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EPALE 
 
Elektronická platforma  
pro vzdělávání 
dospělých  
v Evropě 

www.epale.cz 

Martin Majcík 
Jihomoravský kraj 

Příklady dobré praxe 

Základní pilíře přístupu 
Propojení dalšího vzdělávání a kariérového 
poradenství 
Dostupnost informací a podpora nehledě  
na místo a čas 
Poradenství v celoživotní perspektivě a prevence 

Aktivity na podporu cílových skupin 
Centrum vzdělávání všem 

 Databáze dalšího vzdělávání s internetovým 
 poradenstvím 
 Zdarma kariérové poradenství na 4 místech v JMK 

Podpora středních škol v poskytování dalšího 
vzdělávání 

 Široká nabídka specifických profesních kvalifikací 
 Dostupnost v rámci regionů Jihomoravského kraje 
  

Martina Zikmundová 
Česká asociace streetwork 

Příklady dobré praxe 

Česká asociace streetwork, z.s. 
Sdružuje a zastřešuje nízkoprahové sociální služby v celé ČR, které 
fungují podle zákona 108/2006 Sb.  

 
Česká asociace streetwork, o.p.s. 
Projekt Restart Shop – podporovaná pracovní místa 
- dobročinný obchod s darovaným zbožím 
- práce na 0,5 až celý úvazek na 0,5 roku s možností prodloužení 
- v současné době 5 podpořených osob 
 
 
 
Provozy 
- Restart Shop I, Biskupská 1, P1, od 5.5.2014 
- Restart Shop II, Komunardů 14, P7, od 31.10.2017 
- Sklad a třídírna, E-shop na aukro.cz, RE - stánky 
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Cílová skupina: 
- lidé v nepříznivé sociální situaci, ohrožení sociálním vyloučením 
- nízké nebo nedokončené vzdělání, odlišný etnický původ, bez 
přístřeší, se záznamem v trestním rejstříku, bez pracovních zkušeností, 
se zkušeností se závislostmi, dlouhodobě nezaměstnaní, zadlužení… 
 
Co získají: 
práci, (částečnou) ekonomickou soběstačnost, sebevědomí, zvýšení 
pracovních kompetencí, nové znalosti, sociální dovednosti, šanci na 
uplatnění na volném pracovním trhu, reference, podporu v řešení 
nepříznivé soc. situace: zajištění bydlení, zdravotní péče, vypořádání 
dluhů, jednání s úřady… 
 

Josef Vochozka 
EDUCA International 

Příklady dobré praxe 

EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s.  
 

 - činnost od roku 2007 - aktivity mladých lidí, podpora 
vzdělávání osob bez kvalifikace (drop-outs) a jejich uplatnění  
v pracovním procesu  

 - projekt ESF Škola druhé šance (2012-2015) – mezinárodní 
projekt ESF (přenos zkušeností ze Švédska do České 
republiky) 

  - od roku 2013 člen Evropské asociace měst, institucí a 
škol druhé šance (E2C) 

 
 Situace v ČR 
  
-  Grafy ukazují vývoj ve 

Středočeském kraji v letech 
2008/2009 až 2010/2011 
(3,74 %, 3,83 %, 5,09 %) 
- v roce 2016/2017 – 6,52 % 

 
-  Pokles studentů na středním 

stupni byl o 2008 studentů  

-  Nárůst neúspěšných 
studentů byl však za stejné 
období vyšší o 425 studentů 

 

Lada Hajdíková 
Jako doma – Homelike 

Příklady dobré praxe SPOLEČNĚ PROTI 
BEZDOMOVECTVÍ 

PA R T N E R S T V Í ,  PA R T I C I PA C E ,  E M P O W E R M E N T,  
B E Z P EČ Í ,  G E N D E R O VÁ  C I T L I V O S T  
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V Z DĚ L ÁVÁ N Í  P O M Á H Á  
K  Z O TAV E N Í  
• Kurz pro peer pracovnice 

(se zkušeností s bezdomovectvím) 
• Škola ulice (kurzy pro ženy bez domova) 
• Zkušenost bezdomovectví jako forma 

expertnosti 

Gabriela Hendlová 
Rubikon 

Příklady dobré praxe 

• Od	roku	1994	pomáháme	
lidem,	kteří	chtějí	překročit	
svou	trestní	minulost.	

• Podporujeme	je	ve	získání	a	
udržení	práce,	řešení	dluhů	a	
odpovědnosti	vůči	sobě,	
rodině	a	okolí.	

• Pomáháme	utvářet	
společnost,	která	umí	dát	
šanci	na	nový	začátek. 

