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SINDIKAT MLADI PLUS…
Pri Sindikatu Mladi plus se zavzemamo za pravice študentov,
dijakov in mladih brezposelnih, posebno pozornost pa posvečamo
tudi samozaposlenim, ‘avtorcem’ in ‘podjemcem. Želimo povezati
mlade, jih izobraziti o njihovih pravicah ob vstopu na trg dela, jim
nuditi podporo pri iskanju zaposlitve in pomagati reševati probleme,
s katerimi se srečujejo.
Smo nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju,
svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju
izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in
raznih neformalnih aktivnosti. Trudimo se postati organizacija, ki bo
na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združevala mlade in z
reševanjem njihovih problemov dejavno pripomogla k trajnemu
izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih nasploh.
S svojim delovanjem tako poskušamo spodbuditi sistemsko ureditev
celovitega položaja mladih. Na državni ravni se aktivno pogajamo pri
reševanju problemov in opozarjamo na sproti nastajajoče težave, ki
jih je še treba nasloviti. Za lažje in bolj učinkovito odkrivanje in
naslavljanje omenjenih problemov večkrat izvajamo tudi različne
ankete in samostojne raziskave.
Ker pa smo v prvi vrsti sindikat, je naš najpomembnejši cilj aktivno
vključiti čim več mladih v naše delovanje, da bi skupaj lažje oblikovali predloge, rešitve in aktivnosti za izboljšanje položaja mladih in
družbe na splošno.
Delujemo znotraj Svobodnega sindikata Slovenije (SSS), ki je eden
izmed članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

…KJER NE PRISTAJAMO NA
DELITVE,
umetne konfliktne, deljenje na mlade in starejše, naše in tuje, zaposlene in brezposelne, prekarce in s.p.-jevce. Vse delavke in delavci
smo v isti juhi.
Kaj ti pade na pamet, ko zaslišiš besede delavec in delavka? Ali
misliš, da nagovarjajo tebe, ko po televiziji pozivajo, naj se delavke
in delavci združijo? Ko se po radiu govori o delavno-pravni
zakonodaji, se ti zdi, da se to tiče tudi tebe?
Na Sindikatu Mladi plus pozorno spremljamo porast prekarnega
dela v Sloveniji in se tudi zavedamo, da se vedno več ljudi, predvsem mladih, težje identificira s skupino, kot so delavci in delavke.
Enega od razlogov za to vidimo predvsem v ne-tipičnosti dela, s
katerim se danes srečujemo, torej razliko med tem, kar si predstavljamo kot zaposlitev (osemurniurni delavnik, jasna skupina
sodelavcev, pogodba za nedoločen čas) ter realnostjo, v kateri
živimo in delamo (krajše pogodbe, različni in ne-fiksni delovni čas,
delo doma, plačilo, ki je drugačno iz meseca v mesec).
Kljub temu, da med delavkami in delavci obstajajo očitne razlike v
tem, koliko zaščite, varnosti in pravic iz dela imajo, pa se moramo
upreti vsem, ki nas poskušajo prepričati, da to pomeni, da se
moramo boriti le vsak zase in ne skupaj. Tako razmišljanje nas
namreč vodi le v tekmovanje med sabo, videnje drug drugega le kot
konkurenco, preprečuje solidarnost med nami in konec koncev
znižuje standarde dela za vse.
Nemalokrat slišimo, da se lahko problem prekarnega dela “reši”
tako, da se tudi tistim, ki še imajo redno zaposlitev in z njo zakonsko
določene pravice, te pravice vzame – tako naj bi postali vsi bolj
enaki. Namesto tega v Sindikatu Mladi plus verjamemo, da moramo
obrniti logiko tega argumenta in nasprotno – zahtevati pravno
zaščito, pravice iz dela, socialno varnost in dostojno življenje
za vse.

Verjamemo torej, da se moramo skupaj, ne glede na to kje in kako
delamo (ali delo iščemo), boriti za višanje standardov dela in ne
obratno. Ne pristajamo na delitve in pozivamo k skupnemu delovanju.
Le v skupnem boju še obstaja upanje za izboljšanje – proti delitvam, za dostojno delo in življenje!
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Zakaj Mladi plus?
Že v svojih prvih korakih na trgu dela sem se srečal z začasnimi oblikami
dela (zaposlitvijo za določen čas) in prehodi iz ene pogodbe te vrste v
drugo. Temu so sledili vmesni »pristanki« na Zavodu za zaposlovanje,
nato drug delodajalec ter nova zaposlitev za določen čas in nazaj na
Zavod.
Pristojni za trg dela ta trend »opravičujejo« z besedami, da zaposlitev za
nedoločen čas praktično ni več, da se moramo zlasti mladi po potrebi
prekvalificirati, da naj v sebi poiščemo podjetnost in razmišljamo o lastni
poslovni pot na način, da je to sploh edina možnost za naše delo in
doprinos družbi.
Sam temu pravim »začaran krog« v katerem se danes gibljejo mnogi
mladi in malo manj mladi. Kako se s tem spoprime posameznik (predvsem z negotovostjo) se razlikuje od primera do primera in je odvisno od
več dejavnikov.
Iskanje zaposlitve označujem kot pomemben »projekt« v življenju
vsakega posameznika. Pri realizaciji tega »projekta« sem opravil
številne razgovore za zaposlitev, uporabil številne tehnike iskanja
zaposlitve in ob tem pridobil številne izkušnje. Zato sem postajal vse bolj
prepričan v to, da želim svoje izkušnje deliti s sotrpini oz. da postanem
slišan, ker imam tega enostavno dovolj! Preko objav na družbenih
omrežjih sem prišel v prvi stik s Sindikatom Mladi plus. Po spoznavnem
pogovoru na Sindikatu sem se na tedenskih sestankih pridružil skupini
mladih, ki se trudi delati premike na bolje za mlade na trgu dela in v
družbi kot celoti.
Moja prva zadolžitev na sindikatu je bila, da sem napisal prispevek o
enem izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja in se do njega kritično opredelil. Lahko bi rekel prvič sem imel občutek, da sem slišan, in da
nisem prepuščen samemu sebi. Kmalu za tem sem se pridružil
terenskim akcijam sindikata, kjer sem preko anketiranja mladih o tem na
kakšen način so aktivni v času brezposelnosti, prišel v stik z njimi,
spoznal njihove izkušnje in hkrati podelil svoje z njimi.
Od prvih korakov v Sindikatu Mladi plus minevata že dve leti in sem še
vedno del te zelo lepe zgodbe. Soustvarjam vse slovensko kampanjo
»Stop kršitvam – za dostojno delo«, kjer dnevno pregledujem zaposlitvene oglase preko katerih mlade informiramo o kršitvah delovnopravne

zakonodaje že v samih oglasih. Skrbim za bazo članstva sindikata, v
skupini za članstvo planiram akcije včlanjevanja, izvajam tudi samo
včlanjevanje in vse bolj sem dejaven tudi pri individualnih svetovanjih, ki
so namenjena članom.
Sindikat mi je dal veliko, predvsem me je nesebično sprejel v svojo sredino. Brez sprejetih zaključkov v naprej mi je dal priložnost, da svoje
izkušnje podelim naprej, in da okrepim svoje socialne ter komunikacijske veščine. Tekom svojega delovanja na Sindikatu sem doživel, kot
sam temu pravim, veliko malih zmag oz. »sladkorčkov« na primer, ko
sem dejansko uspel mlademu človeku, ki je potrkal na vrata naše
pisarne pomagati v situaciji kakršno sem doživel tudi sam na trgu dela.
Ga opremiti z ustreznimi informacijami, mu svetovati in ga usmeriti k
rešitvi njegovih težav povezanih z zaposlitvijo. Primeri, ko uspeš mlademu človeku pomagati, je neprecenljiv občutek. Ob tem tudi osebno
rasteš in sam postaneš boljši človek. Skratka pridružitev Sindikatu mi je
veliko dala in mi še vedno daje.

Aktivist Robert

Boj se nadaljuje! – Sindikat Mladi
plus z novim vodstvom
V četrtek, 28. 9., smo na Sindikatu Mladi plus izvedli tretjo konferenco, na kateri
smo obravnavali poročilo o delu Sindikata Mladi plus v preteklih treh letih ter
program dela za obdobje 2017 – 2019, sprejeli spremembe statuta in izvolili novo
vodstvo.
Pri vodilnem sindikatu za mlade v Sloveniji smo se ozrli na do sedaj opravljeno
delo ter se posvetili izzivom in nalogam, ki nas čakajo v (bližnji) prihodnosti. Po
dobrih šestih letih dela je mogoče reči, da je organizacija, ki je leta 2011 v okviru
kampanje proti Zakonu o malem delu nastala kot eksperiment, na pravi poti, s
člani in članicami, aktivisti in aktivistkami, polnimi energije, znanja, volje,
poguma, upornosti in zagnanosti, da spremenimo stvari na bolje.
Govorci
Konferenco je z uvodnim nagovorom odprl predsednik Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije (ZSSS) v odhajanju Dušan Semolič, ki je poudaril,
da izjemno ceni in spoštuje delo Sindikata Mladi plus, pri tem pa dal
vedeti, da sindikat mladih nedvomno pušča sledove znotraj širšega
sindikalnega gibanja v Sloveniji, saj mladim sindikalistom in sindikalistkam pri njihovih mnenjih in prepričanjih pogosto sledijo tudi starejši
sindikalni kolegi. Zaključil je z mislijo, da bodo sindikati, med njimi tudi
Sindikat Mladi plus, v prihodnosti še vedno igrali pomembno vlogo.
Naslednji govorec Pavle Vrhovec, generalni sekretar Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije (ZSSS), je povedal, da v današnji družbi prehitro
pozabljamo na sindikalne dosežke iz preteklosti in da je ravno zato
impresioniran nad dejavnostmi in aktivnostmi Sindikata Mladi plus, ekipi
pa je zaželel veliko uspehov tudi v bodoče.
David Švarc, predsednik Svobodnega sindikata Slovenije (SSS),
katerega del je Sindikat Mladi plus, je mlade sindikalistke in sindikaliste
pohvalil za rušenje predsodkov v glavah mladih o sindikalnem gibanju,
kar je v času, ko je vedno težje priti do zaposlitve, ko se mladi čedalje
kasneje zaposlujejo, to pa vodi tako v upad sindikalnega članstva kot v
splošno odtujenost, še kako pomembno. Dodal je še, da je pozitivno
presenečen nad uspešnim pozicioniranjem sindikata mladih, ki je danes
močnejši in uspešnejši, kot so mnogi pričakovali ob njegovi ustanovitvi.

