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Vabilo na javni spletni posvet 

»Ukrepi za mlade?« 
vladne politike za pomoč okrevanju gospodarstva in ljudi zaradi posledic epidemije COVID-19  

v torek, 24.11.2020  

od 15.00 do 17.30 

Na javnem posvetu »Ukrepi za mlade?« bomo identificirali različne izzive, s katerimi se srečujejo mladi,  
oblikovali priporočila in ukrepe ter zbrali priporočila na naslednjih področjih: 

- Izobraževanje; položaj dijakov, študentov 
- Položaj mladih na trgu dela, brezposelnost mladih 
- Kultura 
- Okolje in ustvarjanje novih zelenih delovnih mest 
- Stanovanjska problematika 
- ter na ostalih področjih, ki jim bomo definirali na samem posvetu. 

Poskušali bomo odgovoriti na vprašanja kot so: Kaj vlada dela za mlade? Ali trenutni ukrepi, namenjeni 
obvladovanju posledic epidemije COVID-19, naslavljajo specifičen položaj dijakov, študentk, mladih 
brezposelnih, prekarnih delavk in delavcev? 

Epidemija in njene posledice imata v svetu dela najbolj negativen vpliv prav vas, mlade. Mladi ste bili v času 
epidemije prvi odpuščeni, brezposelnost med njimi se povečuje skoraj dvakrat hitreje kot med drugimi 
starostnimi skupinami, prav tako je ogromno prekarnih delavk_cev, ki jih je vlada spregledala in niso bili deležni 
nikakršne pomoči. Na drugi strani imamo mlade, ki se še izobražujete, medtem pa odgovorni študentke in 
študente mečejo iz študentskih domov, vam ne zagotavljajo pogojev za kakovosten študij, spremenjen je 
dostop do brezplačnega toplega obroka, številni pa se že soočate tudi z duševno stisko. Jasno je tudi, da so 
negativne posledice bolj prizadele posamezne sektorje, kot so npr. področje kulture, samozaposleni in tudi 
nevladne organizacije, ki morda zaradi lastnih specifik ne izpolnjujejo trenutnih pogojev za pridobivanje 
državnih pomoči.  

Čas je, da tudi mladi dobite svoj glas! Vključite se v oblikovanje novih ukrepov, ki jih bo zajel 7. protikoronski 
paket, ki je že v pripravi. Prav tako bo temu sledilo oblikovanje več politik namenjenih okrevanju gospodarstva, 
ustvarjanju novih, tudi zelenih delovnih mest, spodbujanju razvoja in blaženju posledic epidemije.  

Na podlagi identificiranih problematik in predlogov ukrepov, bomo na Sindikatu Mladi plus pripravili zaključna 
priporočila in jih v naslednjih mesecih posredoval in zagovarjal nasproti vladi.  

Čas je, da se vladni ukrepi začnejo sprejemati tudi za mlade! 

Na dogodek se lahko prijavite do petka, 20.11.2020 prek povezave: https://forms.gle/2vsyyvSQyjELB5pr8  
 
SE VIDIMO! 


