
Uspešno izvedena usposabljanja na
temo dostojnega dela za 550

udeležencev
V sklopu projekta Dostojno delo za vse smo v aprilu in maju izvajali usposabljanja na
temo standardov dostojnega dela. S projektom Dostojno delo za vse si prizadevamo
dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v strokovni in splošni javnosti in med
deležniki na trgu dela. Usposabljanja so bila tako namenjena promociji in ozaveščanju o
standardih dostojnega dela v Sloveniji, številčna udeležba pa nas je navdušila.

Usposabljanja so potekala v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki
je vodilni partner projekta in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Partnerja
projekta sta tudi IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in norveški zavod za
zaposlovanje NAV. Projekt sofinancira Norveška (82,1 %) preko Innovation Norway v
okviru Norway Grants 2014-2020,  program Socialni dialog — Dostojno delo.



Usposabljanj na Zavodu se je udeležilo 250 zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje,
medtem ko se je usposabljanj v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije udeležilo
skoraj 300 delodajalcev.

Dostojno delo za vse!

Dostojno delo je veliko več kot le delo, v okviru katerega je delavcu zagotovljeno minimalno
plačilo. Je delo, ki zagotavlja pošten dohodek in varnost na delovnem mestu. Je delo, ki
omogoča svobodo izražanja skrbi in težav pri delu. Dostojno delo je tisto delo, ki
zagotavlja enake možnosti za vse, prav tako pa urejeno delovno okolje in še veliko več.

Udeležba v tolikšnem številu je pokazatelj, da si mnogo zaposlenih in delodajalcev želi bolje
spoznati standarde dostojnega dela in načine njihovega uveljavljanja.

Prav zato so bili cilji usposabljanj na temo dostojnega dela:
● predstaviti najpomembnejše standarde Mednarodne organizacije dela (MOD);
● predstaviti njihovo uveljavljanje v Sloveniji in
● spoznati, kje lahko dostopamo do virov na temo dostojnega dela.



Izvedba usposabljanj nam je omogočila, da smo sodelavce Zavoda seznanili z
najpomembnejšimi MOD standardi za zagotavljanje pogojev dostojnega dela. S tem
smo prispevali tudi k ozaveščanju dostojnega dela med javnimi uslužbenci Zavoda, saj
se prav ti vsakodnevno srečujejo tako z delodajalci kot z brezposelnimi osebami.
Ozaveščenost o dostojnem delu in seznanjenost z MOD standardi je tako za njih izjemnega
pomena in igra veliko vlogo pri vsakdanjem opravljanju dela.

Vsak udeleženec usposabljanj je prejel certifikat o udeležbi, s svojo udeležbo pa je
prispeval k ozaveščanju in promociji dostojnega dela v Sloveniji. Prav tako pa je udeleženim
omogočen dostop do vseh gradiv in koristnih povezav na temo dostojnega dela, ki
smo jih pripravili za potrebe usposabljanj in so objavljena tudi na spletnih straneh
partnerjev.

Projekt Dostojno delo za vse se bo sklenil z zaključno konferenco, ki se bo odvila 14.
junija 2022. Na konferenci bodo predstavljeni in povzeti rezultati vseh aktivnosti, ki so
se odvile v sklopu projekta, potekala pa bo tudi okrogla miza na temo dostojnega dela v
Sloveniji.


