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Týden vzdělávání dospělých
Marie Jelínková

Vzdělávání by mělo být samozřejmou součástí našeho života, ale ne vždy se chováme a jednáme v souladu s
touto představou. Občas nám nečiní potíže hledat důvody, proč právě teď se vzdělávat nemůžeme, a stěžovat si
na to, kolik nám chybí času, prostředků i možností. Někdy nám může být našeptávačem strach z neúspěchu, jindy
vlastní pohodlnost. Buďme však k sobě upřímní. Žijeme v cyklickém shonu a každá změna s sebou nese i určitou
aktivitu nad rámec našeho běžného života. Proto se může jevit jako jednodušší hledání důvodů, proč už si jako
dospělí lidé kvalifikaci doplňovat nemusíme, proč stačí, když se vzdělávají pouze naše děti.
Ale pravda je, že ukončením studia smysl vzdělávání nekončí. Vzdělávání je celoživotní proces vedoucí k našemu
spokojenému a plnohodnotnému životu. Je důležité stále rozvíjet své schopnosti a dovednosti i v období zralé
dospělosti. V čem a jakým způsobem se budeme rozvíjet, přímo ovlivní naše pracovní plány a možnosti. Nelze
očekávat, že se nabídka vhodného pracovního nebo profesního uplatnění naskytne sama bez našeho přičinění a
bude mít trvalý charakter. Žijeme v době, kdy je konkurence na trhu práce vysoká a může nás nemile překvapit.
Nebudeme-li si rozšiřovat kvalifikaci, můžeme se velmi rychle dostat do role osob, které nesplňují požadavky
kladené tržněpracovním prostředím.
Z těchto důvodů chceme široké veřejnosti nabídnout možnost účastnit se vzdělávacích aktivit v rámci Týdne
vzdělávání dospělých (TVD). Cílem této akce je poskytnutí informací a nabídnutí různorodé škály příležitostí
v oblasti dalšího vzdělávání dospělé populace. Hlavní důraz je kladen na možnosti získání nebo rozšíření
kvalifikace tak, aby docházelo k naplňování požadavků trhu práce, uspokojení profesních potřeb zaměstnanců a
poskytnutí informací všem, kteří hledají, nebo chtějí hledat nové pracovní uplatnění.
Zadavatelem TVD je Královéhradecký kraj, pod jehož záštitou akci organizuje Úřad práce České republiky –
krajská pobočka v Hradci Králové a kontaktní pracoviště v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově.
Dalším spolupracujícím partnerem je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Týdny vzdělávání
dospělých jsou celostátní akcí organizovanou Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci
s jednotlivými kraji ČR. Dlouhodobě jsou podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, od roku 2009
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2011 Úřadem práce ČR.
Stejně tak jako v předchozích letech se tým realizátorů snaží o pestrou nabídku možností vzdělávání, kterých se
může účastnit každý, koho tyto aktivity osloví a kdo má zájem rozvíjet svůj osobní potenciál. I v letošním roce
budou jednotlivé akce uspořádány do tematických dní tak, aby se účastník mohl bezproblémově orientovat
v pestré škále nabídky. Pro ilustraci lze jmenovat např. semináře zaměřené na oblasti sebepoznání, osobního
rozvoje, pracovní diagnostiky, možnosti zaměstnávání v zemích EU, dobrovolnictví, pracovněprávního a
finančního poradenství. Představíme některé odborné profese s možností využití konzultací se zaměstnavateli o

pracovním uplatnění v dané profesi, což bude ve stanovených případech doplněno i exkurzemi přímo na
pracoviště zaměstnavatelů. Mezi rozšiřujícími vzdělávacími aktivitami nelze opominout ani možnosti studia cizích
jazyků, informace z oblasti kultury, sportu, image, zkušenosti ze zahraničních cest aj. Nabídka jednotlivých aktivit
bude široká, pestrá a bude odrazem specifik jednotlivých oblastí v kraji.
TVD bude probíhat v týdnu od 7. do 11. 11. 2016 na půdě Úřadu práce v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou,
Náchodě, Trutnově a Jičíně a na pracovištích některých zaměstnavatelů a vzdělávacích středisek. Účast pro
širokou veřejnost je zdarma bez omezení na množství absolvovaných seminářů.
Bližší informace, včetně rozpisu konkrétních plánovaných akcí, vám sdělí pracovnice oddělení poradenství a
dalšího vzdělávání na jednotlivých pobočkách Úřadu práce v Královéhradeckém kraji. Naleznete je také na
letácích a plakátech, které budou v dostatečném časovém předstihu distribuovány do jednotlivých měst. Aktuální
informace budou také zveřejněny na webových stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP v kraji.
Současně může být tato akce výzvou pro zaměstnavatele nebo vzdělavatele, kteří chtějí zviditelnit svoji činnost.
Máte možnost zdarma prezentovat své vzdělávací potřeby a zdůraznit, jakými kompetencemi by měl disponovat
váš zaměstnanec. Zároveň můžete využít prezentace své instituce v rámci dne otevřených dveří přímo ve vaší
společnosti (vaší knihovně) a tím inspirovat možné potenciální pracovníky ke snaze o získání zaměstnání právě u
vás.
Tato akce se stala jednou z vlajkových lodí přibližujících poutavou formou oblasti vzdělávání dospělých. A proto
věříme, že i v letošním roce pro vás bude zdrojem inspirace a nových zajímavých informací. Přijďte a i vy se
podělte o své zkušenosti. Za tým realizátorů se na setkání s vámi těší Marie Jelínková, Úřad práce ČR – krajská
pobočka v Hradci Králové.
Kontakt na autorku: marie.jelinkova@hk.mpsv.cz
Web TDV: http://www.tydnyvzdelavani.cz/
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