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EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
Slovenija s ﬁnanciranjem ESS obravnava dva glavna izziva. Prvič, delavcem,
starejšim in mladim, skuša dati znanja
in spretnosti, ki bi jih izkoristili v prihodnji gospodarski rasti. Drugič, s sprejemanjem ukrepov za povečanje socialne
kohezije si prizadeva, da ranljive skupine, vključno z Romi, ne bi zaostajale.
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VLAGANJE V LJUDI IN DELOVNA MESTA:
PRILOŽNOSTI ZA SLOVENIJO
Glede na napovedi se bo slovenska stopnja
zaposlenosti popravila počasi, če ne bo reform,
ki bi spodbudile ustvarjanje več delovnih
mest. S tem namenom Slovenija spodbuja
prizadevanja za izboljšanje pogojev na trgih
dela, s katerimi bi omogočila številnejša in
boljša delovna mesta za državljane. Nadaljnji
razlog za pomoč pri iskanju zaposlitve za več
državljanov je krčenje delovno sposobnega
prebivalstva, ki naj bi se v skladu z napovedmi
do leta 2060 z dveh tretjin zmanjšalo zgolj na
polovico celotnega prebivalstva, če ne bodo
sprejeti ukrepi. Zato je pomembno, da se
pomaga starejšim delavcem, da ostanejo dlje
časa zaposleni, in da se na splošno zaposli
več ljudi. To velja tudi za mlade, med katerimi
je veliko zaposlenih za določen čas in ki
potrebujejo tudi priložnost za prakso, s katero
bi pridobili dragocene spretnosti, potrebne za
trajnostno zaposlitev.
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“Do leta 2020 bo imelo
40 % mladih Slovencev
visokošolsko izobrazbo”

USPOSABLJANJE
U
SPOSABLJANJE

Čeprav ima Slovenija razmeroma velik delež
diplomantov, se delež nezaposlenih v tej
skupini povečuje, obenem pa v industriji dela
premalo dobro kvaliﬁciranih raziskovalcev. To
je izziv za Slovenijo, ki si prizadeva posodobiti
gospodarstvo in doseči izvozno usmerjeno
rast, kar sta cilja, ki zahtevata visoko
usposobljeno delovno silo. Za izboljšanje
delovne sile so potrebne izboljšave
izobraževalnega sistema, da bi vsem
mladim zagotovili jasno pot do terciarnega
izobraževanja, ki vodi do delovnih mest in
poznejše poklicne poti. Zato so potrebni tudi
ukrepi za vzpostavitev boljših povezav med
univerzami in poslovnim svetom, ki bodo
zagotavljale, da bodo mladi imeli znanje in
spretnosti, potrebne za sektorje, ki ponujajo
dobre možnosti za zaposlitev. Slovenija
zato podpira podjetništvo in ustanavljanje
novih podjetij, vključno s povečanjem
usposobljenosti javne uprave, ki podpira
zaposlovanje in podjetništvo.

Poraba ESS sredstev v Sloveniji
Slovenija je za obdobje 2007–2013 dobila
755 milijonov EUR iz sredstev ESS. Skupaj
z nacionalnim soﬁnanciranjem znaša poraba
ESS za delovna mesta več kot 889 milijonov
EUR. Prednostne naloge programa ESS
so osredotočene na izobraževanje in
usposabljanje iskalcev zaposlitve, pospeševanje
podjetništva, spodbujanje vseživljenjskega
učenja in okrepitev socialnega vključevanja ter
izboljšanje storilnosti javnih služb.
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Spodbujanje boljših
delovnih mest
Do sredine izvajanja programa ESS v Sloveniji
je v različnih projektih sodelovalo približno
120 000 ljudi, okrog 17 000 jih je našlo delo.
Uvedeni so bili uspešni projekti za spodbujanje
podjetništva, kot je sistem VEM (vse na enem
mestu), ki je poenostavil postopke registracije
za nova podjetja in je leta 2009 dobil nagrado
Združenih narodov za dosežke na področju
javne uprave. Dejansko je bil ta projekt, ki je
povzročil 20-odstotno povečanje števila novih
podjetij, tako uspešen, da ga je Slovaška
prevzela kot primer dobre prakse. Tovarna dela
– Tekstil je primer projekta, ki pomaga mladim
s spodbujanjem recikliranja in predelave
rabljenih oblačil ter ustvarja delovna mesta
v trgovinah v Ljubljani in drugje.

