Nosilec: Ljudska univerza Murska Sobota
Naziv: Izzivi usposabljanja brezposelnih in kako lahko kompetence brezposelnih za potrebe delovnega
okolja še nadgradimo
Datum in kraj: 30. maj 2016, Murska Sobota, prostori LUMS
Ciljna skupina: brezposelni
Povabljeni deležniki:
Jelka Jež, ZRSZ območna služba Murska Sobota, vodja Urada Ljutomer in Gornja Radgona
Robert Grah, Pomurska gospodarska zbornica, direktor
Jožica Gergorec, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, sekretarka
Petra Pečar Mörec, Papilot, pomočnica direktorice in vodja enote Ljubljana
Alojz Sraka, ISIO svetovalno središče, vodja
Vsebina dogodka:
Strokovni del: Prevetrili smo, kako že skrbimo za njihove kompetence, še več pa o tem, kako vidijo
sogovorniki situacijo iz zornega kota svoje institucije in kaj in kako bi se dalo še izboljšati.
Eno perspektivo so nudili tisti, ki bdijo nad zaposlovanjem, drugo tisti, ki delajo s podjetji in tretjo tisti, ki se
ukvarjajo z brezposelnimi na vsakodnevnem praktičnem nivoju.
Prav tako nas je, ker smo izobraževalci, seveda zanimalo, kako vidijo vsak iz svojega zornega kota našo
vlogo v tem procesu.
Praktični del: Skupinsko svetovanje mladim pripadnikom Romske manjšine – 8 udeležencev

Spoznanja in priporočila:
•

“Tailor-made” programi s strani ZRSZ prepoznani kot najboljši primeri dobrih praks, ki vodijo v neposredno
zaposlovanje – predvsem dolgotrajno brezposelnih,

•

Na žalost so s strani ZRSZ prepoznani kot dragi za izvedbo,

•

Direktor PGZ: “Prenehajte z govorico, da so taki programi dragi. Če vodijo v neposredno zaposlitev, pomeni edino,
da so TA PRAVI in s takimi pristopi je potrebno nadaljevati.”

•

Naše interne informacije glede financiranja “tailor-made” programov ob pogajanjih z ZRSZ: “Če nekomu omogočimo
izvedbo “tailor-made” programa, to pomeni, da nekomu odžiramo možnost usposabljanja za poklic.”

•

Predlog LUMS: naj MDDSZ in ZRSZ ločita finančni fond za oba “stebra” APZ:
•
Usposabljanja naj imajo svoj finančni fond, “tailor-made” programi pa naj imajo svoj fond, ne pa da sta soodvisna.
Tailor made programi morajo biti obravnavani prednostno, ker tu dokazano ne bo šlo za metanje denarja vstran
kot je pri usposabljanju.

Nekaj (2-5) fotografij

