EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA)
Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých je hlasom neformálneho vzdelávania dospelých v Európe.
EAEA je Európskou neziskovou organizáciou so 123 členmi spolu v 42 krajinách a reprezentuje viac ako 60
miliónov učiacich sa po celej Európe.
EAEA je Európska nezisková organizácia, ktorej účelom je prepájať a zastupovať Európske organizácie
priamo podielajúce sa na vzdelávaní dospelých. Pȏvodne známa ako Európska kancelária vzdelávania
dospelých , EAEA vznikla v roku 1953 za prítomnosti zástupcov niekoľkých Európskych krajín. EAEA
podporuje vzdelávanie dospelých a zabezpečuje prístup a následnú participáciu v neformálnom vzdelávaní
dospelých pre všetkých, obzvlásť pre v súčasnosti menej zastúpené skupiny.
HLAVNÉ ÚLOHY EAEA
Advocácia
 Ovplyvňujeme politiku neformálneho vzdelávania a celoživotného učenia;
 Spolupracujeme s inštitúciami EÚ, národnými a regionálnymi vládami a s veľkým počtom
medzinárodných a národných neziskových organizácií, napríklad Rada Európy, Medzinárodná rada
pre vzdelávanie dospelých (ICAE) a UNESCO;
 sme členom viacerých vplyvných Európskych asociácií a platform ako je EUCIS- LLL, či sociálna
patforma;
 zastupujeme vzdelávanie dospelých občianskej spoločnosti na oficiálnych konferenciách Európskej
únie.
Poskytovanie prostriedkov
 Vydávame publikácie, správy a príručky, ako aj informácie o projektoch a ich;
 VýsledkyPoskytujeme služby a odporúčania pre strategickú činnosť našich členov;
 Pomáhame našim členom pri hľadaní partnerov pre svoje projekty a akcie a s ich následným
šírením.
Ponuka informácií
 Zabezpečujeme aktuálne informácie o vývoji Európskej únie vo vzťahu k vzdelávaniu dospelých;
 Rozosielame newslettery a máme špecifický adresár s našimi členmi;
 Verejnosť informujeme prostredníctvom webovej stránky EAEA a sociálnych médií (Facebook,
Twitter).
Vytváranie sietí
 Uľahčujeme kontakt s a medzi zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania dospelých a inými
neziskovými organizáciami;
 Úzko spolupracujeme s tvorcami rozhodnutí Európskej únie a oni počúvaju naše názory a pohľady;
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Spolupracujeme s ďašími výskumnými a vývojovými inštitúciami, vrátane univerzít.

Vytvárame spoločenstvo
 Ako sieť s viac ako 100 asociáciami vzdelávania dospelých vytvárame vplyvnú spoločnosť;
 Stretnutia našich členov umožnujú zdieľanie osvedčených postupov s Európskymi kolegami.
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