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EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA) 
 
Euroopa täiskasvanuhariduse assossatsioon (EAEA)  on Euroopa MTÜ ning  nn Euroopa täiskasvanute 
vabahariduse hääl, millel on 123 liiget 42-lt erinevalt maalt ning kes esinedavad rohkem kui 60 miljonit 
õppijat üle Euroopa.  
 
EAEA on Euroopa MTÜ, mille eesmärk on ühendada ja esindada Euroopas olevaid täiskasvanuhariduse 
organisatsioone. Algupäraselt tuntud, kui Euroopa täiskasvanuhariduse büroo, EAEA asutati 1953. aastal 
mitmete Euroopa maade esindajate poolt. EAEA propageerib täiskasvanuharidust, osalemist vabahariduses, 
eriti hetkel  alaesindatud inimgruppidele. 
 
EAEA PÕHIROLLID  
 
Propageerimine 

 Mõjutada mitteformaalse täiskasvanuhariduse ja elukestva öppe poliitikat; 

 Teeme koostööd Euroopa Liidu institutisoonide, liikmesriikide, piirkondlike omavalitsuste ning 

paljude rahvusvaheliste ja siseriiklike valitsuseväliste organisatsioonidega nagu näiteks Euroopa 

Nõukogu, Rahvusvahelise Täiskasvanuhariduse Nõukoguga (ICAE) ja UNESCO; 

 Oleme mitme mõjuka ühenduse ja platvormi liikmed nagu näiteks EUCIS-LLL ja Sotsiaalne Platvorm; 

 Esindame täiskasvanuhariduse kodanikuühiskonna ametlikke töörühmi ja konverentse. 

Ressursside pakkumine 

 Publitseerime väljaandeid, aruandeid, käsiraamatuid, samuti infot projektide ning nende tulemuste 

kohta; 

 Pakume teenuseid ja soovitusi oma liikmete poliitilises tegevuses; 

 Aitame oma liikmeid partnerite otsinguil ning projektide ja ürituste levitamises. 

Info levitamine 

 Pakume ajakohast informatsiooni täiskasvanuhariduse arengu kohta Euroopa Liidus; 

 Saadame uudislehte ning meil on kindel adressaatide nimekiri; 

 Informeerime avalikkust oma tegevusest läbi EAEA veebilehe ja sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter). 

Võrgustiku loomine 

 Hõlbustame kontaktide loomist sidusrühmade ning teiste MTÜ-de vahel; 

 Teeme tihedat koostööd Euroopa Liidus otsustajatega; 

 Teeme koostööd teiste teadus- ja arendusasutustega, k.a. ülikoolid. 
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Kogukonna loomine 

 Koondades enda alla üle 100 assossatsiooni, oleme loonud mõjuka liikmeskonna; 

 meie liikmetele korraldatud ürtustel saab jagada kogemusi oma Euroopa kolleegidega. 
 


