
PRIPOJ SA 

K NÁM!

Nechaj sa počuť  v Európe

Európska asociácia pre vzdelávanie 
dospelých (EAEA) je hlasom neformál-
neho vzdelávania dospelých v Európe.

EAEA je Európskou neziskovou organizáci-
ou s viac ako 120 členskými organizáciami 
spolu vo viac ako 40 krajinách a reprezen-
tuje viac ako 60 miliónov učiacich sa po ce-

lej Európe.

EAEA podporuje vzdelávanie dospelých a 
zabezpečuje prístup a následnú participá-
ciu  v neformálnom vzdelávaní dospelých 
pre všetkých, obzvlášť pre v súčasnosti me-

nej zastúpené skupiny.

KTO SME?

HLAVNE ULOHY EAEA

•	 Politika	presadzovania	celo-
zivotného vzdelávania na 
Európskej úrovni

•	 Rozvoj praxe prostredníctvom 
projektov,  publikácií a školení

•	 Zabezpečenie informácií a 
služieb	pre	našich	členov

•	 Medzinárodná spolupráca 
našich členov

AKO SA K NÁM PRIPOJIT?

Podrobný návod ako sa k nám pripojiť 
 možeš nájsť  na internetovej stránke 

EAEA.

Aby si sa stal členom, choď na

European	Association	for	the	Education	of	Adults	(EAEA)
Rue de l’Industrie 10, B-1000 Brussels

Tel: +32 2 893 25 22
eaea-office@eaea.org / www.eaea.org



ČO ZÍSKAŠ?

INFORMÁCIE

PORADENSTVO

• Ovplyvňujeme politiku neformálneho vzdelá-
vania a celoživotného učenia

• Spolupracujeme s institúciami EÚ, národnými 
a regionálnymi vládami a s veĺkým počtom 
medzinárodných a národných neziskových 
organizácií

• Sme členom viacerých vplyvných Európskych 
asociácií a platform

• Zastupujeme vzdelávanie dospelých občian-
skej spoločnosti na oficiálnych konferenciách 

ZDROJE

• Vydávame publikácie, správy a príručky, ako aj 
informácie o projektoch a ich výsledky

• Poskytujeme služby a odporúčania pre strate-
gickú činnosť nasich členov

• Pomáhame našim členom pri hĺadaní part-
nerov a šírení projektov

• Uĺahčujeme kontakt s a medzi zúčastnenými 
stranami v oblasti vzdelávania dospelých a 
inými neziskovými organizáciami

• Úzko spolupracujeme s tvorcami rozhodnutí 
Európskej únie 

• Spolupracujeme s ďalšími výskumnými a vývo-
jovými inštitúciami, vrátane univerzít

• Zabezpečujeme aktuálne informácie o vývoji 
Európskej únie 

• Rozosielame newslettery a máme špecifický 
adresár s našimi členmi 

• Verejnosť informujeme prostredníctvom we-
bovej stránky EAEA a sociálnych médií 

SPOLOČENSTVO • Pripojíš sa ku sieti s viac ako 120 asociáciami z 
celej Európy

• Môžeš sa zúčastniť EAEA stretnutí a deliť sa o 
informácie a skúsenosti so svojimi rovesníkmi

SIETE

AKO TO ROBÍME?

”Pripoj sa k EAEA, buď	súčasťou	
sveta Európskeho vzdelávania 
dospelých		a	zdieĺaj	svoje	osved	

čené	postupy!”

”Členstvo	v	EAEA		je	posilňovaním	
vzdelávania dospelých v mojej 

krajine a spevnením postavenia  
našej	organizacie	ako	budovateĺa	

komunity.”	

Susana Oliveira, 
Kerigma, Portugalsko

”EAEA je hlasom vzdelávania 
dospelých	v	Európe	a	poskytuje	
množstvo	užitočných	odkazov	
a	inovácií	vrámci	jej	jedinečnej	

siete.” 

Uwe Gartenschlaeger,
dvv International, Nemecko

Tiina Jääger,
Estónska asociácia neformálneho 
vzdelávania dospelých (ENAEA), 
Estónsko