Rok Primožič, zadnji govorec in vršilec dolžnosti direktorja Urada RS za
mladino, pa je povedal, da kot predstavnik javne institucije, ki se prvenstveno ukvarja z mladimi, zagovarja aktivno participacijo mladih v različnih
družbenih strukturah. Pri tem ga zelo veseli, da tudi znotraj sindikalnega
gibanja obstaja možnost za aktivno sodelovanje mladih.
Načrti za prihodnost
V prihodnjih dveh letih na Sindikatu Mladi plus načrtujemo marsikaj: rdeča
nit delovanja sindikata bo ostalo prizadevanje za dostojno delo in dostojno
življenje, pri tem pa se bomo še tesneje povezali z našimi članicami in
člani. Na področju zagovorništva bo glavno vodilo izboljšanje položaja
mladih, predvsem pri prehodu iz izobraževanja na trg dela. Nadaljevali
bomo z usposabljanji, delavnicami in izobraževanji, ki jih bomo vsebinsko
še razširili. Prizadevali si bomo tudi za krepitev članstva, za nadaljnje
vzpostavljanje regijskih odborov ter snovali s tem povezane nove akcije in
kampanje. Ko gre za področje raziskovanja, pa se bomo še naprej ukvarjali s preučevanjem položaja mladih na trgu dela, opravljali razne ankete,
raziskave in podobno.
Novo vodstvo
Za predsednico Sindikata Mladi plus je bila izvoljena Tea Jarc, ki je na tem
položaju nasledila Zalo Turšič. Prav tako sta bila na novo izbrana Izvršni in
Nadzorni odbor sindikata, medtem ko sekretarka sindikata ostaja Sanja
Leban Trojar. Lahko rečemo, da ekipo, ki bo vodila Sindikat Mladi plus,
sestavljajo že izkušeni in utečeni aktivisti in aktivistke, ki dobro poznajo
številne nianse in kompleksne plati sindikalnega udejstvovanja, kar je
dober obet za prihodnost.
Novopečena predsednica Tea Jarc je ob izvolitvi povedala, da mladi, ki
šele vstopajo na trg dela, ki so brezposelni ali pa delajo v prekarnih oblikah
dela, potrebujejo močnega zagovornika, da se bo zavzel za njihove
interese, saj spadajo med ranljivejše družbene skupine. Na Sindikatu
Mladi plus, je dejala, počnemo točno to: borimo se za dostojno delo in
dostojno življenje vseh, spodbujamo participacijo mladih v družbi in pri
sprejemanju odločitev, ter krepimo zavest o pomenu sindikalnega organiziranja in družbene solidarnosti.

Tea je še dodala: »Prepričana sem, da bomo z novo super ekipo še naprej
na kreativen, včasih pa tudi na provokativen in mladim prijazen način
opozarjali na teme, ki so za mlade pomembne in pri tem predstavljali tisti
kritičen, a tudi konstruktiven glas mladih pri oblikovanju politik na državni
ravni in pri boju za boljšo družbo.«
Če sklenemo: za Sindikatom Mladi plus so pestra in aktivnosti polna tri
leta, v katerih smo naredili velik korak naprej, z organizacijskega, vsebinskega, kadrovskega in še kakšnega vidika, z novim vodstvom pa smo
pripravljeni na nove naloge in še smelejše podvige. Zato – s polnimi jadri
naprej! Boj se nadaljuje! Skupaj smo močnejši!

Svetovni dan dostojnega dela –
opozarjamo na polozaj mladih
Slovenija je, ko gre za razširjenost prekarnih oblik dela med mladimi, v samem
vrhu držav EU. In četudi mladi imajo zaposlitev, so žrtve slabih delovnih pogojev,
različnih kršitev in nestalnih oblik dela, ki jim ne nudijo varnosti in stabilnosti.
Položaj mladih je slab, nedostopnost kakovostnih delovnih mest pa ne vpliva
zgolj na njihov ekonomski status, temveč tudi na njihovo splošno pozicijo v
družbi, na njihovo zdravje in na usklajevanje dela in prostega časa oziroma
družinskega življenja.
Letos smo na Sindikatu Mladi plus izvedli anketo o položaju mladih v
Sloveniji, pri kateri je sodelovalo 375 posameznic in posameznikov iz vse
države.
Najbolj pretresljive ugotovitve so bile:
Pravi trenutek, da si ustvariš družino, je po mnenju večine
mladih šele takrat, ko podpišejo pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas. Toda zgolj 16 odstotkov mladih je odgovorilo,
da so dejansko zaposleni za nedoločen čas.
Kar 77 odstotkov mladih je pripravljenih sprejeti delo,
ki zahteva nižjo raven izobrazbe od njihove.
66 odstotkov mladih se boji, da ne bo dobilo zaposlitve.
Kar 47 odstotkov mladih se je v zadnjem letu soočilo s
pomanjkanjem denarnih sredstev. Zaradi finančne stiske
se je kar 13 odstotkov mladih odpovedalo tudi nakupu hrane.
Kar 57 odstotkov mladih dela dlje, kot je zapisano v njihovi
pogodbi o zaposlitvi.
63 odstotkov mladih meni, da za opravljeno delo prejema
prenizko plačilo.
47 odstotkov mladih je mnenja, da jim njihova zaposlitev ne
nudi nobene varnosti.
68 odstotkov mladih si ne more privoščiti nakupa ali najema
stanovanja.

Vzroke za opisan položaj mladih v Sloveniji najdemo tudi v trenutnem
stanju na trga dela. Dostop do kakovostnih delovnih mest in dostojno delo
je namreč predpogoj, da se mladi lahko osamosvojijo oziroma postanejo
avtonomni, si ustvarijo lastno družino in zaživijo stabilno, spodobno
življenje. Na žalost pa večina mladih nima te možnosti.
Na Sindikatu Mladi plus bomo mesec oktober mesec namenili
ozaveščanju o položaju mladih pri nas in tako oblikovali poziv pristojnim k
oblikovanju politik, ki bi izboljšale življenje mladih v Sloveniji. Pri tem
pozivamo prav mlade, da nam zaupajo svojo zgodbo, povedo, kako živijo,
da nam poročajo o kršitvah na trgu delu in se nam pridružijo v boju za
izboljšanje razmer. V ta namen bomo torej izvajali posebno kampanjo
ozaveščanja, po enem mesecu pa bomo javno predstavili tudi celotne
izsledke naše raziskave o položaju mladih v Sloveniji.
Dostojno delo in dostojno življenje namreč ne moreta biti privilegij, temveč
naša glavna pravica.

Kaksna varnost?
Analiza ankete o položaju mladih v Sloveniji
Na Sindikatu Mladi plus si vselej prizadevamo, da bi na različne
načine dobili čim več podatkov in informacij o položaju mladih pri
nas. V ta namen smo letos pripravili anketo o položaju mladih v
Sloveniji, ki je bila odprta 3 mesece, od 29. 1. 2017 do 29. 4. 2017.
V celoti jo je izpolnilo 319 oseb, 52 oseb pa jo je izpolnilo delno.
Anketo smo razdelili na tri vsebinska področja, in sicer nas je
zanimalo naslednje:
1.
Soočanje mladih s sedanjostjo: želeli smo izvedeti, na kakšen
način mladi delujejo glede na svojo materialno situacijo, čemu se
odpovedujejo zaradi specifičnih življenjskih tveganj oziroma splošne
nepredvidljivosti, na koga, kdaj in zakaj se obrnejo v primeru težav,
kako je sestavljena njihova varnostna mreža in kakšen odnos imajo v
tem primeru do družine, prijateljev, države.
2.
Soočanje mladih s prihodnostjo: želeli smo izvedeti, kako
gledajo mladi na svojo prihodnost (pozitivno/negativno ipd.) in ali
lahko v tem kontekstu bolj konkretno načrtujejo svoje življenje.
3.
Delo in plačilo: želeli smo izvedeti več o tem, koliko plačanega in neplačanega dela, tudi prostovoljnega dela, opravijo mladi, prek
kakšnih oblik dela delajo, obenem pa so nas zanimali tudi razlogi za
zaposlitev prek točno določene oblike dela.
Anketo je izpolnilo 319 mladih, starih do 35 let, od tega 251 žensk (79
%) in 68 moških (21 %). Največ vprašanih – 146 (46 %) – je bilo starih
od 26 do 30 let, od 21 do 25 let je bilo starih 96 oseb (30 %), od 31 do
35 let 62 oseb (19 %) in od 16 do 20 let 15 oseb (5 %). Nihče ni bil
mlajši od 15 let.

