
Operacijo delno fi nancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se 
izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.«
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»Znanje je kot rastlina. Če ga ne 
obnavljaš, obstane. Ljudje pa smo željni 

znanja. Zato je ta program idealna 
priložnost, da rastemo in razvijamo svoja 

znanja, veščine in pozitivne lastnosti.« 

Petra Marjetič, 
udeleženka programa 

Most do izobrazbe

Znanja in spretnosti za reševanje vsakod-
nevnih situacij, boljšo kakovost življenja in večjo 
konkurenčnost na trgu delovne sile lahko prido-
bite v okviru raznolikih programov projekta Dvig 
ravni pismenosti. 

Namenjeni so različnim ciljnim skupinam: staršem 
z otroki, brezposelnim ali zaposlenim, odraslim 
s posebnimi potrebami, prebivalcem podeželja, 
starejšim odraslim, pa tudi zapornikom in vsem 
drugim, željnim novih znanj in veščin. 
Delo v programih poteka običajno v obliki pro-
jektnega učenja, v skupinah pa je od 12 do 15 
udeležencev. V vseh javnoveljavnih programih (to 
so programi Računalniška pismenost za odrasle 
in programi UŽU, z izjemo programa Razgibajmo 
življenje z učenjem) pridobite potrdilo, ki ima 
veljavo na trgu delovne sile ali pri vključevanju v 
nadaljnje izobraževanje.

Programi so bili v obdobju 2010 do 2013 za 
udeležence brezplačni, saj sta jih sofi nancirala 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in 
Evropski socialni sklad.
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