
 

 

 

 

 

 

 

Dogovor o sodelovanju  

v Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti – EL 2010 

 
Predlog Andragoškega centra Slovenije (ACS) za sodelovanje z 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v 
Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (EL 2010) je 
bil predmet razgovora na sestanku, dne 5. marca 2010, med gospo 
podsekretarko, Danico Ošlaj, MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve, 
nacionalno predstavnico za EL 2010, ter predstavnico ACS, mag. 
Zvonko Pangerc Pahernik, vodjo projekta Teden vseživljenjskega 
učenja (TVU); delno prisotni sta bili tudi dr. Martina Trbanc iz  
Direktorata za socialne zadeve in Vesna Zadnik iz Službe za odnose z 
javnostmi.  

 
Potrdili smo, da obstaja obojestranska pripravljenost za sodelovanje ter razpravljali o možnostih vsebinskega 
povezovanja in medsebojne promocije, in sicer zlasti v okviru projekta TVU 2010 pa tudi širše. Namen 
sodelovanja je predvsem osvetlitev vloge izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja pri krepitvi 
zavedanja o razsežnostih revščine, socialne izključenosti, neenakosti in ranljivosti pa tudi o možnih poteh 
njihovega premagovanja, s tem pa prispevek k uresničevanju ciljev Nacionalnega programa aktivnosti in 
prednostnih nalog RS EL 2010: 
 

- ozaveščanje in informiranje čim širšega kroga prebivalstva o revščini in socialni izključenosti,  
- spreminjanje miselnosti in vedenja ter iskanje novih rešitev, 
- seznanjanje najbolj ranljivih skupin z možnostmi za premostitev in izhod iz stisk ter 
- večanje pomena in razvijanje različnih oblik solidarnosti in prostovoljstva. 

 
 
Konkretni predlogi za sodelovanje: 
 
1. Sodelovanje v projektu Teden vseživljenjskega učenja (TVU) (http://tvu.acs.si/predstavitev/)  

 
Sodelovanje je namenjeno medsebojni promociji TVU (uradni termin: od 17. do 23. maja 2010, razširjeni 
termin od 1. maja do 30. junija 2010) in EL 2010. 
 
� V načrtu TVU 2010 in v razpisu za dejavnosti letošnjega festivala učenja bo ACS kot nacionalni 

koordinator TVU izpostavil temo EL 2010 – Ustavimo revščino takoj!  kot krovno vodilno temo 
letošnjih prireditev TVU. 

 



 

� ACS bo priporočil vsem koordinatorjem (25–28 ustanov po vsej Sloveniji) in izvajalcem TVU (okrog 700 
ustanov), naj temo upoštevajo pri snovanju in izpeljavi letošnjih prireditev (nad 4.000 po vsej Sloveniji) 
in – če je le mogoče – slednje tematsko obarvajo z vsebinami EL 2010. Izkušnje zadnjih let kažejo, da 
je takih 15–25 % vseh prireditev TVU. 

 
� ACS pa tudi mreža izvajalcev, ki bodo svoje prireditve uskladili z EL 2010, bodo v nacionalni medijski 

promociji projekta TVU (novinarske konference, intervjuji ipd.) poudarjali Evropsko leto boja proti 
revščini in socialni izključenosti. Predvsem bodo predstavljali raznolike možnosti enakopravnega 
dostopa do vseživljenjskega učenja, po drugi pa poudarjali vlogo učenja in izobraževanja pri izboljšanju 
dostopa do dela in večji zaposljivosti, krepitvi solidarnosti, medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega 
državljanstva ter pri preseganju življenjskih stisk in osebnostni rasti posameznika. 

 
� ACS bo na spletni strani TVU (http://tvu.acs.si) posebno rubriko namenil sodelovanju v EL 2010 

(http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost/2010/index.php?nid=808&id=182); logotip EL 2010 bo objavil 
na naslovnici spletne strani TVU ter v naboru grafičnih rešitev, namenjenih mreži izvajalcev in 
koordinatorjev  TVU (http://tvu.acs.si/gradivo/); vzpostavljena bo tudi povezava s pomembnimi spletnimi 
stranmi, ki zadevajo EL 2010 (slovenskimi in EU). 

 
� ACS bo na skupni plakat Tedna vseživljenjskega učenja 2010 umestil logotip EL 2010. 