“Spodbujanje podjetništva
in uporaba znanja”

Bolj poštene možnosti vse
Številni projekti pomagajo ljudem iz ranljivih
skupin, da bi prišli na trg dela. Na portalu
slovenske e-uprave je bila na primer uvedena
funkcija Govorec za slepe in slabovidne. Za
romske prebivalce v Sloveniji je bilo uvedeno
delovno mesto romskega pomočnika,
ki ustvarja most za socialno vključevanje
s premagovanjem jezikovnih ovir in čim
zgodnejšim vključevanjem romskih otrok
v šolski sistem. V sklopu teh prizadevanj je
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport organiziralo razprave in delavnice
o metodah najboljših praks za socialno
vključevanje v romskih naseljih v Murski Soboti.
Delavnic so se udeležili učitelji, strokovnjaki
za otroško varstvo in romski pomočniki.
V drugem projektu za ranljive skupine, projektu
Informacijske točke, dobijo tuji delavci in
njihove družine informacije o življenju, delu in
možnostih za usposabljanje, ki jim pomagajo
pri boljšem vključevanju v družbo.
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ESS V SLOVENIJI:
NEKAJ PRIMEROV
Manj osipnikov

Rabljena oblačila za
prvorazredna delovna mesta

Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, so v posebno
ranljivem položaju. Imajo malo možnosti za
zaposlitev in njihova polna vključitev v družbo
je manj verjetna. Statistika kaže tudi večje
tveganje za samomor, duševne bolezni,
zasvojenost in zagrešitev kaznivega dejanja.
Zato Slovenija pomaga mladim osipnikom,
da bi pridobili izkušnje in znanje, kar jim
omogoča, da nadaljujejo izobraževanje in
napredujejo na delovnem mestu. Program
PUM odgovarja na družbene in individualne
potrebe s tem, da pomaga vključenim
v program pridobiti funkcionalno znanje,
pridobiti pozitivne učne izkušnje, jasno
opredeliti poklicne cilje in razviti sposobnosti
za kritično razmišljanje in reševanje
problemov. Projekt je pokazal rezultate: leta
2010 se je približno 40 % udeležencev vrnilo
v šolo in 24 % jih je našlo zaposlitev.

Projekt Tovarna dela – Tekstil v Ljubljani se je
izkazal za tako uspešnega, da je hitro pritegnil
konkurenco. Projekt pomaga vrsti ranljivih
skupin, vključno z nizkokvaliﬁciranimi mladimi
iskalci prve zaposlitve in starejšimi, ki se želijo
ponovno zaposliti. To dosega s spodbujanjem
ponovne uporabe in predelave rabljenih oblačil.
Oblačila najprej zberejo, nato jih razvrstijo
in pripravijo za nadaljnjo prodajo, bodisi
neposredno bodisi po predelavi. Prodajajo jih
v trgovini Oblačilnica, ki deluje v okviru projekta
v Ljubljani, ali v drugih prodajalnah. Druge
organizacije so že pohitele z zbiranjem in
ponovno uporabo oblačil, tako da se za projekt
v prihodnosti načrtuje razvoj lastne blagovne
znamke „Oblačilnica“.

Ali želite …
… izvedeti več o ESS v Sloveniji?
… bolje razumeti, kako deluje ESS?
… videti videoposnetke o projektih po EU?
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Potem obiščite spletno mesto ESS:
http://ec.europa.eu/esf/slovenia
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