
 
 
 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Praha, 3. prosince 2007 – V pátek 7. prosince 2007 se v Praze uskuteční mezinárodní 
konference na téma „Vzdělávání dospělých v regionech“, kterou letos potřetí uspořádá 
Národní vzdělávací fond v rámci aktivit pracovní skupiny Středoevropské iniciativy 
(CEI) Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání. Konference, která se koná pod záštitou 
Ministerstva zahraničních věcí ČR, se zaměří na aktuální zkušenosti se vzděláváním 
dospělých v regionech v různých evropských zemích. Umožní diskuzi na téma dalšího 
vzdělávání dospělých, tedy těch, kteří již opustili školský systém a potřebují rozšiřovat a 
aktualizovat své znalosti a dovednosti tak, aby byli schopni kvalitně vykonávat svoji 
práci a udržet si vlastní konkurenceschopnost na pracovním trhu.  
Fórum lidské zdroje v rámci této pracovní skupiny bylo založeno za účelem pravidelného 
setkávání odborníků z oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání k otázkám, které jsou pro 
rozvoj lidských zdrojů klíčové. Pro setkání tohoto fóra v letošním roce bylo zvoleno jako 
hlavní téma vzdělávání dospělých z hlediska regionální politiky jako základního předpokladu 
rozvoje regionů.  

 „Vzdělávání dospělých patří bohužel ke slabinám českého vzdělávacího systému. Vzdělávání 
se v ČR účastní méně dospělých, než ve většině členských zemí Evropské unie. V České 
republice také na rozdíl od řady zemí unie stát dosud nezavedl žádné finanční nebo  
nefinanční pobídky, které by stimulovaly vzdělávání dospělých a jejich účast na něm,“ říká 
v souvislostí s nadcházející konferencí ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava 
Kopicová. „V některých zemích se na vzdělávání dospělých podílí i obce a regiony. Pro české 
účastníky konference, jichž je většina z krajů, mohou proto být inspirující a užitečné právě 
zkušenosti o způsobech začlenění obcí a regionů do vzdělávání dospělých,“ dodává Miroslava 
Kopicová, která konferenci bude moderovat.   
 
Podrobnější informace a program konference naleznete na internetové adrese 
www.nvf.cz/cei/index_cs.htm
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