Na vprašanje, katero obliko dela je mlada oseba že opravljala ali
pa jo še opravlja (vprašani(a) je lahko izbral(a) več odgovorov), je
zgolj 16 % vprašanih odgovorilo, da so bili zaposleni za nedoločen
čas, 33 % jih je odgovorilo, da so bili zaposleni za določen čas, 9 %
jih je bilo zaposlenih za krajši delovni čas, 11 % prek podjemne
pogodbe, 22 % prek avtorske pogodbe, 2 % prek osebnega dopolnilnega dela, 77 % prek študentske napotnice, 7 % prek lastnega
samostojnega podjetja, le 4 % vprašanih pa še nikoli niso opravljali
plačanega dela.
10% vprašanih je opravljalo druge oblike dela, med katerimi so
navedli: delo na črno, prostovoljstvo, projektno delo, delo preko s. p.
druge osebe, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu,
štipendirane prakse, priložnostna dela in delo prek društva. Eden od
vprašanih je odgovoril, da je delal samo v času srednje šole, saj med
študijem ni imel časa za delo.
Podatki Eurostata in rezultati ankete potrjujejo,da smo v Sloveniji po deležu
začasnih oziroma prekarnih oblik zaposlitve med mladimi v samem
evropskem vrhu. Mladi še vedno opravijo veliko ur študentskega dela, kar
potrjuje podatek iz naše ankete, ki pravi, da je že 77 % mladih delalo prek
študentske napotnice. Tudi raziskava Mladina 2013 navaja, da študentsko
delo predstavlja več kot polovico vseh (obdavčenih) delovnih ur, ki jih mladi
opravijo v Sloveniji. Naše pretekle ankete pa so pokazale, da si mladi želijo
zaposlitve za nedoločen čas, čeprav je delež tistih mladih, ki so dejansko že
bili zaposleni za nedoločen čas še vedno zelo nizek.
Pri vprašanju, kakšno delo bi mlada oseba sprejela, da bi se izognila brezposelnosti, so vprašani odgovarjali na nekaj trditev, pri tem
pa so povedali v kolikšni meri se strinjajo z njimi.

Sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja: s tem se je 57 %
vprašanih strinjalo popolnoma, 40% pa se jih je samo strinjalo. S
sprejetjem takšnega dela se ni strinjala le peščica vprašanih.
Sprejeti delo, ki zahteva nižjo izobrazbo od tiste, ki jo ima mlada
oseba: s tem se je 25 % popolnoma strinjalo, 52 % se je strinjalo,
15 % vprašanih pa se ni opredelilo. 7 % vprašanih se z opravljanjem tovrstnega dela ni strinjalo, le 1 % vprašanih pa se je opredelil za popolno nestrinjanje.

Sprejeti delo za določen čas: s tem se je 44 % vprašanih popolnoma
strinjalo, 54 % se je samo strinjalo, peščica pa se s sprejetjem dela za
določen čas ni strinjala.
Sprejeti delo, ki zahteva ureditev študentske napotnice, čeprav mlada
oseba nima več študentskega statusa: s tem se se je 5 % vprašanih
popolnoma strinjalo, 14 % se je samo strinjalo, 25 % se ni opredelilo,
25 % vprašanih se ni strinjalo, 32 % vprašanih pa se je opredelilo za
popolno nestrinjanje.
Sprejeti delo, za katerega bi bilo treba odpreti s. p.: s tem se je popolnoma strinjalo 5 % vprašanih, 19 % se je z odprtjem samo strinjalo,
25 % vprašanih se ni opredelilo, 28 % se s trditvijo ni strinjalo, 25
% vprašanih pa se z njo ni strinjalo v celoti.
Sprejeti delo prek avtorske pogodbe: s tem se je strinjalo 9 % odstotkov vprašanih, 42 % se je samo strinjalo, 26 % vprašanih se ni
opredelilo, 13 % se ni strinjalo z opravljanjem dela prek avtorske
pogodbe, 10 % vprašanih pa se s tem ni strinjalo v celoti.
Sprejeti delo prek podjemne pogodbe: s tem se je 9 % vprašanih
popolnoma strinjalo, 39 % se je samo strinjalo, 25 % vprašanih se ni
opredelilo, 16 % vprašanih se ni strinjalo, 10 % pa se popolnoma ni
strinjalo.
Sprejeti delo v kraju, ki je več kot 30 km oddaljen od stalnega
prebivališča mlade osebe: s tem se je 26 % vprašanih popolnoma
strinjalo, 39 % odstotkov se je samo strinjalo, 15 % vprašanih je bilo
neopredeljenih, 13 % se s sprejetjem takšnega dela ni strinjalo, 7 %
vprašanih pa se popolnoma ni strinjalo.
Preseliti se zaradi dela v drug kraj: s tem se je popolnoma strinjalo 18
% vprašanih, 30 % se je samo strinjalo, 21 % vprašanih je bilo
neopredeljenih, 17 % se ni strinjalo, 14 % pa se s preselitvijo v drug
kraj ni strinjalo popolnoma. S selitvijo v tujino se je 23 % vprašanih
popolnoma strinjalo, 29 % se je samo strinjalo, 21 % je bilo neopredeljenih, 13 % vprašanih se s tem ni strinjalo, 13 % vprašanih pa se
ni strinjalo popolnoma.

Po podatkih SURS je bila stopnja brezposelnosti med mladimi v drugem četrtletju
leta 2016 11,9% (v starostni skupini 19-34 let). Rezultati naše ankete so pokazatelj, da mladi gledajo široko in so pripravljeni na vse oblike zaposlitve. Pri tem pa
se seveda porodi vprašanje, ali gre v primeru izbire prekarne oblike dela za njihovo dejansko željo, ali za izbiro po sili razmer. Da gre v večini primerov prav za
odločitev po sili razmer je pokazala naša lanskoletna anketa, ki smo jo izvedli med
mladimi brezposelnimi. Mladi so se pri iskanju dela tudi pripravljeni preseliti
bodisi v drug kraj bodisi v tujino. Veliko postorijo že v času izobraževanja, saj
opravijo velik obseg plačanega in neplačanega dela. S tem pridobivajo formalne
in neformalne izkušnje z namenom lažje vključitve na trg dela po zaključku
izobraževanja. Po podatkih SURS je bilo v drugem četrtletju leta 2016 takih
mladih (ki so v času študija opravljali plačano ali neplačano delo) kar 87 % (s
terciarno izobrazbo).
Pri razlogih, ki bi bili podlaga za sprejeti delo s skrajšanim delovnim
časom, je 43 % vprašanih odgovorilo, da zaradi starševstva, 27 % je omenilo,
da bi delo sprejelo, ker njihov partner zasluži toliko bolje, 34 % vprašanih zaradi
lažjega usklajevanja dela s prostim časom, 12 % zaradi lažjega usklajevanja
dela z gospodinjskimi opravili, največ, 52% vprašanih, pa bi tovrstno delo
sprejelo iz nuje oziroma prisile. 18 % vprašanih se za delo za skrajšani delovni
čas ne bi odločilo, 7 % je za odgovor izbralo kategorijo 'drugo', v kateri so bili
najpogostejši odgovori naslednji: delo s skrajšanim delovnim časom bi sprejel/a,
če je to edina možnost, da dobim zaposlitev, če bi šlo za želeno področje dela,
če bi imela večjo družino, kot dopolnilno dejavnost (popoldanski s. p.), v primeru
bolezni, če ni drugega je tudi to v redu, kot dodatno službo že obstoječi, zaradi
kombiniranja z drugimi službami, če bi krajši delovni čas zagotavljal zadovoljivo
ekonomsko varnost ipd.

Zaskrbljujoč je predvsem podatek, da je več kot polovica vprašanih odgovorila, da
bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom iz nuje oziroma prisile. Po podatkih
Eurostata za Slovenijo namreč delež zaposlenih s krajšim delovnim časom iz leta
v leto narašča, in sicer od leta 2007 naprej.
Med razlogi za selitev v tujino je 42 % vprašanih odgovorilo, da bi se za to
odločili zaradi višjega življenjskega standarda, 29 % zaradi večje kulturne
raznolikosti, 24 % zaradi boljših možnosti za izobraževanje, 39 % zaradi
lažje poti do zaposlitve, 33 % zaradi več priložnosti za mlade, 23 % zaradi
bolj urejenih stanovanjskih razmer za mlade, 8 % zaradi boljših možnosti
ustanovitve lastnega podjetja, 5 % zaradi bližine ljudi ki so jim blizu, kar 20
% pa zaradi pobega pred konfliktom in stresom, ki ga doživljajo v Sloveniji.
4 % vprašanih je odgovarjalo v kategoriji drugo, v kateri so navedli: iz nuje, ker
v Sloveniji ni služb, zaradi mentalitete naroda, zaradi boljše možnosti kariernega
napredovanja, zaradi možnosti dobiti redno zaposlitev in novih izkušenj, omenili
pa so še bolje plačano delo in večje izpopolnitve na kariernem področju.

Pridobljenim rezultatom je treba dodati, da po podatkih SURS izseljevanje mladih
v starosti od 15 do 34 let od leta 2011 naprej strmo narašča. Leta 2011 se je izselilo 1466 mladih, zadnji dostopni podatki za leto 2015 pa kažejo, da se je za selitev
v tujino odločilo že kar 3689 mladih.
Pri vprašanju, ali so se v zadnjem letu soočali s pomanjkanjem denarnih
sredstev, je kar 47 % vprašanih odgovorilo z DA, 23 % z NE in 30 % z DELNO.
56 % vprašanih lahko predvidi, kakšno bo njihovo finančno stanje v prihodnjih 3 mesecih, 44 % vprašanih pa tega ne more predvideti.

