USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

V okviru aktivne politike zaposlovanja se izvajajo tudi programi usposabljanja in izobraževanja. Na
tem mestu jih bomo nekaj našteli (povzeto po: Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2009)
PROGRAM

CILJ IN NAMEN

POSTOPEK
IZVAJANJA

CILJNA SKUPINA

TRAJANJE

PROGRAMI
INSTITUCIONALNEGA
USPOSABLJANJA

Cilj vključitve v
podaktivnost je
pridobitev spretnosti in
znanj, ki bodo povečale
zaposljivost. Namen
vključitve in
sodelovanja je
brezposelnim osebam
povečati zaposlitvene
možnosti.

Na podlagi
zaposlitvenega
načrta z
napotitvijo
brezposelne
osebe v program,
ki
ga izvaja izbrani
zunanji izvajalec.

Brezposelni,
predvsem tisti brez
ustrezne izobrazbe,
brez delovnih
izkušenj in tisti s
suficitarnimi
poklici.
Osebe, katerih delo
je postalo
nepotrebno

Do največ 12
mesecev, za
invalide in
težje
zaposljive pa
do največ 18
mesecev

NACIONALNE
POKLICNE
KVALIFIKACIJE .
PRIPRAVE NA
POSTOPKE
UGOTAVLJANJA IN
POTRJEVANJA NPK

Pridobitev javne listine
o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, ki izkazuje
pridobljena strokovna
znanja in spretnosti, ki
so potrebna za
opravljanje poklica ali
posameznih
zadolžitev v okviru
poklica.

Brezposelna
oseba pridobi
mnenje
svetovalca za NPK
o tem, katera
znanja mora pred
vključitvijo v
postopek
preverjanja in
potrjevanja NPK
še pridobiti.

Brezposelne osebe

Do največ 12
mesecev, za
invalide in
težje
zaposljive pa
do največ 18
mesecev.

DELOVNI PREIZKUS

Pridobitev
delovnih
izkušenj na konkretnih
delovnih nalogah.
Brezposelnim osebam
omogočiti, da pred
zaposlitvijo oziroma
pred odločitvijo o
nadaljnjih korakih pri
izdelavi zaposlitvenega
načrta preizkusijo
svoja znanja, veščine,
spretnosti in delovne
navade.

Na podlagi
zaposlitvenega
načrta in
izbranega
programa
izvajalca na
konkretnem
delovnem mestu,
neposredno pri
delodajalcu ali
instituciji za
poklicno
usposabljanje.

Brezposelni

Praviloma do
enega meseca

USPOSABLJANJE NA
DELOVNEM MESTU

Pospeševanje
zaposlovanja in
ponovne delovne
integracije oseb, katerih
obstoječa
znanja, veščine,
spretnosti in delovne
izkušnje ne omogočajo
neposredne zaposlitve.

Izvaja se kot
projekt
usposabljanja
brezposelnih na
konkretnem
delovnem mestu,
pri delodajalcu.
Projekt prijavi
delodajalec,
operativno
izvajanje pa
poteka na
območnih službah
ZRSZ.

Brezposelne osebe

Od enega
meseca do
treh mesecev

FORMALNO
IZOBRAŽEVANJE
2008/2009

Povečanje zaposljivosti
in fleksibilnosti
brezposelnih oseb na
trgu dela, zmanjševanje
strukturnega
neskladja na trgu dela
ter dvig izobrazbene in
kvalifikacijske ravni
brezposelnih oseb

Vključevanje se
izvaja na podlagi
zaposlitvenega
načrta. Formalno
izobraževanje
zajema javno
veljavne
izobraževalne
programe, ki
potekajo po
celotni vertikali
od osnovne šole
do dodiplomskega
izobraževanja.
Udeleženci po
uspešno
zaključenem
programu
pridobijo javno
veljavno formalno
izobrazbo.

Brezposelne osebe,
ki so se na podlagi
zaposlitvenega
načrta izobraževali
že v šolskem letu
2007/2008.
Brezposelne osebe
brez poklicne oz.
strokovne
izobrazbe.
Brezposelne osebe
z zdravstvenimi
omejitvami.
Osebe, ki jim je
delovno razmerje
prenehalo kot
presežnim
delavcem zaradi
poslovnih
razlogov, stečaja,
likvidacije
delodajalca ali
prisilne poravnave
in so imele z
delodajalcem
sklenjeno pogodbo
o izobraževanju.
Brezposelne osebe
s poklicno oz.
strokovno
izobrazbo, na
področju katere ne
morejo dobiti
zaposlitve in so pri
ZRSZ prijavljeni več
kot 6 mesecev.

Čas trajanja
izobraževanja
oz. vključitve
posameznika
je odvisen od
vrste
izobraževanja,
v katerega se
posameznik
vključi ter od
njegovih
predhodno
pridobljenih
znanj,
sposobnosti
in
veščin.

PROJEKTNO UČENJE ZA
MLAJŠE ODRASLE
(PUM) 2008/2009

Spodbuditev mladih
brezposelnih oseb, da
se vrnejo v
izobraževanje ali se
zaposlijo;
- povečanje splošne
izobraženosti,
formiranja poklicne
identitete in socialnokulturnega delovanja

PUM vključuje
aktivnosti, ki
udeležencem
pomagajo
izboljšati splošno
razgledanost
ter pridobiti
funkcionalna
znanja, potrebna
za uspešno
reintegracijo v
šolsko okolje in
vsakdanje
življenje.
Vključevanje se
izvaja na podlagi
zaposlitvenega
načrta.

Brezposelne osebe,
mlajše od 26 let, ki
so opustile šolanje

Največ eno
šolsko leto

