili zapo-
slitev ali ne.

ALENKA BREZOVNIK,
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BREZPOSELNOST TRKA NA
VRATA KNJIŽNIC

Andragoški center je slovensko javnost v
letošnjem aprilu natančno seznanil s proble-
matiko bresposelnih- (posvetovanje na Bledu,
okrogla miza v CD, članki v časopisju...). Več·
kot 120.000 prebivalcev Slovenije ta čas sesta-
vlja posebno ciljno skupino izobraževanja od-
raslih. Označuje jo potreba po zaposlitvi, po-
treba po spoznanju položaja, v katerem 80, po-
treba po samozaposlovanju in izobraževanju za
prosti čas.

Samo okrog 10 odstotkov teh brezposelnih
pa je dejansko vključenih v izobraževanje, ki
pa žal tudi ne daje, ne z vsebino ne s samo
vključenostjo, popolne gotovosti za ponovno
zaposlitev. Kljub temu trdijo strokovnjaki, da
imajo ti ljudje, ki 80 vključeni v izobraževanje,
boljše možnosti za ponovno zaposlitev, pred-
vsem pa več možnosti, da to obdobje lažje pre-
brodijo in ne sdrknejo na rob družbe, kjer 80

samo le socialni problem. Imajo tudi večje
možnosti, da ne pozabijo, kar 80 v procesu
učenja pridobili, da ohranijo navade, predvsem
pa osebno identiteto in še zadovoljivosamopo-
dobo.

To je še posebno pomembno za najbolj
ogrožene v tej skupini - mlajše brezposelne.
Obseg nezaposlene populacije do 25 let staro-
sti je 36,3 odstotka in 42 odstotkov teh je brez
temeljnega poklica. Med ogroženimi izstopajo
tudi tisti, ki še niso imeli nobene zaposlitve,

....dalj časa brezposelni in invalidi.

V skupini brezposelnih je največja sku-
pina tistih, ki v procesu šolanja niso prido-
bili poklica, nimajo ustreznih učnih navad
in 80 funkcionalno nepismeni (med funkcio-
nalno pismene štejejo strokovnjaki osebe, ki 80

končalepopolno srednjo šolo, ne samo osnovno
šolo), kar povzroča pri izobraževanju dodatne
težave, ki jih tudi ustrezna motivacija zme-
raj ne odpravi. Problemi brezposelnih niso
samo last brezposelnega posameznika, ampak
vseh nas, to 80 problemi okolja, ki se jih mo-
rajo zavedati vsi v tem okolju in jih zavestno
vključiti v svoje delo. Reševanje problema-
tike ni le stvar sociale, zaposlovanja in še izo-
braževanja odraslih, pač pa tudi vseh drugih
služb, društev in javnih zavodov.

Brezposelni se morajo dotakniti tudi nas
knjižničarjev. Ne samo zato, ker so med
brezposelnimi že tudi strokovni knjižničarski
delavci (glej tabelo Republiškega zavoda za
zaposlovanje, ki jo je pripravila Alenka Ko-
bal; leta 1989 je bilo samo 13 brezposelnih
knjižničarjev), ampak zato, ker delujemo v
skladu s potrebami prebivalcev svojega oko-
lja. To ni le čas, ko se lahko vprašamo, kakšno
vlogo smo odigrali do sedaj pri preprečevanju
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brezposelnosti (koliko manj bi bilo brezposel-
nih, če bi se knjižnice lahko ustrezno vključile
v izobraževalni, učni proces?), ko preverimo,
koliko brezposelnih je vključenih v knjižnico,
koliko od teh nima poklica, ali ima nizko in po-
trebam gospodarstva neustrezno izobrazbo ...
Na vprašanja si bomo poiskali odgovore, ana-
liza dosedanjega dela pa bo temelj za pripravo
programa dela za to ciljno skupino, ki jo bomo

- spoznali s piJmočjo ustremih služb v našem
okolju. Program sodelovanja pri reševanju

problematike bomo predstavili ustanovitelju,
ki bi ga moral podpreti in nas vključiti v krog
sodel ujočih.

Upam, da so se vsaj nekatere splošnoisobra-
ževalne knjižnice že lotile tega dela načrtno,
in prepričana sem, da nam bodo v kratkem
času predstavile projekte in rezultate. Večina
knjižnic pa le svojo redno dejavost namenja
brezposelnim s "popustom", brezposelnim ni
treba plačati članarine. To-je-sieer korak pri-
pravljenosti knjižnice pri reševanju proble-

Brezposelni iskalci zaposlitve v Sloveniji, dne 30.4.1993:
Poklici: knjižničar , Višji knjižničar , dipl. bibliotekar

OBMOčNA STOPNJA IZOBRAZBE,

ENOTA V VI VII SKUPAJ

CELJE 1 - - 1__ o ----- ".------ 1---- ..- --
KOPER - - - o

f----------- ------

KRANJ 2 2 - 4
f..---- ..-------. - -

LJUBLJANA 7 4 1 12-----------. __ o

.. ------ .__.-
MARIBOR 14 - - 14

..._---- -------- ..-.---- ~-- --- ..... 1------- _ .... ---- ----_._._-----
MURSKA SOBOTA - - - o__ o

------- ._ ..-

NOVA GORICA - 1 - 1
.- f-. - --

NOVO MESTO 1 1 - 2-- -- --- --- .. - ... _-
POSAVJE - - - o

1- .. --..- ....--.-------- --.-~.---.--- ---.-- ---- f------ ---- -----

VELENJE - - 1 1

SKUPAJ 25 8 2 35

matike, a. premajhen; vsekakor pa knjižnice
niso izkoristile vseh možnosti na tem področju,
možnosti, ki smo jih že spoznali v dopolnilnem
izobraževanju knjižnice in izobraževanje odra-
slih, tako kot smo spoznali metode planiranja
in pomen našega pojavljanja v okolju pri do-
polnilnem izobraževanju o vodenju knjižnic.

Silva Novijan