Prekarnost je s svojimi začasnimi oblikami dela sinonim za vsesplošno (tudi
finančno) negotovost prekarnega delavca oziroma delavke. Prekarno delo je v
večini primerov podplačano, delodajalec delavcu ponavadi ne plačuje prispevkov,
prav tako pa delavec nima pravice do dopusta in regresa. Pri tem podatek iz naše
ankete oziroma dejstvo, da se slaba polovica vprašanih sooča s pomanjkanjem
sredstev, kar istočasno pomeni, da svojega finančnega položaja ne morejo predvideti vnaprej, ne preseneča. Zato je še toliko bolj pomembno govoriti o pomenu
dostojnega dela in dostojnega plačila.
Kar 68 % vprašanih je v preteklosti že opravljalo prostovoljno delo oziroma ga
še opravlja. Največ, 34 vprašanih, je opravilo 5 ur prostovoljnega dela na teden,
28 anketirancev je opravilo po 2 uri na teden, prav tako 28 vprašanih pa je
opravilo 10 ur prostovoljnega dela na teden. Mlade smo vprašali po razlogih za
opravljanje prostovoljnega dela, pri tem pa so lahko označili več odgovorov. Kar
80 % jih je odgovorilo, da je bil glavni razlog za opravljanje prostovoljnega dela
želja po aktivaciji oziroma po družbenem angažmaju, sledi želja pomagati
drugim, kar je označilo 61 % vprašanih in želja po uporabi strokovnega znanja v
praksi, kar je omenilo 56 % vprašanih. Poleg tega se je 39 % vprašanih za
prostovoljno delo odločilo zaradi želje po spoznavanju novih ljudi in prijateljev,
31 % pa zaradi želje spoznati delodajalce, pri katerih bi se lahko posameznik ali
posameznica kasneje zaposlil(a).
Mladi so kot motivacijo za prostovoljno delo izpostavili naslednje: novo znanje,
nove delovne izkušnje, dodatek za prostovoljno delo, pomoč mladim na poti
odraščanja in podobno.
Nato smo postavili trditev:»V službi pogosto (vsaj enkrat na teden) delam
več, kot je zapisano v pogodbi o zaposlitvi.« Pri tem smo tiste, ki trenutno
niso zaposleni, prosili, naj pomislijo na delo, ki so ga nazadnje opravljali. Pritrdilno je odgovorilo kar 57 % vprašanih, 43 % pa je zanikalo, da bi (vsaj enkrat na
teden) delali več, kot je zapisano v njihovi pogodbi o zaposlitvi.

Glede na pridobljene rezultate velja navesti, da mora biti delo, ki traja prek
delovnega časa oziroma nadurno delo praviloma odrejeno v pisni obliki pred
samim začetkom dela. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa tudi število ur,
ki jih delavec lahko opravi kot nadurno delo, in sicer navaja: dovoljenih je največ
8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur letno. Nadurno delo ne sme
biti uvedeno v primeru, ko je določeno delo z ustrezno organizacijo in delitvijo
dela, razporeditvijo novih izmen ali z zaposlovanjem novih sodelavcev mogoče
opraviti v okviru polnega delovnega časa.
Pri naslednjem vprašanju smo mlade prosili, naj pomislijo na svojo trenutno
zaposlitev ali na zadnje delo, ki so ga opravljali. Na večstopenjski lestvici so
označili, v kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo.
S trditvijo “Imam dobre odnose s sodelavci” se je strinjalo oziroma zelo
strinjalo 300 vprašanih (88 %).
S trditvijo “Imam dobre odnose z nadrejenimi” se je strinjalo oziroma zelo
strinjalo 259 vprašanih (75 %).
S trditvijo “Za opravljeno delo prejemam prenizko plačilo” se je strinjalo
oziroma zelo strinjalo 217 vprašanih (63 %).
S trditvijo “Delo opravljam z veseljem” se je strinjalo oziroma zelo
strinjalo 216 vprašanih (63 %).
S trditvijo “Od svojih nadrejenih dobivam pohvale za opravljeno delo“ se
je strinjalo oziroma zelo strinjalo 182 vprašanih (53 %).
S trditvijo “Zaposlitev mi ne nudi nobene varnosti” se je strinjalo oziroma
zelo strinjalo 164 vprašanih (47 %).
S trditvijo “Delo, ki ga opravljam, je cenjeno” se je strinjalo oziroma zelo
strinjalo 141 vprašanih (41 %).
S trditvijo “Delo je dolgočasno in ne nudi nikakršnega izziva” se je
strinjalo oziroma zelo strinjalo 101 vprašanih (29 %).
S trditvijo “Moje pravice na delovnem mestu so pogosto kršene” se je
strinjalo oziroma zelo strinjalo 92 vprašanih (27 %).
S trditvijo “Delo je preveč zahtevno in naporno” se je strinjalo oziroma
zelo strinjalo 57 vprašanih (16 %).
S trditvijo “V službi se zaradi slabega vzdušja v kolektivu oziroma v moji
delovni skupini počutim slabo” se je strinjalo oziroma zelo strinjalo 47
vprašanih (14 %).

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so odnosi na delovnem mestu v večini
primerov dobri, kar je zelo pomembno, saj gre za element, ki odločilno vpliva na
posameznikovo počutje na delovnem mestu. Predvsem delavcu so dobri odnosi v
pomoč pri preživljanju delovnega časa v kvalitetnem delovnem okolju, mnogokrat
pa so tudi pomemben motivacijski dejavnik za boljše in kvalitetnejše opravljanje
dela. Širše gledano so medčloveški odnosi zelo pomembni za razvoj človekove
osebnosti v socialnem, čustvenem in intelektualnem smislu.
Največ vprašanih (pri tem je bilo možnih več odgovorov), kar 82 %, se v
primeru določene osebne stiske obrne na starše ali skrbnike, temu sledi še 50
% tistih, ki se v tem primeru obrnejo na partnerja oziroma partnerko. 31 %
vprašanih se obrne na prijatelja ali prijateljico, 22 % bi se jih obrnilo na Center
za socialno delo, 16 % pa na druge sorodnike. 6 % vprašanih se ne bi obrnilo
na nikogar, zgolj 1 % vprašanih pa bi poklical na telefon za ljudi v stiski.
Visok delež tistih, ki se obrnejo v primeru stiske na družino kaže, da je družina za
mlade zelo pomembna, predvsem v smislu zagotavljanja pomoči v primeru stiske.
Nižji je delež tistih, ki bi pomoč poiskali pri prijateljih ali pri državnih ustanovah,
kar je moč pripisati različnim dejavnikom, na primer temu, da mladi ne zaupajo
državnih ustanovam ali vse večjemu individualizmu v naši družbi.
Največ mladih se je v zadnjem letu zaradi finančne stiske odpovedalo
nakupu avtomobila, velik delež vprašanih pa se je odpovedal tudi dopustu in
potovanju. Prav tako so se anketiranci odpovedali zabavi, druženju ali kulturnemu udejstvovanju, dodatnemu izobraževanju, študiju, lastnemu stanovanju, želji po starševstvu, selitvi od doma. Zaskrbljujoče je, da je kar 13 %
vprašanih odgovorilo, da se je zagotovo odpovedalo tudi hrani.
Vprašani so se odpovedali tudi nakupu novih oblačil in računalnika, na sploh
pa so se, pod odgovorih sodeč, odpovedali tudi celi vrsti drugih stvari: na
primer neobremenjenemu življenju, želji po udejstvovanju, nakupu lastnega
stanovanja, sanjam, različnim željam, upanju na boljšo prihodnost, psihoterapiji, lastni identiteti, samostojnosti, samospoštovanju, hobijem, varčevanju,
socialnemu življenju, prostemu času, zdravstvenim pripomočkom in
starševstvu.
Mladi danes torej živijo v veliki negotovosti. Soočajo se z brezposelnostjo, s
prekarnimi oblikami dela, vse težjim osamosvajanjem, težko rešijo tudi svoj stanovanjski problem. Vsa našteta vprašanja spremlja tudi pomanjkanje finančnih
sredstev in odrekanje. Po rezultatih naše ankete sodeč se mnogi zaradi finančne
stiske odpovedujejo osnovnim življenjskim dobrinam, kar je zares zaskrbljujoče.
Res je, da se po evidencah ZRSZ brezposelnost zmanjšuje že lep čas, hkrati pa se
povečuje delež dolgotrajno brezposelnih, ki so obenem tista skupina, ki je izpostavljena revščini in prisiljena k odrekanju osnovnim življenjskim dobrinam.

Mladi so odgovorili, da zanje glavni vir negotovosti predstavljajo: višina
finančnih dohodkov (38 %), varnost zaposlitve (37 %) , izobraževanje (13
%), družinski odnosi (9 %) in drugo (3 %), kjer so anketiranci kot vir negotovosti navedli več dejavnikov: status najemnika, zdravstvene težave, zdravje,
prihodnost, lastno stanovanje, slovenska državna politika, ki povečuje prekarno situiranost mladih, partnerski odnosi, stanovanjski problem, tretja svetovna vojna, izzivi migracij in nestabilnost v regiji. Tudi v raziskavi Mladina 2013
so odgovorni prišli do ugotovitve, da so najbolj zaskrbljujoči problemi za
mlade revščina, brezposelnost in negotove zaposlitve, kar sovpada z našimi
rezultati.
Mladi so na vprašanje, kaj jim trenutno omogoča varnost v življenju, omenili
naslednje: dobri odnosi v družini (22 %), dobri odnosi s partnerjem ali
partnerko (21 %), 17 % vprašanim varnost omogočajo prihranki, 16 %
vprašanih družinska finančna podpora, 15 % zaposlitev in 8 % vprašanih
partnerjeva finančna podpora. 3 % vprašanih je za izbralo odgovor kategorijo
Drugo, v kateri je navedlo, da jim v življenju omogoča varnost naslednje:
štipendija, redna naročila in s tem redni dohodek, dobri odnosi s prijatelji,
podjetje, možnost živeti doma s starši, prijatelji, upanje na poslovni uspeh,
delo na črno, študentski status, izselitev v tujino, izobrazba, kompetence,
socialna mreža. Več vprašanih je odgovorilo, da jim trenutno v življenju nič ne
omogoča varnosti (ena izmed izjav se je glasila: “Nič, ker ni nobena od zgoraj
navedenih stvari v mojem življenju stabilna”), eden izmed anketirancev pa se
je v odgovor vprašal: “Kakšna varnost?”.
Za službo mladi povprečno porabijo 6,8 ure na dan; za službene obveznosti
izven dogovorjenega delavnika 1 uro na dan; za izobraževanje in neformalno
usposabljanje (npr. jezikovni, računalniški, strokovni tečaji) 1,7 ure na dan; za
gospodinjska opravila, delo na vrtu, na kmetiji 1,8 ure na dan; za ukvarjanje z
lastnimi otroki, mlajšimi brati in sestrami 0,6 ure na dan, za nakupovanje prav
tako 0,6 ure na dan in za prosti čas 3 ure na dan. Mladi sicer v povprečju
7,4 ure na teden opravljajo delo, za katerega niso plačani. Največ
vprašanih (43 %) je odgovorilo, da gospodinjskemu delu nameni od 1 do 2 ur
na dan; sledijo jim tisti (35 %), ki so odgovorili, da opravljajo gospodinjsko
delo od pol ure do manj kot 1 uro na dan, nato tisti (12 %), ki opravljajo gospodinjsko delo več kot 2 uri na dan, potem tisti (10 %), ki opravljajo gospodinjsko
delo manj kot pol ure na dan in na koncu tisti (1 %), ki gospodinjskega dela ne
opravljajo.
Anketirance smo povprašali še, katere oblike dela bi opravljali v prihodnosti.
66 % vprašanih je odgovorilo, da ne bi opravljali dela prek avtorske pogodbe,
še več (72 %) pa jih je odgovorilo, da ne bi opravljali dela prek podjemne
pogodbe. 65 % vprašanih ne bi opravljalo dela prek samostojnega podjetja,
51 % vprašanih pa bi v prihodnosti opravljalo delo s skrajšanim delovnim
časom. Prek študentske napotnice bi opravljalo delo 68 % vprašanih.

