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Vzdělávání 
dospělých
Organizace aktivní  
ve vzdělávání dospělých

Dům zAhrAniční sPOLuPrácE
Průvodce mezinárodním vzděláváním

večerní školy / programy distančního 

a celoživotního vzdělávání / komunitní 

centra / knihovny / muzea / divadla / 

neziskové a humanitární organizace /  

věznice / domovy důchodců / výzkumné 

ústavy / kariérová centra / úřady práce /  

místní a regionální orgány / profesní 

sdružení / sociální podniky atp.



◾ Jsme národní agentura pro 
program erasmus+ a evrop-
ský sbor solidarity.

◾ patříme pod ministerstvo 
školství, mládeže a tělový-
chovy.

◾ v česku koordinujeme i další 
programy v oblasti meziná-
rodního vzdělávání, například 
aktion čr–rakousko,  
ceepus, aia nebo fondy ehp.  

 
◾ v zahraničí propaguje-

me české vysoké školství 
a podporujeme naši kulturu 
a výuku českého jazyka.

 

◾ Jsme zapojeni do několika 
evropských sítí: eurodesk, 
etwinning, eurydice  
a epale.   

◾ v Bruselu provozujeme 
českou styčnou kancelář 
pro vzdělávání a výzkum 
(czelo). 

◾ poskytujeme informač-
ní a poradenské služby 
o mezinárodním vzdělávání 
a internacionalizaci. 

Dům zAhrAniční  
sPOLuPrácE 
průvodce mezinárodním 
vzděláváním

Erasmus+  
erasmus.dzs.cz

evropský program, který podporuje spolupráci na všech úrovních 
formálního vzdělávání (od školek po univerzity), v oblasti neformál-
ního vzdělávání mládeže, vzdělávání dospělých a ve sportu. financu-
je individuální pobyty v zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce. 
 
zaměstnanci organizací zaměřených na vzdělávání dospělých mo-
hou vyjet do zahraničí na výukové pobyty, školení, kurzy či stínování 
v hostující instituci. získají nové znalosti a dovednosti, navážou pro-
fesní kontakty a poznají odlišné způsoby výuky i jinou kulturu. vyjet 
mohou opakovaně.

EPALE
epale.dzs.cz 

evropská online komunita odborníků na vzdělávání dospělých, včet-
ně pedagogů a školitelů dospělých, poradenských a výzkumných pra-
covníků, akademiků a politiků. Je financována z programu erasmus+ 
a existuje v 37 jazykových mutacích. nabízí možnosti dalšího profes-
ního rozvoje, sdílení zkušeností a hledání projektových partnerů. 

Evropská jazyková cena Label
label.dzs.cz

ocenění udílené výjimečným a  inovativním projektům v oblasti ja-
zykového vzdělávání. přihlášku může podat jakákoli vzdělávací in-
stituce. 

VzDĚLAVATELÉ

http://erasmus.dzs.cz
http://epale.dzs.cz
http://label.dzs.cz


VZDĚLAVATELÉ /
Erasmus+

Kdo může vyjet
zaměstnanci veřejných 
i soukromých organizací, které 
vzdělávají dospělé nebo jsou 
aktivní na trhu práce. patří sem 
například:

◾ večerní školy, školy druhé 
šance, jazykové školy

◾ centra celoživotního vzdělá-
vání a komunitní centra 

◾ univerzity třetího věku 
◾ věznice a jiné vězeňské 

instituce 
◾ domovy důchodců, organiza-

ce zaměřené na mezigene-
rační vzdělávání 

◾ místní a regionální orgány 
◾ profesní sdružení školitelů 

a lektorů dospělých 
◾ neziskové a nevládní organi-

zace, nadace 
◾ kulturní organizace,  

knihovny, muzea atp. 

Typy aktivit 
◾ vzdělávací kurzy a školení 

(2–30 dnů)
◾ stínování na pracovišti  

(2–60 dnů)
◾ výukové/školicí pobyty  

(2–365 dnů) 
◾ přípravné návštěvy
◾ hostování zahraničních 

odborníků/učitelů

Kam můžete vyjet 
◾ členské státy eu
◾ státy ehp (island, lichten-

štejnsko, norsko)
◾ kandidátské země eu 

(severní makedonie, srbsko, 
turecko) 

co získáte 
◾ možnost vyjet do světa na 

pár dnů až rok  
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ nové profesní kontakty
◾ finance na pobyt v zahraničí 

(včetně účastnických poplat-
ků za kurzy)  

◾ podporu účastníkům s ome-
zenými příležitostmi 

Další možnosti zapojení  
pro organizace

Partnerství pro spolupráci
◾ partnerství malého rozsahu 

(6–24 měsíců, min. 2 organi-
zace z 2 zemí)

◾ kooperativní partnerství 
(12–36 měsíců, min. 3 organi-
zace z 3 zemí)

Centralizované aktivity*
◾ erasmus+ sport
◾ pedagogické akademie  

erasmus+

Jak se přihlásíte
zájemci se přihlašují přes svého 
zaměstnavatele, výběr účastníků 
je zcela v jeho kompetenci. 