 
� ACS bo v sodelovanju s predstavnico MDDSZ objavil uvodno besedilo v glasilu TVU-Novičke 1/2010 

(izide konec aprila), v katerem bomo opozorili na EL 2010, na njegove cilje ter dejavnosti, ki bodo v tem 
letu potekale. 

 
� Priložnost za medsebojno promocijo bodo tudi dogodki ob začetku TVU 2010, in sicer: 
- novinarska konferenca ob nacionalnem odprtju TVU 2010 in 
- nacionalno odprtje TVU 2010 (oboje v petek, 14. maja, predvidoma v Radečah), 
- nacionalna novinarska konferenca ob začetku TVU 2010 (v ponedeljek, 17. maja, v Ljubljani);  

 
Zlasti na novinarskih konferencah je zaželena dejavna udeležba nacionalnega predstavnika EL 2010. 
MDDSZ in ACS za nacionalno novinarsko konferenco, načrtovano 17. maja v Ljubljani, preučita 
možnost, da bi jo izpeljali v prostorih MDDSZ in da bi na njem EL 2010 predstavila državna sekretarka, 
dr. Anja Kopač Mrak.  

 
� Po drugi strani bo MDDSZ po svojih možnostih prispeval k promociji Tedna vseživljenjskega učenja 

2010 – prednostni medij za to bo spletna stran EL 2010, kjer bo vzpostavljena povezava s spletnimi 
stranmi TVU. Obstaja tudi možnost sodelovanja s Formitas Pleon, izvajalci promocijske kampanje za 
EL 2010; sestanki z njimi so na MDDSZ vsak drugi torek v mesecu in smiselno bi bilo, če bi se ACS 
udeležil aprilskega sestanka ter predstavil vlogo TVU pri promociji EL 2010. 

 
� MDDSZ je v decembru 2009 objavil javni razpis za sofinanciranje aktivnosti EL 2010 in izbral projekte, 

ki bodo sofinancirani v 
� sklopu 1 (srečanja in prireditve, povezane s cilji in načeli EL 2010 in organizirane s strani 

neprofitnih organizacij) in  
� sklopu 2 (aktivnosti neprofitnih organizacij: dogodki, ki bodo širili cilje in načela EL 2010, vključno s 

pripravo natečajev in drugih ustvarjalnih dogodkov, zlasti na področju športa in kulture).  
 
ACS bo priporočil mreži koordinatorjev in izvajalcev TVU, da se povežejo z izbranimi izvajalci dejavnosti 
EL 2010 (pa tudi s tistimi, ki niso bili izbrani), ki delujejo v njihovi bližini (na lokalni in regionalni ravni), 
ter jih pritegnejo k sodelovanju v TVU 2010.  



 

 
� ACS se bo s projektom TVU in drugimi projekti s področja izobraževanja odraslih, ki se tematsko 

navezujejo na EL 2010, predstavil na katerem od nacionalnih dogodkov, namenjenih počastitvi EL 
2010. V tem primeru bodo gradiva TVU 2010 po možnosti vključena v promocijska gradiva EL 2010 
oziroma na spletno stran EL 2010. 

 
� Prva priložnost za to je predstavitev na otvoritveni konferenci Tedna EAPN (8. - 14.3.), v ponedeljek, 8. 

marca 2010, v prostorih knjižnice Otona Župančiča, Osrednje Borze znanja v Ljubljani, na Kersnikovi 2. 
Dogodek organizira Zavod RISI-EAPN Slovenija – zavod za reševanje problemov na področju revščine 
in socialne izključenosti. 
(op.p.: Dogodka se je udeležila Slavica Borka Kucler, članica delovne skupine TVU, ki je predstavila 
relevantne projekte ACS s poudarkom na TVU 2010 in promocijski kampanji Zgledi vlečejo.) 
 

� Druga priložnost za predstavitev TVU bodo tudi zaključni dogodki EL 2010, predvidoma v novembru 
2010. O tem bomo še razpravljali. 

 
� MDDSZ bo za potrebe mreže koordinatorjev in izvajalcev TVU dal na voljo promocijsko gradivo za EL 

2010. 
 

� Nadaljnje možnosti povezovanja v okviru EL 2010 so z Uradom za komuniciranje (kontakt ga. Lidija 
Herek), ki je prav tako objavil del razpisa za EL 2010; nanaša se na promocijo prostovoljstva in 
usposabljanje za prostovoljstvo. Dobro bi se bilo povezati tudi z Zvezo Romov, Uradom za narodnosti 
in drugimi akterji na tem področju. 

