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 Poročilo strokovnega dogodka  
 
 ''Izkoristimo brezposelnost za rast'',  smo ga organizirali 15.6.2015 na LUNG-u in smo tako na  
lokalni ravni prikazali raznolike obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti brezposelnih, 
predstavili dosežke ter opredelili priložnosti in izzive. 
 
Strokovni dogodek je bil sestavljen iz dveh delov: 
Iz Strokovnega dela kjer je direktorica Zavoda za zaposlovanje, OE Nova Gorica  predstavila stanje zaposlovanja 
v regiji, iz Andragoškega centra so predstavili aktualno raziskavo PIAAC s poudarkom na temeljnih zmožnosti 
brezposelnih,  direktorica LUNG-a pa  je predstavila dejavnosti , ki smo jih izpeljali za spodbujanje temeljnih 
zmožnosti brezposelnih. 
 
Povzetki predlogov za izboljšanje temeljnih zmožnosti odraslih so bili naslednji; 
- Vlaganje v izobraževanje mladine in odraslih 

- Sodelovanje med resorji 

- Priprava pogojev za učinkovit sistem razvoja zmožnosti  (financiranje, upravljanje, evalvacija učinkov…) 

- Aktiviranje ponudbe zmožnosti prebivalcev 

- Spodbujanje delodajalcev k boljši izrabi zmožnosti – zagotavljanje kvalitetnih delovnih mest, izkoristiti vsa 

znanja zaposlenih 

- Potrebujemo izobraževalne programe za starejše od 45 naprej 

- Vključevanje v programe APZ (aktivna politika zaposlovanja) 

- Čim boljše sodelovanje z izobraževalnimi inštitucijami 

- Nujni stiki z delodajalci in prilagajanje znanj glede na potrebe 

- Spodbujanje vpisa v poklicne šole 

- Programi usposabljanja za voznike 

- Center vseživljenjskega učenja, kot podpora učenju se je izkazal, kot zelo učinkovit 

- Pridobitev izobrazbe – financiranje šolnin 

- Izpopolnjevanje (NPK, tečaji,…) 

- Jeziki 

- Prosti čas (različna neformalna učenja) 

- Brezplačno preko različnih projektov  
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V praktičnem delu smo izpeljali Delavnico osnove uporabe računalnika, odprt je bil Svetovalni kotiček ISIO , 
Svetovalni kotiček za samostojno učenje v SSU in Svetovalni kotiček ocenjevanja jezikovnih spretnosti po CEFR 
lestvici. 
Predstavitev  Skupinskega coachinga in Seminar »Pot finančne varnosti« sta zaradi bolezni odpadla in bosta 
izvedena v bližnji prihodnosti.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 

 