Po podatkih raziskave Mladina 2013 sicer več kot polovico vseh (obdavčenih)
delovnih ur mladih v Sloveniji predstavlja delo prek študentske napotnice.
Pri vprašanju je bilo mogoče izbrati tudi kategorijo Drugo. Vprašani so navedli, da bi v prihodnosti opravljali naslednje oblike dela: usposabljanje na delovnem mestu, javna dela, status samozaposlenega v kulturi, redna zaposlitev
po pogodbi o zaposlitvi, delo v zadrugah, prakse Erasmus+, delo na črno in
delo prek evropskih projektov.
Pri naslednjem vprašanju smo mlade spraševali, koliko so bili stari, ko so se
jim je zgodile naštete situacije:
Zaslužil(a) sem denar za lastno preživetje: največ (7 vprašanih) jih je
odgovorilo, da denarja za lastno preživetje še niso zaslužili, sledijo jim tisti,
ki so ga zaslužili pri 20 letih (5 vprašanih), trije so ga prvič zaslužili pri
devetnajstih, 2 pri šestnajstih, enaindvajsetih in petindvajsetih, po en
anketiranec pa pri osemnajstih, dvaindvajsetih, štiriindvajsetih, šestindvajsetih, sedemindvajsetih in pri osemindvajsetih.
Prvič sem se redno zaposlil(a): večina od tistih, ki so odgovorili na
vprašanje, se ni še nikoli ni redno zaposlila po pogodbi o zaposlitvi – takih
primerov je bilo sedemnajst, eden se je zaposlil pri devetnajstih, dva pri
štiriindvajsetih, eden pri petindvajsetih in šestindvajsetih, dva pri sedemindvajsetih ter eden pri enaintridesetih.
S partnerjem(ko) sem se preselil(a) v skupno stanovanje: večina od tistih,
ki so odgovorili na vprašanje, se še ni preselila v skupno stanovanje s
svojim partnerjem – takih primerov je bilo šestnajst. Ena oseba se preselila
v skupno stanovanje pri devetnajstih, ena pri dvajsetih, ena pri enaindvajsetih, dve osebi pri triindvajsetih, ena pri štiriindvajsetih, ena pri petindvajsetih, ena pri šestindvajsetih ter dve osebi pri sedemindvajsetih.
Prvič sem postala mati/postal oče: večina od tistih, ki so odgovorili na
vprašanje, še ni staršev – takih primerov je 24, en anketiranec pa je postal
starš pri šestindvajsetih.
Odselil(a) sem se od staršev: 6 anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje, se še ni odselilo od doma, eden se je odselil v starosti petnajst let, eden
pri sedemnajstih, pri osemnajstih so se odselili štirje, pri devetnajstih dva,
pri dvajsetih štirje, pri enaindvajsetih dva, pri triindvajsetih eden, pri petindvajsetih dva in pri šestindvajsetih, tridesetih in dvaintridesetih po eden.

Pravi čas za ustvariti si družino je po mnenju večine mladih takrat, ko mlada
oseba podpiše pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Tako je odgovorilo 99
mladih (31 %). Da je pravi čas za ustvariti si družino takrat, ko ima človek
dovolj privarčevanega denarja, meni 87 mladih (27 %). 39 mladih (12 %)
misli, da je pravi čas za družino po zaključku izobraževanja, prav tako 39
mladih (12 %) pa meni, da je pravi čas za ustvariti si družino ob prvi zaposlitvi.
Da je pravi čas za ustvarjanje družine med izobraževanjem so odgovorili
samo 3 mladi. 52 mladih (16 %) meni, da pravi čas oziroma idealni trenutek
za ustvariti si družino ne obstaja, ampak je to takrat, ko je človek osebnostno
dovolj zrel in ima pravega partnerja.
Kot idealno povprečno starost za naštete situacije, so mladi navedli:
•
•
•
•
•

Zaslužiti denar za lastno preživetje: 22 let
Prva redna zaposlitev: 23 let
S partnerjem ali partnerko zaživeti skupaj: 25 let
Prvič postati mati/oče: 27 let
Odseliti se od staršev: 22 let

Na vprašanje »Kako osebno gledaš na svojo lastno prihodnost?« je 9 %
vprašanih odgovorilo, da bo prihodnost veliko slabša od sedanjosti, 15 %, da
bo nekoliko slabša od sedanjosti,16 %, da bo prihodnost enaka njihovemu
trenutnemu stanju, 39 % vprašanih, da bo nekoliko boljša od sedanjosti,
21 % pa, da bo prihodnost veliko boljša od sedanjosti.
Na vprašanje »Kako osebno gledaš na prihodnost naše družbe?« je 32 %
vprašanih odgovorilo, da bo prihodnost veliko slabša od sedanjosti, 29 %, da
bo nekoliko slabša od sedanjosti, 19 % vprašanih, da bo enaka trenutnemu stanju, 16 %, da bo nekoliko boljša od sedanjosti, 5 % pa, da bo veliko
boljša od sedanjosti.
V nadaljevanju je bilo naštetih nekaj potencialnih težav mladih, ki so za vsako
ocenili, v kolikšni meri velja zanje osebno:
Bojim se, da se ne bom mogel zaposliti: za 5 % vprašanih sploh ne velja,
za 14 % ne velja, 15 % je neopredeljenih, za 35 % vprašanih trditev
velja, za 31 % pa velja povsem.
Pomanjkanje prostega časa: za 5 % vprašanih sploh ne velja, za 16 % ne
velja, 20 % je neopredeljenih, za 33 % vprašanih trditev velja, za 26 %
vprašanih pa velja povsem.
Strah pred neuspehom v poklicu, službi: za 3 % vprašanih sploh ne velja,
za 15 % ne velja, 16 % je neopredeljenih, za 38 % vprašanih trditev
velja, za 29 % velja povsem.

Strah pred izgubo zaposlitve: za 3 % vprašanih sploh ne velja, za 14 % ne
velja, 17 % je neopredeljenih, za 34 % vprašanih trditev velja, za 33 %
velja povsem.
Pomanjkanje denarja: za 1 % vprašanih sploh ne velja, za 7 % ne velja,16
% je neopredeljenih, za 36 % trditev velja, za 41 % velja povsem.
Stanovanjski problem – za 6 % vprašanih sploh ne velja, za 13 % ne velja,
13 % je neopredeljenih, za 29 % vprašanih velja, za 39 % velja povsem.

Kot druge potencialne težave, so mladi našteli naslednje: bolezni zaradi
stresa, strah pred diskriminacijo, izgorelost, tavanje v temi, preveč stresa,
težave pri uveljavitvi, izguba službe zaradi nosečnosti, odvisnost od staršev,
nezaupanje trga, pomanjkanje varne zaposlitve, strah pred zdravstvenimi
težavami izvirajočimi iz slabega položaja mladih, finančna nezmožnost
ustvarjanja in vzdrževanja družine, dokončanje študija, kršenje pravic iz
naslova delovnega razmerja, odvisnost od drugih.
Rezultati so pokazatelj, da se mladi danes zavedajo mnogih družbenih težav. Kot
temelj, na katerem lahko gradijo svojo prihodnost, vidijo mladi predvsem stabilno in
varno zaposlitev. Ponovno se je izkazalo tudi, da ocene, da naj si mladi ne bi želeli
zaposlitve za nedoločen čas, ne držijo.
Na vprašanje, ali v prihodnosti pričakujejo pomoč staršev, skrbnikov, sorodnikov pri spodaj naštetih situacijah, so mladi odgovorili:
•
•
•
•

pri iskanju zaposlitve – 51 % vprašanih ne, 34 % mogoče, 15 % da
pri reševanju stanovanjske problematike – 29 % vprašanih ne, 39 %
mogoče, 32 % da
pri varstvu otrok – 19 % vprašanih ne, 31 % mogoče, 50 % da
pri finančnih težavah – 20 % vprašanih ne, 41 % mogoče, 39 % da

Na vprašanje, ali menijo, da bodo imeli otroke, je 40 % vprašanih odgovorilo
z da, 19 % ne, 33 % mogoče, 8 % pa, da otroke že ima. Kot razloge, zakaj ne
imeti otrok, so mladi našteli naslednje: odsotnost službe in finančnih sredstev,
nerešeno stanovanjsko vprašanje, odsotnost želje po otrocih, otežena
možnost posvojitve v istospolno partnersko skupnost, okoljska problematika,
strah pred jedrsko vojno, strah pred negotovo prihodnostjo na sploh, razpad
družbenih vrednot, razočaranje nad današnjim svetom in podobno.

