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Poročilo o strokovnem dogodku EPUO 

 
Nosilec dogodka (naziv ustanove): Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

Odgovorna oseba za dogodek: Zvonka Potočar 

Naziv dogodka: Mladi med šolo in zaposlitvijo 

Datum in kraj dogodka: 7. 5. 2015, med 9.00 in 14.00, RIC Novo mesto, Topliška cesta 2 

Izbrana ciljna skupina: mladi, ki zgodaj opustijo šolanje (osipniki), brez zaposlitve ali 

priznanega statusa. 

Udeleženci dogodka: 

- strokovnjaki Andragoškega centra Slovenije,  

- predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Novo mesto,  

- udeleženci in mentorji programa PUM Novo mesto, Celje, Zagorje, Ljubljana, 

Radovljica in Škofja Loka, 

- partnerji in predstavniki lokalnega okolja. 

Udeležba povabljenih: 

- strokovni del: prisotnih 24 udeležencev; 

- praktični del: skupaj: 47 udeležencev; 19 udeležencev na delavnici za mlade: Kje so 

možnosti za našo podjetniško pot? in 28 udeležence na delavnici za mlade: Spoznaj 

samega sebe in obvladuj svoje besede. 

- SKUPAJ UDELEŽENIH: 71 sodelujočih 

 

Vsebina in potek dogodka: 

 
1. strokovni del: 

 V uvodu je Zvonka Potočar, mentorica programa PUM v RIC Novo mesto, predstavila 

program PUM in njegovo vpetost v lokalni prostor. 

 Natalija Žalec z Andragoškega centra Slovenije je govorila o pomenu programa PUM 

za razvoj temeljnih zmožnosti mladih, prispevek z naslovom »Niso zaposleni, niso v 

šoli, niti se ne usposabljajo - NEET mladi« 

 Srečanja se žal ni udeležila gospa Irena Kuntarič Hribar, z Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti zaradi drugih obveznosti. 

 Prispevek na temo »Mladi kot ranljiva skupina na trgu« je predstavila dr. Petra Javrh, 

vodja projekta PIAAC, raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije. 
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 Primeri dobrih praks: Martina Guzelj iz PUM Škofja Loka, Familija - Izobraževalni in 

terapevtski center, je predstavila Avtobiografsko pisanje kot metodo dela z mladimi in 

Jasmina Šubic iz PUM Ljudske univerze Radovljica Ozadje nastajanja filma Hočem 

živeti, ki predstavlja resnično zgodbo udeleženke programa PUM. 

 K uspešnim zgodbam mladih pumovcev, o katerih je govorila Zvonka Potočar, je svoj 

prispevek na temo »Socialna ranljivost mladih, vključenih v program PUM«, dodala 

mentorica Maja Regina iz RIC-a Novo mesto.  

 Na strokovnem srečanju je med posameznimi prispevki tekla razprava o razvoju 

temeljnih zmožnosti pri mladih kot izhodišče za opredelitev priložnosti in izzivov v 

prihodnje. O čem so sodelujoči govorili, predstavljamo v spodnjih priporočilih. 

PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO 

Ugotovitve in zaključki strokovnega dogodka: 

- mladi so zelo občutljiva, neenotna ciljna skupina, ki ji je potrebno nameniti posebno 

skrb v izobraževanju odraslih; 

- z različnimi formalnimi in neformalni oblikami učenja, svetovanja in podpore 

pomagati mladim pri osvajanju ključnih spretnosti, da se bodo bolje znašli v 

življenju, bodo uspešni pri iskanju zaposlitve, prevzemanju odgovornosti in 

razvijanju samostojnosti; 

- nekatere pomembne ugotovitve raziskave o pismenosti odraslih, s poudarkom na 

značilnostih ranljivih skupin, kamor sodijo prav mladi v programu PUM, kažejo na 

njihove slabo razvite temeljne zmožnosti za vključevanje v družbo, delo in 

vsakdanje življenje; 

- poudarjena je bila »odvisnost od sistema«, kar še posebej velja za mlade, s katerimi 

se srečujemo mentorji v programu PUM; 

- ohraniti program PUM kot podporni program v izobraževanju odraslih; 

- posebno pozornost nameniti razvoju temeljnih zmožnosti tudi v formalnem 

izobraževanju (osnovna in srednje šole), saj se kažejo primanjkljaji že v tem obdobju; 

- naša družbena realnost je tudi dejstvo, da mladi vse prevečkrat predolgo ostajajo v 

domačem okolju (pri svojih starših), saj nimajo možnosti, da bi se osamosvojili, ker 

nimajo materialnih pogojev za to, pa tudi ne spodbujamo jih k temu; 

- priložnost za mlade je razvijanje podjetniške miselnosti, ne samo v smislu odpiranja 

podjetij, ampak tudi v odnosu do obveznosti, do življenja na sploh; 

- izziv za mlade, odrasle in celotno družbo je zavedanje in delovanje v tej smeri, da si 

bo moral bolj ali manj vsak sam ustvariti svoje delovno mesto, za kar pa so nujne 

razvite prav ključnih spretnosti oz. temeljne zmožnosti. 
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2. praktični del:  

 Delavnica za mlade: Kje so možnosti za našo podjetniško pot? (spodbujanje 

samoiniciativnosti in podjetnosti), izvajalci Simon Jeraj, Razvojni center Novo mesto, 

Miha Fabjan, SmartNinja in StartUP Novo mesto, Marko Sladič, Kanas d. o. o. 

 Delavnica za mlade: Spoznaj samega sebe in obvladuj svoje besede (razvijanje 

socialnih veščin in sporazumevanja v maternem jeziku), izvajalka Maruša Bajt, PUM 

Škofja Loka, Familija - Izobraževalni in terapevtski center 

 
Vizualna in medijska promocija (dokazila v prilogi):  

 objava na spletni strani RIC-a 

Napoved dogodka in delavnic ter informacija po dogodku. 

  objava v lokalnih medijih 

Napoved festivala in strokovnega dogodka EPUO ter informacija po strokovnem dogodku. 

 e-novičke, zloženka 

Poslane mesečne e-novičke RIC-a v sklopu 4. regijskega festivala zaTE. 

Zloženka 4. regijskega festivala zaTE, ki je vključevala tudi Strokovni dogodek EPUO. 

 novinarska konferenca 

Izvedena v torek, 5. 5. 2015, predstavljen strokovni dogodek EPUO v sklopu festivala. 

 sporočilo za javnost 

Poslano po dogodku in zaključku 4. regijskega festivala zaTE. 

 video zapis – kratek 4 minutni film o dogodku 

Snemanje, izdelava in objava filma na spletni strani RIC-a. 

 
Evalvacija:  

Izpeljali smo evalvacijo z vprašalnikom za udeležence strokovnega dogodka in z letakom 

za udeležence praktičnega dela ter opravili pogovor z izvajalci delavnic. Analiza zbranih 

podatkov je pokazala splošno zadovoljstvo z izvedbo dogodka. Na petstopenjski lestvici 

smo pri ocenah navedenih področij dosegli naslednje vrednosti: 

Kazalnik oz. področje ocena 

Organizacija strokovnega dogodka 4,69 

Vodenje strokovnega dogodka 4,81 

Vsebina in aktualnost strokovnega dogodka 4,69 

SKUPAJ 4,73 
 

Priporočila so bila usmerjena v ponovitev podobnih dogodkov ter še bolj intenzivno 

obveščanje in osveščanje širše javnosti z aktualno problematiko. 

 
Pripravila: 
Zvonka Potočar, RIC Novo mesto, maj 2015 


