LETNI POSVET O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
26. november 2014

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

URESNIČEVANJE RESOLUCIJE O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
ZA OBDOBJE 2013 - 2020
RESOLUCIJA ZA TRETJE PREDNOSTNO PODROČJE “USPOSABLJANJE IN
IZOBRAŽEVANJE ZA POTREBE DELA” DOLOČA:
Poudarek na:
- razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, potrebam trga dela,
- izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (praktično in neformalno usposabljanje),
usposabljanje s pomočjo registriranih izvajalcev, VKO, pridobivanje temeljnih oziroma
poklicnih zmožnosti),
- Izvajanje podpornih dejavnosti s poudarkom na svetovanju, informiranju in kakovosti
Prednostne ciljne skupine:
- manj izobraženi zaposleni in brezposelni,
- mladi in starejši od 50 let,
- zaposleni in brezposelni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja gospodarstva ni več potrebna

Operativni cilj:
polovica brezposelnih se bo v obdobju veljavnosti ReNPIO 2013 – 2020 skladno z APZ
vključila v programe za povečevanje zaposlitvenih možnosti

URESNIČEVANJE RESOLUCIJE O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
ZA OBDOBJE 2013 - 2020
DOSEŽENO V LETU 2014:
Sredstva:
- planirano po RENPIO 2013 – 2020 za leto 2014: 15.856.220 EUR
- poraba do 31.10.2014: 18.775.090 (ukrep I. APZ: usposabljanje in izobraževanje, koncesionarji – delavnice
VKO)
Vključitve brezposelnih (do konca septembra 2014)
v ukrep I. APZ 17.912 (do konca septembra 2014):
NPK (priprave na potrjevanje in potrjevanje) – 2.667
institucionalno usposabljanje – 7.621
podporni in razvojni programi – 845
Za Pokolpje – aktivno in dejavno – 277
PUM – 588
usposabljanje na delovnem mestu – 5.126
delovni preizkus – 656
formalno izobraževanje - 132
v delavnice pri koncesionarjih 12.380 (do konca septembra 2014)

v različne podporne dejavnosti na zavodu za zaposlovanje:
- 126.850 registriranih uporabnikov na portalu “Poišči.delo.si”
- dejavnost kontaktnega centra ZRSZ – 56.362 storitev informiranja in 11.380
odgovorov na vprašanja preko spleta
- Zavod za zaposlovanje – informativni seminarji za brezposelne – 13.620 udeležencev
- EURES – 11.554 informiranj in svetovanj
- karierna središča na zavodu za zaposlovanje – obisk 76.296 oseb
- svetovanja brezposelnim – 281.451 osnovnih kariernih svetovanj, 17.593 poglobljenih
kariernih svetovanj, 8.708 specialističnih poglobljenih kariernih svetovanj
(zaposlitvena rehabilitacija, zdravstveno zaposlitveno svetovanje),
- 180 vključitev v krajše delavnice, ki jih izvaja zavod za zaposlovanje
- 13.933 vključitev v kratke modularne delavnice v kariernih središčih