Pravi čas za odhod od doma je po mnenju 37 % vprašanih ob začetku
izobraževanja (srednja šola, študij), 19 % mladih meni, da je pravi čas za
odhod od doma po končanem izobraževanju, 23 %, da je čas za odhod ob
prvi zaposlitvi, 10 % ob podpisu pogodbe za nedoločen čas, 7 % pa ob
dovolj visoki vsoti privarčevanega denarja. Kot druge razlog za odhod so
mladi našteli predvsem finančno neodvisnost, (“v današnjem svetu ob
svetem nikoli,” so pripomnili), 1 anketiranec pa je bil mnenja, da je pravi čas
za odhod od doma po poroki.
143 vprašanih (45 %) ima univerzitetno izobrazbo ali pa je dokončalo drugo
bolonjsko stopnjo (bolonjski magisterij), štiriletno srednjo šolo je zaključilo 84
vprašanih (26 %), visoko šolo prve stopnje 75 mladih (24 %), 6 vprašanih je
imelo dokončan znanstveni magisterij ali doktorat, prav tako 6 vprašanih
poklicno šolo (dvoletna ali triletna strokovna šola), 4 vprašani pa imajo
dokončano višjo šolo.
Trenutno je med anketiranci zaposlenih 109 oseb (34 %), 109 oseb pa študira
(34 %). Brezposelnih oseb je 61 (19 %), od tega jih 50 oseb (16 %) aktivno išče službo , 11 oseb (3 %) pa si želi službe, vendar je ne išče aktivno.
5 je dijakov (2 %), 9 oseb je samostojnih podjetnikov, 2 osebi pa delata
v tujini. Drugi (23 vprašanih) dokončujejo študij in so brezposelni ali pa
opravljajo prekarno delo.
Mladi se preživljajo na več načinov in imajo različne vrste dohodkov. Več kot
polovici oziroma 180 osebam (56 %) poleg drugih dohodkov v življenju
finančno pomagajo starši, sorodniki ali partnerji. Od tega večina, 96 oseb (30
%), občasno prejema denar v obliki žepnine od staršev ali sorodnikov, v celoti
pa 51 oseb (16 %) vzdržujejo starši oziroma skrbniki. 33 oseb (10 %) vzdržuje
partner ali partnerka. S pomočjo lastnega rednega plačila se preživlja 125
oseb (39 %), 89 oseb prejema dohodke iz naslova občasnega dela (28 %),
prek študentskega servisa dela 85 oseb (27 %), socialno pomoč prejema 45
oseb (14 %), štipendijo prejema 40 oseb (13 %), druge vrste dohodkov pa
ima 22 oseb (7 %).
Od skupno 319 anketirancev jih 201 (63 %) živi v kohezijski regiji Zahodna
Slovenija in 118 (37 %) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Stiskaska buca – o ‘dvigu’ denarne
socialne pomoci
MDDSZ predlaga dvig denarne socialne pomoči iz 297,53 na 331,26 evrov
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z
današnjim dnem dalo v javno razpravo novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, v katerem predlagamo, da se denarna socialna pomoč (=
osnovni znesek minimalnega dohodka) iz 297,53 evrov zviša na 331,26
evrov oziroma da se poveča za 11,34 odstotka.
Sporočilo za javnost MDDSZ, 27. 10. 2017.
Buča!
Kako se lahko ministrstvo hvali z dvigom denarne socialne pomoči
na 331,26 evrov, ko pa je Inštitut za ekonomske raziskave (IER), ki
za isto ministrstvo dela izračune o minimalnih življenjskih stroških, ki
naj bi omogočali preživetje samske odrasle osebe, že leta 2009
izračunal znesek 385,08 EUR kot ustrezen znesek začasne denarne
socialne pomoči, po zadnjem, pravkar objavljenem izračunu pa
omenjeni znesek znaša že 441,67 EUR?!
Torej ne gre za 11,34-odstotni dvig denarne socialne pomoči,
temveč za petindvajsetodstotno znižanje zneska denarne socialne
pomoči v primerjavi z na novo izračunanim zneskom minimalnih
življenjskih stroškov. Zgodovina prikrojevanja zneska denarne
socialne pomoči se torej nadaljuje. Če so leta 2009 znižali višino
izračunanega zneska minimalnih življenjskih stroškov (in s tem
izplačilo denarne socialne pomoči) z 385,08 EUR na 288,81 EUR (z
obrazložitvijo, da gre za nesprejemljivo razmerje med socialnim
varstvom in trgom dela), danes, po osmih letih ponavljajo prakso
petindvajsetodstotnega zniževanja zneska minimalnih življenjskih
stroškov, s 441,67 EUR na 331,26 EUR.

Ali veste, kako na pristojnem ministrstvu pravijo temu že »tradicionalnemu« znižanju? Šlo naj bi za »neko splošno metodologijo za pas
neaktivnosti«, kakor se je 11. novembra 2017 na seji Odbora za
finance in monetarno politiko neposrečeno izrazil državni sekretar na
MDDSZ Peter Pogačar.
Pa naj to razume kdo od prejemnikov denarne socialne pomoči. Se
opravičujemo, saj vemo, da gre za zelo nizek znesek, ampak ne
zaslužite si več kot 331,26 EUR na mesec, ker boste sicer padli v pas
neaktivnosti oziroma naj bi se vam, po MDDSZ, bolj splačalo biti
doma in dobivati omenjeno vsoto denarja, kot pa iskati službo.

Kako ugrabiti drzavo
Sindikat Mladi plus in Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni
razvoj, sta skupaj organizirala posvet o aktualnih sporazumih o
prosti trgovini in projektu ustanovitve Multilateralnega naložbenega
sodišča (MIC). Gostje Stuart Trew (Canadian Centre for Policy
Alternatives) je v svoji predstaviti poudaril, da sporazumi za multinacionalna podjetja prinašajo udobno in profitabilno okolje brez
tveganj na račun ljudi, ki se zaradi sporazumov znajdejo v nestabilnem in prekarnem življenju. Pia Eberhardt (Corporate Europe
Observatory) je opozorila, da projekt Multilateralnega naložbenega
sodišča pomeni institucionalizacijo zgrešenega sistema, ki temelji
na mehanizmu ISDS in bo še naprej omogočal nedopustne tožbe
korporacij proti državam. Max Bank (Lobbycontrol) je poudaril, da
bo vloga nacionalnih parlamentov v snovanju zakonodaje, zaradi
poglavij o regulatornem sodelovanju, ki jih Evropska komisija sistematično vnaša v vse sodobne sporazume, oslabljena.

Stuart Trew:
Pasti proste trgovine
Pia Eberhardt:
ISDS za vedno in povsod
Max Bank:
Ograjevanje demokracije

Ne gre za nedelje …
… ampak za dostojno delo za vse.
Problemi v trgovinskem sektorju v Sloveniji so večplastni, zato se na
Sindikatu Mladi plus zavzemamo za sistemsko rešitev, ki bi
delavkam in delavcem omogočila bolj dostojno delo ter lažje usklajevanje dela in prostega časa.
Rešitve tako ne vidimo zgolj v zaprtju trgovin ob nedeljah, temveč
tudi v naslavljanju pomembnih vprašanj in dejavnikov, kot so dvig
plač in dosledno spoštovanje zakonodaje, predvsem ko gre za
delovni čas, neenakomerno razporejen urnik, prekomerno delo,
nalaganje nadur in splošno preobremenjenost delavk in delavcev.
V celotnem sektorju je očitno tudi pomanjkanje kadra, kar je glavni
razlog, da so delavke in delavci preobremenjeni in izčrpani, saj je
nanje preloženo dodatno delo. Samo zaprtje trgovin ob nedeljah
tega ne reši nujno, saj gre za pomembno širše vprašanje, ki ga je
treba za delavke in delavce ugodno razrešiti tudi ob rednih delovnih
dneh. Rešitev vidimo v kadrovskih okrepitvah znotraj sektorja in v
hkratnem izboljšanju pogojev dela; delavk in delavcev odgovorni ne
smejo siliti v delo z neenakomerno razporejenim delovnim časom,
kar je nato eden od razlogov, da zaposleni ne morejo kakovostno
preživljati svojega prostega časa. Prav tako jim je treba zagotoviti
dostojno plačilo.
V trgovinskem sektorju dela tudi ogromno mladih, ki pa niso nujno
redno zaposleni, temveč opravljajo delo prek študentske napotnice.
Če gre pri tem za delo, ki vsebuje vse elemente delovnega razmerja,
je jasno, da bi v tem primeru morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi, saj s študentskim delom ali z drugimi oblikami dela ne moremo
nadomeščati rednih zaposlitev. Ravno zato pozivamo delodajalce,
da zaposlujejo v skladu z zakonodajo, Inšpektorat RS za delo pa
spodbujamo k izvajanju nadzora, preverjanju in sankcioniranju
kršitev.

Verjamemo, da je treba omenjena vprašanja naslavljati tudi v okviru
socialnega dialoga in s pomočjo nove kolektivne pogodbe, s katero
bi morali izboljšati položaj delavk in delavcev v trgovinskem sektorju.
Na Sindikatu Mladi plus smo tako ZA počitek in prosti čas, za čas
zase in za družino, a najprej tudi – ZA dosledno spoštovanje
zakonodaje, za dostojno delo, življenje in plačilo vseh delavk in
delavcev.