*  administraci zajišťuje evropská 
výkonná agentura pro vzdělávání 
a kulturu v Bruselu. konzultace 
poskytne kancelář czelo.  
více na czelo.dzs.cz.

http://czelo.dzs.cz


Erasmus+ 
erasmus.dzs.cz

evropský program, který podporuje spolupráci na všech úrovních for-
málního vzdělávání (od školek po univerzity), v oblasti neformálního 
vzdělávání (mládež a dospělí) a ve sportu. financuje individuální poby-
ty v zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce. 
 
program nově nabízí možnost vyjet do zahraničí i dospělým osobám 
s omezenými příležitostmi. vycestovat mohou prostřednictvím orga-
nizace, ve které se vzdělávají. pro lidi ohrožené sociálním vyloučením 
z důvodu nízkých kompetencí je to jedinečná příležitost, jak získat 
nové dovednosti a životní zkušenosti. 

DOsPĚLí s OmEzEnÝmi 
PŘíLEŽiTOsTmi 

DOSPĚLÍ S OMEZENÝMI 
PŘÍLEŽITOSTMI / Erasmus+

Kdo může vyjet
◾ dospělí s nízkými kognitiv-

ními dovednostmi (nízká 
čtenářská/matematická gra-
motnost, specifické poruchy 
učení/paměti) 

◾ dospělí s nedokončeným 
středoškolským vzděláním 

◾ dospělí s nízkou úrovní 
digitálních dovedností 

Typy výjezdů  
◾ skupinové pobyty  

(2–30 dnů)
◾ individuální pobyty  

(2–30 dnů) 

Kam můžete vyjet 
◾ členské státy eu
◾ státy ehp (island, lichten-

štejnsko, norsko)
◾ kandidátské země eu 

(severní makedonie, srbsko, 
turecko)

co získáte 
◾ možnost vyjet do světa na 

pár dnů až měsíc 
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ finance na pobyt v zahraničí 

(včetně účastnických poplat-
ků za kurzy)  

◾ podporu účastníkům s ome-
zenými příležitostmi 

Jak se přihlásíte
zájemci se přihlašují přes 
organizaci, ve které jsou zapsáni 
jako studenti. výběr účastníků 
je zcela v kompetenci vysílací 
organizace.

http://erasmus.dzs.cz


JAK cEsTOVAT EKOLOgicKy A ODPOVĚDnĚ

Šťastnou eko-cestu! 

Dejte přednost vlaku  
před letadlem.
když to nejde jinak, volte níz-
koemisní lety. místo auta 
využívejte místní mhd. 

najděte si zelené 
ubytování.
dnes už i kempy, farmy, pen-
ziony a hotely myslí na ochra-
nu přírody. poznáte je pod-
le „květiny“ (ekoznačka eu).  

Šetřete vodou (třeba při 
sprchování) a energií.
snažte se třídit odpad (jedno-
rázové baterie nikdy nevyha-
zujte do směsného odpadu).  

Buďte ohleduplní  
k místní krajině.
držte se vyznačených cest, 
nepohazujte odpadky, ne-
trhejte rostliny. neohrožujte 
zvířata (nepodporujte byznys 
založený na jejich zneužívání). 

zabalte si vlastní svačinu  
na cestu s sebou.
odolejte fastfoodům a zkus-
te radši nějakou místní dobro-
tu. Jezte lokálně a sezonně.

Objevujte svět bez plastu.   
přibalte si do batohu plátě-
nou tašku na nákupy, látkové 
pytlíky, lahev na vodu, vlast-
ní kelímek na kafe nebo rovnou 
termosku, vlastní příbor a mis-
ku (třeba na street food). 

cestujte pomalu a nalehko.
objevujte méně míst, ale 
důkladněji a s méně kily na 
zádech. studium v zahraničí 
je ideální způsob pomalého 
cestování.  

Kompenzujte 
svoji uhlíkovou 
stopu příspěvkem
do vybraného „off-
setového“ projektu nebo 
pomozte místní komunitě 
jako dobrovolník.

rady pro udržitelné  
cestování Poznámky



Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmuspluscr 
www.facebook.com/mladezvakci 
www.facebook.com/czelobrussels

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz

Twitter
twitter.com/dzs_cz 
twitter.com/czelo_Brussels

LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz

YouTube
bit.ly/dzstube

Dům zahraniční spolupráce (Dzs)
na poříčí 1035/4, 110 00 praha 1

info Desk
+420 221 850 100
info@dzs.cz

otevírací hodiny:
pondělí–čtvrtek 9–17 hod.
pátek 9–15 hod.

www.dzs.cz

česká styčná kancelář 
pro vzdělávání a výzkum (czELO)
rue montoyer 23, 1000 Brussels 

czelo@dzs.cz
czelo.dzs.cz

Poznámky

vytištěno na recyklovaném papíře s certifikací fscR

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/czelobrussels
http://www.instagram.com/dzs_cz
http://twitter.com/dzs_cz
http://twitter.com/CZELO_Brussels
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz
http://www.bit.ly/DZStube
http://www.dzs.cz
http://czelo.dzs.cz


Erasmus+
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