 
Kontaktna oseba za vse naštete dejavnosti na Andragoškem centru Slovenije je mag. Zvonka Pangerc 
Pahernik, vodja in nacionalna koordinatorica projekta TVU. 
Kontaktna oseba na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je gospa Danica Ošlaj, podsekretarka 
na Direktoratu za socialne zadeve. 

 
 
2. Sodelovanje v podprojektu Priznanja ACS za promocijo učenja in znanja (http://tvu.acs.si/priznanja/) 
 

� ACS bo do začetka maja 2010 pripravil video-predstavitve osmih novih dobitnikov priznanj ACS 2009 
za promocijo učenja in znanja. Med njimi je tudi gospa Faila Pašić Bišić, ambasadorka EL 2010. 
Brezplačne izvode te video-predstavitve lahko ACS posreduje MDDSZ za namene EL 2010. 

 
� Portret Faile Pašić Bišić je vključen tudi v film o ambasadorjih EL 2010. MDDSZ ga ponuja za 

promocijske potrebe ACS in projekta TVU. 
 

� MDDSZ bo prek mreže izbranih izvajalcev dejavnosti EL 2010 pa tudi prek drugih mrež, s katerimi 
sodeluje Direktorat za socialne zadeve, spodbudil potencialne predlagatelje, da pripravijo predloge 
dobitnikov priznanj ACS 2010 za promocijo učenja in znanja; razpis bo tekel od 13. septembra do 11. 
oktobra 2010; izbrani dobitniki bodo predstavljeni na 3-minutnih videofilmih, priznanja bodo podeljena 
na Nacionalnem odprtju TVU, maja 2011. 

 
Kontaktna oseba za te dejavnosti je Slavica Borka Kucler, vodja delovne skupine za priznanja ACS. 

 
 
3. Sodelovanje v projektu Zgledi vlečejo (http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo/) 
 



 

� ACS je v letu 2009 izdal promocijske letake (v slovenskem in angleškem jeziku) sedmih dobitnikov 
priznanj, ki promovirajo pomen učenja in znanja. Gre za predstavnike ciljnih skupin, ki so prednostne 
tudi v EL 2010, zato letake ponujamo v promocijske namene EL 2010. 

 
� Video-publikacije Zgledi vlečejo (zlasti izdaje ZV 1-3: Z vseživljenjskim učenjem do enakih možnosti za 

vse, ZV 7 / 7a: Bogatejši v različnosti / Richness in Diversity ter ZV 8: Učenje – vrata v svet novih 
priložnosti) so brezplačno na voljo za potrebe EL 2010. 
 

� V letu 2010 bo ACS razvil programe usposabljanj za uporabnike video-publikacij Zgledi vlečejo z 
namenom, da bi bili uporabniki uspešnejši pri motiviranju učno nedejavnih, brezposelnih, osipnikov, 
migrantov, podizobraženih in drugih za vključevanje v programe vseživljenjskega učenja. Načrtovane 
so 3 pilotne izvedbe, možnost udeležbe ponujamo tudi mreži EL 2010. O tem predlogu bomo še 
razpravljali. 
 

� V letu 2010 bomo začeli s pripravami (fokusna skupina) za novo video-publikacijo z naslovom Veseli in 
ustvarjalni v tretjem življenjskem obdobju – tudi tu obstajajo možnosti povezovanja in sodelovanja z 
mrežo EL 2010. O tem predlogu bomo še razpravljali. 

 
 
4. Sodelovanje v okviru promocijskih dejavnosti ACS (spletna stran ACS, e-Novičke) 

 
� Na spletni strani ACS bomo v posebni rubriki EL 2010 (http://www.acs.si/EL_2010 ) objavili logotip in 

informacijo o EL 2010, vzpostavljene bodo tudi povezave s pomembnimi spletnimi stranmi, ki zadevajo 
EL 2010 (slovenskimi in EU) ter povezava s spletno stranjo TVU. 

 
� V e-Novičkah, mesečnem glasilu ACS (http://www.acs.si/e-novicke), bomo uvedli novo rubriko EL 2010, 

v kateri bomo redno objavljali prispevke, ki bodo zadevali EL 2010 in naše sodelovanje v njem. 
 
Kontaktna oseba za te dejavnosti je Nevenka Kocijančič, urednica spletnih strani ACS in e-Novičk. 

 
 
Pripravila: mag. Zvonka Pangerc Pahernik  
 
Ljubljana, dne 10. marca 2010 