Transparentno o pripravnistvih – so
ta sploh urejena?
Ob mednarodnem dnevu pripravništev, ki ga obeležujemo 10. 11.
2017, na Sindikatu Mladi plus opozarjamo na pomanjkljivo urejena
pripravništva in pozivamo vlado, da omenjeno področje nemudoma
uredi. Zahtevamo transparentne informacije o tem, katere ukrepe je
vlada realizirala od sprejetja lastnih sklepov junija 2015, obenem pa
zahtevamo tudi zakonsko prepoved volonterskih pripravništev.
Na Sindikatu Mladi plus že več let opozarjamo na problematiko
opravljanja volonterskih pripravništev v Sloveniji in nasprotujemo
kakršnimkoli oblikam neplačanega dela. Nesprejemljivo se nam
namreč zdi, da bi mladi delali popolnoma zastonj, pod pretvezo
»nabiranja izkušenj«, s tem pa velikokrat zgolj nadomeščali potrebe
po redno zaposlenih na določenem delovnem mestu.
Potem ko je vlada decembra 2014 sprejela sklep, da volonterska
pripravništva ne smejo biti razpisana, je bil s tem narejen pomemben
korak v smeri prepovedi tovrstnih pripravništev, vendar od takrat
vlada ni zmogla nadaljnjih korakov, da bi omenjen sklep opredelili
tudi zakonsko in mladim omogočali plačana pripravništva.
Vseskozi smo namreč poudarjali, da mora istočasno z ukinitvijo
volonterskih pripravništev v veljavo stopiti tudi ustrezen sistem, s
katerim bo mogoče dolgoročno zagotavljati sredstva za plačana
pripravništva in vzpostaviti celovit sistem kakovostnih pripravništev.
Junija 2015 je vlada po naših prigovarjanjih pripravila dokument z
naslovom Analiza opravljanja pripravništva v RS, s pomočjo katerega
naj bi predstavili pregled omenjene
problematike, hkrati pa postavili cilje in predstavili ukrepe za njeno
ureditev. Že takrat smo bili na Sindikatu Mladi plus kritični do omenjenega dokumenta, saj ni zagotovil ustreznih rešitev.
Zdaj, po več kot dveh letih in po izteku vseh rokov za implementacijo
ukrepov, želimo informacije o tem, kaj od začrtanih ciljev so odgovorni uresničil, in kakšni so nadaljnji ukrepi za rešitev področja
pripravništev.

Zakonska ureditev
Na nekaterih področjih je prišlo do sprememb področnih zakonov, in
sicer na dva načina: najprej tako, da je opravljanje volonterskega
pripravništva postalo prepovedano, in tudi tako, da opravljeno
pripravništvo ni več glavni pogoj za pristop k strokovnemu izpitu. Do
slednjega lahko po novem pridejo mladi z ustreznimi »delovnimi
izkušnjami«. Vendar opozarjamo, da mladi vseeno težko pridejo do
potrebnih delovnih izkušenj, saj gre večinoma za zaposlitve v
javnem sektorju, v katerem je zaposlovanje še vedno omejeno.
Prav tako je po novem možnost opravljanja volonterskega
pripravništva izbrisana iz Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), a so
tovrstna pripravništva še vedno dovoljena v krovnem zakonu za
področje dela, tj. v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Vlado in predvsem Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti pozivamo, da zakonsko prepove
volonterska pripravništva in to tudi zapiše v ZDR-1. Potem ko so
namreč na MDDSZ obljubljali spremembo delovnopravne
zakonodaje in z njo z izgovorom, da bo tega prišlo v paketu z drugimi
zakoni, zavlačevali, še vedno ni prišlo do spremembe ZDR-1 in s
tem do prepovedi volonterskih pripravništev. Zahtevamo transparentnost in jasen odgovor, kdaj namerava pristojno ministrstvo to
urediti.
Prav tako je treba možnost opravljanja volonterskih pripravništev
izbrisati tudi iz drugih področnih zakonov, na primer. na področju
pravosodja in v Zakonu o javnih uslužbencih.

Omogocanje placanih pripravnistev
Prek sheme Jamstvo za mlade so bila v letu 2016 in 2017 financirana pripravništva na določenih področjih, s tem pa je bilo mladim
omogočeno opravljanje pripravništva in s tem izpolnjevanje pogojev
za pristop k strokovnemu izpitu. Vendar pa je šlo za omejena sredstva, prav tako pa so se lahko v programe vključili zgolj mladi do
devetindvajsetega leta starosti. To je vsem drugim mladim, ki niso
bili izbrani prek omenjenih razpisov ali pa so že dopolnili trideset let
in več, odvzelo možnost opravljanja pripravništev. Prav tako je treba
omeniti, da je izvedbeni načrt Jamstva za mlade pripravljen le do
zaključka leta 2017.
Vlado in pristojna ministrstva zato pozivamo, da nam predstavi
jasne številke, koliko mladih je pridobilo možnost opavljanja
pripravništva, tako tistih, ki so bili financirani z evropskimi
sredstvi, kot prek rednih pripravništev oziroma zaposlitev, in
kakšne so realne potrebe na področju pripravništev, na primer
koliko mladih čaka na možnost njihovega opravljanja.
Prav tako jih pozivamo, da pripravijo in predstavijo načrte
financiranja pripravništev za prihodnja leta, ob tem pa zagotovijo, da so pripravništva financirana s stabilnimi sredstvi oziroma
iz integralnega proračuna, saj so evropska sredstva nestabilna
in praviloma omejena na mlade v starosti do devetindvajset let.

Kakovost pripravnistev
Vseskozi se zavzemamo za izvajanje kakovostnih pripravništev, s
pomočjo katerih bodo mladi dobili vsa potrebna praktična znanja in
izkušnje za samostojno opravljanje dela. To naj vključuje mentorsko
podporo, podajanje povratnih informacij in zagotavljanje dostojnih
pogojev za delo.
Trenutno pa je izvajanje pripravništev v praksi lahko zelo različno in
odvisno od posameznih delodajalcev. To je najbolj vidno na področju
pravosodja, prav tako pa so pripravništva nejasno opredeljena tudi
na področju kulturne dejavnosti.

Vlado in pristojna ministrstva pozivamo, da nam predstavijo, kaj so v
zadnjih letih naredili na področju zagotavljanja kakovostnih
pripravništev in kako bodo ta zagotavljali v prihodnje.

Mednarodna kampanja
Na Sindikatu Mladi plus smo se pridružili svetovni kampanji Transparency at Work https://www.facebook.com/groups/1203431533116088/,
v okviru katere bomo s pomočjo posebne spletne platforme zbirali
mnenja mladih o delodajalcih in te tudi ocenjevali. Tako želimo
raziskati kateri delodajalci nudijo kakovostna in plačana pripravništva, dostojno delo, želimo zagotoviti transparentost, spodbuditi
delodajalce k sprejemanju odgovornosti, opolnomočiti mlade ter
pridobiti podatke za izvajanje kakovostnega zagovorništva na tem
področju.
S kampanjo začenjamo v petek, 10. 11., in od takrat naprej bo vsaka
mlada oseba imela možnost, da na posebni spletni platformi izpolni
vprašalnik in oceni delodajalca, pri tem pa bodo odgovori lahko
anonimni. Po testnem obdobju bomo vprašalnik dodelali in prevedli
v slovenščino ter ga prilagodili tukajšnjim razmeram. Celotna spletna platforma pa bo predstavljala največjo bazo podatkov in informacij o delodajalcih vseh vrst, ki jo bodo vzpostavili prav – mladi.

Zakljucek
Četudi se morda na prvi pogled zdi, da so pripravništva v Sloveniji
relativno dobro urejena, saj vlada v tej smeri občasno sprejme sklep
ali dva, izda kakšen dokument in sem ter tja pripravništva tudi
razpiše, pa so za vsem tem konkretne zgodbe ljudi, ki zaradi
nejasne ureditve ne morejo dostopati do strokovnega izpita, ne
izpolnjujejo pogojev pristop k pripravništvom in imajo tako otežen
dostop do trg dela in poklica, za katerega so se izobraževali.
Prav tako se na Sindikatu Mladi plus zavzemamo za dostojna in
plačana pripravništva na tujem. Ogromno delodajalcev, tudi
evropskih institucij in podobnih organizacij, izkorišča mlade tudi prek
razpisovanja volonterskih pripravništev, kar je treba prepovedati.
Ob tokratnem mednarodnem dnevu pripravništev tako osvetljujemo
položaj na tem področju v Sloveniji in zahtevamo bolj celostne
rešitve, kakovostna in plačana pripravništva ter se pridružujemo
kolektivnemu gibanju na mednarodnem nivoju s sodelovanjem v
kampanji Transparency at Work.

Pregled pripravnistev po
posameznih podrocjih
Državna uprava
Na tem področju se je zgodil manjši premik v pozitivno smer, saj so
bile uvedene posebne kvote za zaposlovanje pripravnikov. Za to
smo se močno zavzemali tudi na Sindikatu Mladi plus, saj je ravno
prepoved zaposlovanja in implementacija Zakona o uravnoteženju
javnih finance (ZUJF) mladim onemogočala dostop številnih
delovnih mest. Kvote so opredeljene v Skupnem kadrovskem načrtu
organov državne uprave, v katerem je bilo za leti 2016 in 2017
predvidenih 237 pripravniških mest in kandidatov za policiste.
Vendar pa nimamo točnega podatka, koliko pripravniških mest je
bilo dejansko razpisanih in koliko zaposlitev realiziranih. Nekatera
ministrstva so sicer objavila več razpisov za pripravniška delovna
mesta, a točnih podatkov ni na voljo.

