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ZRSZ je osrednja izvajalska ustanova politike zaposlovanja v Sloveniji. Vse naloge in aktivnosti Zavoda
temeljijo na usmeritvah Strategije razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006, Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in drugih predpisov, ki urejajo to področje v
republiki Sloveniji in na osnovi sprejetega programa Aktivne politike zaposlovanja, sprejetega za
tekoče proračunsko leto v katerem država zapiše politiko, ukrepe in aktivnosti namenjene hitrejšemu
in učinkovitejšemu zaposlovanju, povečanju možnosti za delovno-socialno integracijo in zmanjševanju
regionalnih razlik v državi.
Tako se pod ukrepom 2 : Usposabljanje in izobraževanje izvajajo aktivnosti, ki spodbujajo dvig
usposobljenosti oz. izobrazbeni ravni in vključenim v te aktivnosti povečujejo možnosti na trgu dela.
Izvajajo se tako formalna izobraževanja, tečaji, predavanja, seminarji, nacionalne poklicne kvalifikacije
in drugi programi namenjeni pridobivanju dodatnih oziroma poglabljanju že pridobljenih znanj in
spretnosti.
ZRSZ bi to leto na Andragoškem kolokviju prikazal nacionalni program Javnih del –Učna pomoč, ki je
namenjen kot podporni program vsem vključenim v formalno izobraževanje, program izobraževanja
brezposelnih oseb za pridobitev formalne izobrazbe kot spodbudo pri izobraževanju.
V svojem prispevku se bomo fokusirali tudi na specifičnost pomoči brezposelni- brezposelnim. Namreč
mentorji – vključeni v program javnih del-učna pomoč, so brezposelne osebe z univerzitetno
izobrazbo, ki nudijo pomoč brezposelnim osebam brez ustrezne strokovne izobrazbe oz. vključenim v
formalne izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni in pridobitev poklica. Le-ti naletijo v času
izobraževanja na ovire /slabe oz. neustrezne učne navade, pomanjkljivo predznanje, strah pred
izpiti…/ mentorji učne pomoči pa jim ponudijo spodbudo za odpravljanje teh ovir.
Oba programa sta ena izmed najbolj obsežnih programov aktivne politike zaposlovanja, tako program
Javnih del kot Program 10.000+ in menimo, da sta kot taka lahko predstavljena občinstvu
Andragoškega kolokvija kot dobra praksa naše države s tezo, da program Javnih del - Učna pomoč
pozitivno vpliva na učinkovitost in dviguje uspešnost vključenih v program 10.000+.

