
 

 

 
 
 
 

Uglasimo prireditve Tedna vseživljenjskega učenja 2010 na problematiko 
Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti! 

 
Izvajalce in koordinatorje Tedna vseživljenjskega učenja 2010 vabimo, da pri snovanju 
letošnjega festivala učenja upoštevate temo Evropskega leta boja proti revščini in 
socialni izključenosti – EL 2010, poudarjeno s sloganom Ustavimo revščino takoj! 
 
Običaj je, da se TVU, katerega osrednji namen je osveščati javnost o pomenu 
vseživljenjskega učenja za vsa življenjska obdobja, področja in okolja, povezuje z 
vsakokratno temo Evropskega leta. Letos je tema še posebej primerna za vključitev v 

prireditve TVU, saj lahko prav vseživljenjsko učenje s svojimi pojavnimi oblikami (formalnim in neformalnim 
izobraževanjem pa tudi priložnostnim učenjem) pomembno prispeva h krepitvi zavedanja o razsežnostih 
revščine, socialne izključenosti, neenakosti in ranljivosti pa tudi o možnih poteh njihovega premagovanja.  
 
Revščino stereotipno povezujemo z državami v razvoju, kjer so podhranjenost, stradanje ali pomanjkanje čiste 
vode bolj ali manj vsakdanji izziv. A tudi Evropa se spopada z revščino in socialno izključenostjo, saj kar 17 % 
oziroma 78 milijonov Evropejcev nima dovolj sredstev za preživetje in si ne more privoščiti osnovnih dobrin. 
Tudi v Sloveniji se znaten del prebivalstva otepa z materialnim pa tudi drugimi vrstami pomanjkanja, in četudi je 
stopnja revščine (predvsem po zaslugi družinskih in socialnih prejemkov) nižja od povprečja EU, je 
problematika – še zlasti za določene sloje prebivalstva – prisotna, ob sovpadanju z ekonomsko in finančno krizo 
pa tudi grozeča. 
 
V Sloveniji bodo dejavnosti v okviru Nacionalnega programa aktivnosti in prednostnih nalog RS EL 2010 
usmerjene še posebej k: 
- ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o revščini in socialni izključenosti,  
- spreminjanju miselnosti in vedenja ter iskanju novih rešitev, 
- seznanjanju najbolj ranljivih skupin z možnostmi za premostitev in izhod iz stisk ter 
- večanju pomena in razvijanju različnih oblik solidarnosti in prostovoljstva. 
 
Pri doseganju vseh naštetih ciljev lahko s tematsko obarvanimi dogodki Tedna vseživljenjskega učenja 
2010 pomembno prispevamo. Po eni strani lahko predstavljamo raznolike možnosti enakopravnega dostopa 
do vseživljenjskega učenja, po drugi pa poudarjamo vlogo učenja in izobraževanja pri izboljšanju dostopa do 
dela in zaposljivosti, krepitvi solidarnosti, medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega državljanstva ter pri 
preseganju življenjskih stisk in osebnostni rasti posameznika. S prireditvami TVU lahko torej izpostavimo 
potencialni prispevek vseživljenjskega učenja k zmanjšanju revščine z vidika1: 
  

• pridobivanja znanj, spretnosti in kvalifikacij, potrebnih za pridobitev in ohranitev dela, 

• socialnega kapitala (povezovanje in mreženje, podprto zlasti z neformalnim in priložnostnim učenjem v 
različnih kontekstih) in 

                                                 

1 Glej predstavitev dr. Jittie Brandsma na konferenci Vloga vseživljenjskega učenja pri reševanju problematike revščine 
(http://www.cmepius.si/dogodki/konference-in-posveti/konferenca.aspx); Kranjska gora, 1. in 2. 10.2009 



 

• 'kapitala identitete' (pridobivanje samozaupanja, samozavedanja in samozadostnosti). 
 
Revščina in izključenost slehernega posameznika prispevata k revščini celotne družbe, ta pa je močna le, če 
lahko vsakdo v njej uresniči ves svoj potencial. Ogrožene skupine prebivalstva, ki jim bo v EL 2010 
namenjena posebna pozornost, predstavljajo v večini primerov tudi prednostne skupine na področju 
izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja: 
 
- osebe z zelo nizkimi dohodki, pri katerih je običajno prisotna visoka stopnja tveganja revščine in katerih 

preživetje je pogosto odvisno od socialnih transferjev (to so dolgotrajno brezposelni, mladi brezposelni do 
24 let, enostarševske družine, starejše samske osebe in drugi); 

- 'revni zaposleni', to so osebe, ki sicer delajo, vendar zaradi nizkih in/ali neizplačanih dohodkov posledično 
živijo pod pragom tveganja revščine; 

- delavci migranti in njihovi družinski člani; 
- starejše osebe, ki so zaradi revščine, zdravstvenih ali drugih razlogov odvisne od pomoči drugih; 
- invalidi ter osebe s težavami v duševnem zdravju; 
- brezdomci, osebe s težavami zaradi odvisnosti, Romi, žrtve nasilja; 
- osipniki; 
- otroci in mladina, pri katerih je zaradi revščine ali socialne izključenosti ogrožen njihov telesni, 

duševni/čustveni in socialni razvoj. 
 
Nosilec dejavnosti EL 2010 v Sloveniji je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), ki je tudi 
sicer odgovorno za oblikovanje in koordinacijo ukrepov in politik za zmanjšanje revščine in socialne 
izključenosti. Pri uresničevanju številnih nalog EL 2010 na štirih področjih (srečanja in prireditve, dejavnosti za 
ranljive skupine, informacijsko-komunikacijske dejavnosti ter raziskave in študije), opredeljenih v zgoraj 
omenjenem Nacionalnem programu, bodo sodelovali različni deležniki.  
 
Andragoški center Slovenije se bo z mrežo prirediteljev TVU 2010 v udejanjanje EL 2010 vključil predvsem s 
projektoma TVU in Zgledi vlečejo, ki ju prav tako podpira MDDSZ. Sprotne informacije o tem bodo na voljo na 
spletni strani http://tvu.acs.si/tematska_usmerjenost, o dejavnostih pa bomo poročali tudi v e-Novičkah 
(http://www.acs.si/e-novicke).  
 
K uveljavljanju ciljev letošnjega Evropskega leta bodo prispevali tudi t.i. ambasadorji EL 2010 – znane in manj 
znane osebnosti, ki se na takšen ali drugačen način dnevno soočajo z revščino (raziskovalci, pevci, novinarji, 
socialni delavci, invalidi in drugi). Med njimi je tudi Faila Pašić Bišić, dobitnica priznanja Andragoškega centra 
Slovenije za promocijo učenja in znanja 2009. 
 
Več informacij o EL 2010 je na voljo na spletnih straneh: 
 
Slovenska spletna stran – EL 2010: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialna_zascita_preprecevanje_revscine/el_2010/  
 
Nacionalni program aktivnosti in prednostnih nalog RS EL 2010: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/29102009_national_Programme
_SI_si.pdf 
 
Spletna stran Evropske unije – EY 2010: 
http://www.2010againstpoverty.eu   
 
Sklep št. 1098/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o EL 2010: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:SL:PDF 