Po uvedbi kvot za zaposlitev pripravnika ni več potrebno posebno
soglasje za njegovo zaposlitev, pri določenih delovnih mestih pa
delovne izkušnje bodisi niso več zahtevane bodisi so upoštevane
tudi delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom.
Vendar pa je z zakonskega vidika na tem področju še vedno dovoljeno opravljanje volonterskega pripravništva, saj pristojno ministrstvo
še vedno ni spremenilo Zakona o javnih uslužbencih, v katerem je
treba zakonsko odpraviti možnost opravljanja volonterskega
pripravništva v državnih organih in na upravnih enotah.
Vzgoja in izobraževanje
Na področju VIZ je MIZŠ pripravilo spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter tako
odpravilo volontersko pripravništvo. Prav tako je bila pripravljena
sprememba Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev v
VIZ, kjer po novem kot delovne izkušnje za pristop k strokovnem
izpitu upoštevajo tudi pedagoško prakso in neformalno pridobljene
izkušnje kot neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in
izobraževanja. V praksi se pojavlja problem pri razumevanju tega,
katere delovne izkušnje je mogoče všteti v ure, ki jih je treba zbrati.
Prek sheme Jamstvo za mlade oziroma razpisa Prva zaposlitev v VIZ
so odgovorni financirali prvo zaposlitev mladih na tem področju, a so
ti razpisi večkrat naleteli na neodobravanje tako ravnateljev in
delodajalcev kot tudi mladih. Prvi razpis je bil zaradi neustreznih
razpisnih pogojev popolnoma neuspešen, drugi razpis pa tudi ni bil
bistveno boljši, saj je bila zapolnjena zgolj tretjina razpisanih mest.
Prav tako Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaradi
pomanjkanja sredstev ne razpisuje več pripravništev v vzgojno
izobraževalnih zavodih. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI) namreč jasno določa, da mora omenjeno
ministrstvo vsaj enkrat letno razpisati takšna pripravništva, česar pa
odgovorni niso storili že od leta 2014, kar predstavlja nedvoumno
kršitev zakona, za kar na MIZŠ ne odgovarjajo.

Na MIZŠ je bila ustanovljena tudi delovna skupina, ki naj bi področje
pripravništev začela naslavljati celostno, vanjo pa so bili vključeni
najrazličnejši akterji (ravnatelji, Pedagoška fakulteta, mladi, sindikati, predstavniki ministrstva itd.), a je delo skupine nenadoma zamrlo,
saj so z MIZŠ nehali pošiljati zapisnike preteklih sej, prav tako pa so
prenehali sklicevati nove. Področje VIZ tako še vedno ostaja neurejeno z vidika trajnosti in sistemskega financiranja pripravništev.
Pravosodje
Kakršnakoli sprememba na področju sodniških pripravništev je več
kot dobrodošla, saj je področje pravosodja je med najbolj katastrofalnimi, saj se v več kot dveh letih tu ni zgodilo praktično nič. Ministrstvo je sicer v tem času pripravilo analizo stanja na področju
pravniškega državnega izpita. Prav tako so vmes sicer poskušali s
spremembo zakonodaje in pripravili novelo Zakona o pravniškem
državnem izpitu, ki pa je bila tako katastrofalno pripravljena, da smo
ji nasprotovali vsi in je bila v času koalicijskih usklajevanj ta tudi
umaknjena.
Večina diplomantov, ki se prijavijo za sodniške pripravnike je tako še
vedno obsojenih na pretirano dolgo čakanje za opravljanje
pripravništva na sodiščih. Vzrokov za tako stanje je več, eden
glavnih pa je gotovo pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih sodišča
namenijo za usposabljanje pripravnikov. Pripravništva na sodiščih
se teoretično lahko opravljajo na dva načina: tako, da se pripravnike
zaposli in imajo zraven sklenjeno delovno razmerje, ali tako, da
sodišča sprejmejo volonterske pripravnike, čigar usposabljanje
večinoma traja 8 mesecev, pri tem pa naj bi imel tak pripravnik
zaposlitev sklenjeno drugje. V praksi pa se večkrat pokaže, da to ne
drži. Volonterske pripravnike, ki v tem primeru niso v delovnem
razmerju, to postavlja v negotov položaj in vpliva na njihovo socialno
varnost.
Žal se torej na področju pravosodja še vedno pojavljajo volonterska
pripravništva. Od julija do sredine oktobra 2017 so tako v sodstvu sprejetih 89 novih sodniških pripravnikov volonterjev, ki naj
bi se jim zagotavljal zgolj plačan prevoz na delo ter malico.

Predvsem pa je vprašljiva kakovost sodniškega pripravništva, saj so
pripravniki velikokrat prepuščeni sami sebi oziroma volji in dostopnosti mentorja. Ni namreč jasen okvir, kaj so naloge in obveznosti
pripravnikov, s čemer bi lahko določali kakovost pripravništev.
Boljše razmere in zagotovljeno socialno varnost imajo pripravniki, ki
so zaposleni na Državnem tožilstvu, v odvetništvu in na področju
notariata, saj so v delovnem razmerju.
Pred kratkim je Ministrstvo za pravosodje pripravilo nove predloge
sprememb Zakona o pravosodnem izpitu, ki naj bi prinesel nekaj
sprememb na področju usposabljanja v pravosodju, kjer naj bi tudi
ukinili volonterska pripravništva. Predlog je trenutno še v fazi idejnega načrta oziroma zbiranja predlogov zainteresirane javnosti,
vendar gredo ideje ministrstva predvsem v smeri »razbremenitve
sodišč«, zaradi česar se bojimo, da to pomeni tudi manjše finančne
vložke za financiranje pripravništev in zato še težji dostop do
pripravništev.
Zaskrbljujoče je tudi, da ministrstvo predvideva, da bi spremenjen
zakon stopil v veljavo šele s 1.1.2022, in da niso ponudili nobenih
rešitev za vmesno obdobje.
Socialno varstvo
Na MDDSZ so pripravili spremembe Zakona o socialnem varstvu, ki
so prinesla skrajšanje trajanja pripravništev iz enega leta na šest
mesecev za socialne delavke in delavce
oziroma devet mesecev za diplomante/magistre iz sorodnih strok
(npr. psihologe, pravnike). Poleg pripravništva se sedaj med pogoje
za pristop k strokovnem izpitu štejejo tudi delovne izkušnje, pridobljene po diplomi, v enakem obsegu kot pripravništvo. Vendar pa še
vedno ostaja nejasno določeno, katere delovne izkušnje bodo
upoštevane. Prav tako so v zadnjih letih financirali pripravništva
zgolj iz zato predvidenih evropskih sredstev zato je nejasno ali so
omogočili dovolj mest, glede na potrebe mladih po opravljanju
pripravništev. Na premajhno število mest in na dejstvo, da razpis za
pripravništvo v socialnem varstvu dve leti (2014 in 2015) ni bil
razpisan, so opozarjali tudi mladi diplomanti, magistri in študentje
socialnega dela, s pozivi za sistemsko ureditev pripravništva na
področju socialnega varstva.

Septembra letos smo na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS
zasledili večje število objavljenih prostih delovnih mest za pripravnike v socialnem varstvu – na Centrih za socialno delo in v socialnovarstvenih organizacijah po celotni Sloveniji. Razpise so objavljale
organizacije same. Kljub objavljenim prostim delovnim mestom, kar
lahko nakazuje na ureditev situacije, se mladi diplomanti, diplomantke, magistri in magistrice socialnega dela ter nenazadnje tudi
študentje in študentke socialnega dela še vedno sprašujejo, ali je
situacija na področju pripravništva v socialnem varstvu zdaj urejena
in ali lahko pričakujejo, da se bo tudi zanje našlo prosto mesto za
pripravništvo, ki je pogoj za strokovni izpit. Še vedno se sprašujejo:
kolikokrat na leto bodo zunaj razpisi za pripravništvo, kdo jih bo
razpisal – MDDSZ ali organizacije same –, kakšno bo število
razpisanih mest, koliko mest bo za socialne delavce (šestmesečno
obdobje) in koliko za druge profile (devet mesecev) ter ali je situacija
pripravništev na področju socialnega dela sistemsko urejena
vnaprej in ali so za to predvidena finančna sredstva.
Kultura
Ministrstvo za kulturo je pripravilo spremembo Zakona o varstvu
kulturne dediščine (ZKVD), s čimer je bilo ukinjeno volontersko
pripravništvo na področju kulture. Spremenjen je bil tudi Zakon o
knjižničarstvu (ZKnj), ki ukinja pripravništvo in ga nadomešča s
strokovnim usposabljanjem pod vodstvom mentorja. Na žalost ob
tem ni jasno, kako se to strokovno usposabljanje razlikuje od prej
opredeljenega pripravništva.
Prav tako je na področju varstva kulturne dediščine in varstva
arhivskega gradiva ogromno nejasnosti glede same organizacije
pripravništva, kot tudi glede urejanja t.i. prostovoljnega dela, pri
katerem nas skrbi, da bodo s tem nadomeščali volonterska
pripravništva. Prav tako ministrstvo nima opravljene analize potreb
za opravljanje pripravništev na področju kulturne dediščine. Tudi na
tem področju tako primanjkuje informacij o potrebnih pripravniških
mestih in tudi tukaj niso zagotovljenih sredstev za trajno in stabilno
financiranje pripravništev.

Zdravstvo
Področje zdravstvene dejavnosti je morda še najbolje urejeno,
vendar pa je tudi tu treba izpostaviti nekatere poizkuse sprememb.
Pripravništva s področja zdravstva trenutno financira Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. V novem predlogu Zakona o
zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu (ZZVZZ-1) pa
se je pojavil nov predlog, ki pravi, da bo Republika Slovenija iz
proračuna zagotavljala finančna sredstva za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja pripravnikov in specializantov v mreži
javne zdravstvene službe. Financiranje iz integralnega proračuna bo
omogočilo stabilno in nemoteno izvajanje pripravništva, vendar
pričakujemo, da se bo pripravništvo izvajalo v primerljivem obsegu,
kot se je do zdaj.

