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Ranljive skupine odraslih z vidika rezultatov raziskave PIAAC
Zagotavljanje enakih možnosti za sodelovanje v družbi je pomembno ne samo za
posameznika, temveč tudi za razvoj gospodarstva in blaginjo celotne družbe. Z vidika
ranljivih skupin odraslih so novi vpogledi v spretnosti, ki jih omogoča raziskava PIAAC,
bistvenega pomena. Ohranjanje in pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti ranljivim
skupinam omogoča lažje obvladovanje tveganj, ki jih prinaša življenje v sodobni družbi.
V okviru raziskave PIAAC se v treh izbranih tematskih študijah posebej osredotočamo na tiste
skupine odraslih, ki izkazujejo nižje dosežke in šibkejše spretnosti. Pri tem ugotavljamo,
katere so socialne in demografske značilnosti skupin odraslih z nižjimi dosežki, kakšna je
njihova socialna vključenost, aktivnost na trgu dela, vključenost v izobraževanje itn. V
študijah se posebej ukvarjamo s starejšimi odraslimi, skušamo pa tudi identificirati skupne
značilnosti posameznih skupin odraslih z nižjimi dosežki. Posebej nas zanima, v kolikšni meri
se skupine odraslih z nižjimi dosežki v Sloveniji po svojih značilnostih ujemajo in razlikujejo
glede na podobe skupine odraslih v drugih izbranih državah. V Evropi je raziskava PIAAC
pokazala, da ima kar 70 milijonov odraslih nižje spretnosti, pri čemer so posebej izpostavljeni
starejši odrasli na trgu dela in mlajši odrasli, ki na trg dela šele vstopajo.
Rezultati bodo omogočili razumevanje položaja in potreb posameznih skupin odraslih z
nižjimi dosežki. Z rezultati raziskave, katere terenski del smo v Sloveniji že zaključili, si bomo
pomagali pri pripravi smernic in ukrepov za razvoj potencialov posameznih ranljivih skupin in
za njihovo sodelovanje v ekonomskem, kulturnem, političnem in družbenem življenju v
skupnosti.
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