
POSLANSKA PODPORA PUM – udeležencem, izvajalcem, skupnosti 

Objavljamo poslansko pobudo Vladi Republike Slovenije, ki jo je podal poslanec Matjaž Nemec za 

ureditev pogojev za financiranje programa PUM. Ta kljub ugotovljenim potrebam in njegovi 

umeščenosti v Izvedbeni načrt operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–

2020 že od junija 2015 ne deluje, ker formalne procedure, ki bi izvajalcem omogočile pridobiti sredstva, 

niso izpeljane. 

PUM je program, ki smo ga začeli razvijati na ACS kmalu po ustanovitvi v letu 1993 pod delovnim 

imenom Center za mlajše odrasle. V letu 1999 je postal javnoveljavni program neformalnega 

izobraževanja za odrasle z imenom PUM. Lansko leto pa smo program PUM nekoliko spremenili in ga 

poimenovali PUM-O. Od formalne uveljavitve PUM – od leta 1999 do leta 2011 – sta bili opravljeni dve 

nacionalni evalvaciji, ki sta pokazali nesporno uspešnost programa. V lanskem letu smo na podlagi 

ugotovitev zadnje evalvacije na pobudo Sektorja za vseživljenjsko učenje Direktorata za trg dela in 

zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) nadgradili – 

glej PUM-O – v smeri širšega medinstitucionalnega povezovanja, sodelovanja z gospodarskimi 

organizacijami in širšega zajema mladih (v smislu preprečevanja osipa). Program upošteva izhodišča 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je umeščen 

v 9. prednostno os "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" v sklop drugega 

specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela" (str.165) – navajam: 

»Porast ciljne skupine mladih, ki niso niti v izobraževanju, zaposleni niti se ne izobražujejo, je povezan 

z velikim porastom brezposelnosti mladih. Slovenija je že v predhodnih programskih obdobjih podpirala 

tovrstne usmerjene programe (kot na primer Projektno učenje mladih odraslih), ki omogočajo vključitve 

mladim in imajo dobre izhode. V letu 2013 je bilo 48 % vrnitev v šolo, 26 % zaposlitev, 18 % nadaljevanj 

z izobraževanjem in delom istočasno ter 6 % realizacija podjetniške ideje. Glede na situacijo na trgu 

dela, želimo tudi v prihodnje te programe nadgrajevati in širiti ter jih še bolje povezati s trgom dela. 

Ukrepi v tej prednostni naložbi bodo tako komplementarni ukrepom iz tematskega cilja 8 in 10, 

namenjenih mladim. V okviru tega specifičnega cilja se pričakuje naslednji rezultat: Povečanje deleža 

ranljivih skupin, ki so ob zaključku programov vključene v iskanje zaposlitve, 

izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.« 

4. 3. 2016 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDSZE) v odgovor 

sporočilo, da je denar zagotovljen in da pripravljajo vlogo za potrditev programa. Ker smo s tem 

seznanjeni že nekaj časa, potrebujemo predvsem odgovor, kdaj bo postopek tudi končan. Poudarjamo, 

da je nujno čim prej vzpostaviti delovanje programa, saj mladi v tem trenutku nimajo druge – 

enakovredne priložnosti, da bi si izboljšali svoj položaj. Na to nas opozarjajo udeleženci, straši in 

svetovalni delavci na šolah, v zdravstvenih ustanovah in drugod, ki se vsakodnevno obračajo na nas z 

vprašanji, kako se lahko vključijo v program. Njihovo upanje in zaupanje v rešljivost njihovega položaja, 

s tem pa tudi zaupanje v ustanove zbledi vsakič, ko jim sporočimo, da ne vemo, kdaj bomo program 

lahko začeli izvajati. Zaskrbljujoče je tudi, da nam zaradi odpuščanja mentorjev razpada strokovno 

jedro, brez katerega odličnih učinkov programa ne moremo pričakovati. Upamo, da bo poslančeva 

pobuda in naravnanost MDSZE pospešila procese, ki bodo omogočili ponovno delovanje programa, za 

katero bi si želeli, da bi bilo tudi dolgoročnejše. 
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