Kdo jsme Vzdělání a rekvalifikace 
ve VTOS Typ 

vzdělání 
Ve VTOS Celkově  

v ČR 

ZŠ nebo 
další ne-
dokončené 

49 % 17,6 % 

SOU 
dokončené 
 

36,8 % 33% 

SŠ s 
maturitou 
 

10,9 % 27,1 % 

VŠ nebo 
VOŠ 
dokončené  

1,5 % 16,5 % 

Deskriptivní studie 
SARPO  
2012–2017 vzorek necelých 
28 000 odsouzených 
Rekvalifikace ve VTOS  
absolvovalo 32,4 % ods.  
nejčastěji kurz: svářečský, 
VZV, kuchařský, jeřábnický, 
motorová pila 
 

Jiří Chábera 
Česká společnost pro kybernetiku  
a informatiku 

Příklady dobré praxe 

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku 

e-Citizen
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Mezinárodní motivační program pro digitální začleňování 
Určený pro dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, sociálně vyloučené  
Založený na praktickém řešení běžných životních situací 
Zakončený asistovanou mezinárodně uznávanou zkouškou 

e-Citizen

Ľubica Gállová 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Příklady dobré praxe 

•  Cieľová skupina: (nízko kvalifikovaní) dospelí  
•  Nízka úroveň základných zručností – čitateľská 

gramotnosť, matematická gramotnosť, počítačové zručnosti, 
ovládanie štátneho jazyky 

•  obmedzené možnosti zvyšovania kvalifikácie, ďalšieho 
vzdelávania, aktívnej účasti v spoločnosti, plnohodnotného 
fungovania v osobnom živote  

•  170 000 osôb evidovaných úradmi práce + 

Rozvoj základných zručností  
u nízko kvalifikovaných v SR – BLUESS  

•  otvoriť diskusiu o základných zručnostiach (DoVP, sieť UP, 
EBSN), 

•  zmapovať situáciu v oblasti základných zručností/gramotností u 
dospelej populácie v SR so zameraním na nízkokvalifikovaných 
ľudí), 

•  rozvíjať nástroje a metodológie na identifikáciu potrieb 
uchádzačov o zamestnanie s nízkou kvalifikáciou a iných osôb v 
oblasti základných zručností 

•  vzdelávanie pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou 
základných zručností u dospelých na Slovensku 

•  www.zakladnezrucnosti.sk  

SK – EU partnerstvo: 
ŠIOV, Ústredie PSVaR SR, AIVD SR, Združenie KPaRK, 
AONTAS, EAEA, EBSN, MŠVVŠ SR,  

Cieľ projektu – rozvoj a implementácia 
národnej stratégie v oblasti základných 
zručností dospelých v SR 

Ivana Studená 
Slovenská akadémia vied 

Příklady dobré praxe 
H2020 Enliven project 
Ivana Studená (CSPS SAV) 

Výskum projektu ENLIVEN zisťuje, ako sa zásahy politík do vzdelávania 
dospelých môžu stať účinnejšími, pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych 
analýz: 
-  úlohu verejnej správy a politík 
-  ANALÝZA účasti na vzdelávaní/učení sa dospelých 
-  Analýza učenia na pracovisku, hĺbkové štúdie v 9 krajinách, sektor 

poskytovateľov vzdelávania dospelých (AT, ITZ, SK, UK) strojárstvo (BG, ES) 
Obchod (BE, DK, EE ) 

Enliven Inovatívny Inteligentný systém na 
podporu rozhodovania (IDSS) => 
vedecky podložený základ pre politickú diskusiu 
a rozhodovanie o vzdelávaní dospelých, 
najmä pre mladých dospelých. 

Tento príspevok výchádza z výskumu projektu ENLIVEN podporeného z Horizont 2020 programu pre výskum a inovácie EÚ, č. projektu 693989 
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Segmenty systému vzdelávania 
dospelých 

ŠTÁT 
VEREJNÁ 
POLITIKA 

 
REGIÓN 

POSKYTOVATELIA 

•  PRACOVNÉ MIESTO: KĽÚČOVE PRE 
prístup ku VD: zaúčanie v práci, (povinné) 
školenia, mentoring, shadowing 

Dospelý 
občan 

•  Vlastné vzdelávacie activity 
(jazyky, kvalifikácia, 
vzdelanostný stupeň,  umenie, 
šport) 

•  Kultúrne podujatia 
•  Prednášky, konferencie 

Poskytovatelia, vzdelávacie 
inštitúcie, jazykové školy, 
kultúrne inštitúcie atď 

Národný “system VD”- 
podpora z verejených 
prostriedkov 
Verejné politiky (AOTP) 
verejený sector pre svojich 
zamestnancov povinnosť 
pre zamestnávateľov 
 

Michaela Mudroňová 
Človek v ohrození 

Příklady dobré praxe 

•  Základná	jazyková	gramotnosť		
•  Základy	matematiky		
a	geometrie	

•  Počítačová	gramotnosť	
•  Hygienické	návyky	
•  Kritické	myslenie	
•  Tréningy	komunikačných		
zručností	

ČLOVEK	V	OHROZENÍ	
Vzdelávanie	dospelých 

•  Nácviky	sociálnych	zručností	
•  Písanie	životopisu	a	žiadostí	
•  Tréningy	pracovných	zručností	
•  Sprevádzanie		
•  Jednanie	s	inštitúciami	
•  Vyjednávanie	so	zamestnávateľmi	

ČLOVEK	V	OHROZENÍ	
Pracovné	poradenstvo 


