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ANNEX  I 

Vzdělávání dospělých 
 

 1) Organizace poskytující způsobilé vzdělávací programy a aktivity v oblasti vzdělávání dospělých 

 

Způsobilé vzdělávací programy a 

aktivity 

Příklady organizací 

Formální základní, sekundární a terciární 

vzdělávání pro dospělé 

Večerní školy, školy druhé šance a vzdělávací 

organizace poskytující všechny druhy distančního 

vzdělávání, centra celoživotního vzdělávání 

Kurzy neformálního vzdělávání realizované 

kvalifikovanými školiteli 

Komunitní centra, nevládní organizace, knihovny, 

univerzity třetího věku, střediska celoživotního 

vzdělávání, otevřené univerzity, jazykové školy, 

soukromé organizace poskytující vzdělávání dospělým, 

odbory a další organizace poskytující specializované 

vzdělávací kurzy (např. zaměřené na zlepšení 

jazykových a digitálních dovedností a dalších klíčových 

kompetencí) 

Neformální vzdělávací a integrační 

programy pro osoby ohrožené vyloučením 

ze strany společnosti (např. osoby se 

zdravotním postižením, migranti, starší 

osoby, osoby postižené chudobou) 

Kulturní centra, knihovny, muzea, divadla, vědecká 

centra, hudební a umělecká sdružení, komunitní centra, 

nevládní organizace, humanitární organizace, řemeslná 

sdružení poskytující neformální vzdělávání dospělým 

Programy sociální integrace pro osoby, které 

dříve byly nebo v současné době jsou ve 

výkonu trestu odnětí svobody 

Věznice a jiné vězeňské instituce, poskytovatelé 

sociálních služeb, nevládní organizace, humanitární 

organizace, organizace pracující se závislými osobami 

Organizace pracující se seniory a 

stárnoucími lidmi 

Domovy důchodců, domy sociálních služeb, organizace 

zaměřené na mezigenerační vzdělávání, komunitní 

centra 

Formální vzdělávací programy pro dospělé 

migranty 

 

Komunitní centra, nevládní organizace, soukromé 

organizace poskytující vzdělávání dospělým, sociální 

podniky, humanitární organizace 

Výzkumné ústavy Organizace realizující výzkumy a organizace publikující 

výsledky těchto výzkumů, poskytovatelé vzdělání apod. 

Organizace poskytující kariérové 

poradenství 

Centra kariérového poradenství, úřady práce 

Sdružení pro vzdělávání dospělých Střešní organizace poskytovatelů vzdělávání dospělých, 

profesní sdružení poskytující neformální vzdělávání 

dospělým 

2)  Místní a regionální veřejné instituce a další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých 

 

Úloha ve vzdělávacím systému Příklady prováděcích organizací 

Zřizování a řízení institucí vzdělávání 

dospělých 
 

Místní a regionální orgány 
 

Školení, nábor a řízení pracovníků v oblasti 

vzdělávání dospělých 
 

Úřady práce a útvary; místní a regionální orgány; 

koordinační orgány; profesní sdružení  

Definování a implementace strategie 

vzdělávání dospělých na jakékoli úrovni 
 

Úřady práce a útvary; místní a regionální orgány; 

koordinační orgány 
 

Dohled nad vzděláváním dospělých a 

kontrola kvality 
Místní a regionální orgány; inspektoráty a 

specializované instituce ve vnitrostátním kontextu 

 



  

Definování kvalifikačního rámce, standardů 

a příležitostí pro lektory trvalého profesního 

rozvoje poskytující vzdělávání dospělých 
 

Místní a regionální orgány; inspektoráty a 

specializované instituce ve vnitrostátním kontextu; 

profesní sdružení; odbory 
 

Poskytování odborné podpory 

vzdělavatelům poskytujícím vzdělávání 

dospělých 
 

Profesní sdružení školitelů a lektorů dospělých 
 

Poskytování vzdělávacího a kariérového 

poradenství, odborného poradenství a 

psychologické podpory dospělým 
 

Sociální a komunitní centra, humanitární organizace, 

nevládní organizace, sdružení psychologů, organizace 

věnující se kariérovému poradenství 
 

Výzkumná práce na podporu rozvoje 

nabídky a oslovení v oblasti vzdělávání 

dospělých 
 

Výzkumná střediska, univerzity 
 



 


