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Vzdělávání dospělých
&

evropský program 
Grundtvig



Dům zahraničních služeb (DZS)

příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR

zajišťování školských vzdělávacích a dalších 
styků se zahraničím podle pokynů ministerstva
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Program celoživotního učení (LLP)

Comenius
pre-primární, 

primární a 
sekundární 

vzdělávání

Leonardo da
Vinci

odborné 
vzdělávání a 

příprava

Erasmus

terciární 
vzdělávání

Grundtvig

vzdělávání 
dospělých a 

celoživotní učení

Průřezový program
Evropská jazyková cena Label 

Studijní návštěvy pro experty v oblasti vzdělávání (SVES) 

Program Jean Monnet
podpora výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni 

vysokoškolských institucí



Program celoživotního učení (LLP)
- zapojené státy

→ 33 evropských států:

 27 členských států Evropské unie

 Chorvatsko

 Island

 Lichtenštejnsko                  

 Norsko                     

 Švýcarsko             

 Turecko
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Rozpočet LLP

 Rozpočet LLP: 6,97 miliard EUR na celých 7 let

• Erasmus ≥ 40%

• Leonardo de Vinci ≥ 25%

• Comenius ≥ 13%

• Grundtvig ≥ 4%

GRUNDTVIG → malý rozpočet, velké výzvy!
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GRUNDTVIG – cíle programu

Cílem je podporovat:

• spolupráci mezi organizacemi vzdělávajícími dospělé

• mobilitu osob zapojených do dalšího vzdělávání v celé 
Evropě

• rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých 
a jejich předávání

• zlepšení pedagogických

přístupů a řízení

• motivaci k celoživotnímu                                                            
učení nejširší veřejnosti
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GRUNDTVIG – cílová skupina
Jednotlivci: 

• školitelé a vzdělavatelé dospělých 

• řídící a administrativní pracovníci

• studenti oboru vzdělávání dospělých 
(andragogika)

• široká veřejnost

Organizace:

• školy všech typů

• další instituce a subjekty zabývající se 
vzděláváním dospělých

• neziskové, dobrovolnické organizace

• kulturní instituce, muzea, knihovny

• výzkumná centra, poradenské servisy…
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GRUNDTVIG pro jednotlivce

 osoby pracující v oblasti vzdělávání 
dospělých

→ učitelé a lektoři vzdělávající dospělé, vedoucí 
pracovníci institucí vzdělávání dospělých, 
inspektoři, poradci, konzultanti … 

 široká veřejnost



GRUNDTVIG pro jednotlivce
→ osoby ve vzdělávání dospělých

A) Vzdělávací kurzy:
• vzdělávací akce v zahraničí (kurz, seminář)

• 5 dnů až 6 týdnů

• grant až 1 300/1 700 EUR na pobyt, cestu, pojištění 
a poplatek za kurz

• kurzy z on-line databáze Grundtvig X vlastní
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GRUNDTVIG pro jednotlivce
→ osoby ve vzdělávání dospělých

B) Stáže a konference:

• stáž: návštěva v zahraniční organizaci stejného charakteru 
jako domácí organizace (stínování kolegy, studium aspektů 
vzdělávání dospělých …)

→ max 12 týdnů, až 1 700 EUR na pobyt, cestu, pojištění a 
případný poplatek hostitelské organizaci

• konference k tématu vzdělávání dospělých

→ až 1 000 EUR na pobyt, cestu, pojištění a registrační poplatek
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GRUNDTVIG pro jednotlivce
→ osoby ve vzdělávání dospělých

C) Asistentské pobyty:
• aktivní pobyt v zahraniční organizaci stejného 

zaměření jako domácí organizace

• plné začlenění do chodu organizace (výuka, 
management, projektová činnost …)

• 13 – 45 týdnů, až 12 660 EUR
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GRUNDTVIG pro jednotlivce
→ široká veřejnost

Účast zdarma na vzdělávacím workshopu:
• pro všechny dospělé osoby jakéhokoliv oborového 

zaměření (výjimkou učitelé)

• rozličná témata (zdravý životní styl, ruční práce, řemesla, 
kulinářské umění, psychologie, fotografie …)

• neformální vzdělávání dospělých                                                                                              

• 5 – 10 dnů

• organizátor hradí pobyt, cestu                                                               
a pojištění
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GRUNDTVIG pro organizace

Zapojit se mohou jakékoliv organizace, které jsou

právnickou osobou a působí v oblasti vzdělávání

dospělých v jakékoliv formě (formální, neformální       

a informální vzdělávání) a intenzitě.



GRUNDTVIG pro organizace

A) Organizace workshopu
• neformální vzdělávání

• jakékoliv téma atraktivní pro dospělou veřejnost (18+)

• 5 – 10 dnů

• pro 10 – 20 účastníků ze zemí LLP (max ⅓ z jedné země)

• grant 2 části:

1) na organizační náklady: paušál 4 600 EUR

2) na náklady účastníků: pobyt, cesta, pojištění                    
(až 1 377 EUR na účastníka)
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GRUNDTVIG pro organizace

• workshop možno zaměřit na konkrétní cílovou 
skupinu:

a) klasifikací účastníků - osoby 50+, rodiče 
problémových dětí, milovníci fotografie, ...

b) tématem – mezigenerační vzdělávání, zdravý životní 
styl, umění, příroda, lidová řemesla, …

• organizátor vybírá účastníky

• workshop propagován společným evropským 
katalogem + iniciativa organizátora
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GRUNDTVIG pro organizace

B) Projekty partnerství:
• spolupráce min. 3 organizací ze 3 států LLP

• projektové období 2 roky

• cíl:

 výměna zkušeností, postupů a metod

 vzájemná motivace

 začlenění evropské spolupráce a zahraniční zkušenosti         
do chodu organizace

 společný mezinárodní „produkt“  (metodika, manuál, 
konkrétní předměty, výzkum, výstava, divadelní 
představení …) 
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GRUNDTVIG pro organizace

Aktivity v průběhu projektu partnerství:

 pracovní setkání

 organizace vzdělávacích seminářů a konferencí

 spolupráce na lokální i mezinárodní úrovni s organizacemi 
a dalšími subjekty oblasti tématu projektu

 výroba „produktu“ (technické, ilustrační a umělecké 
předměty)

 výzkum, statistické šetření, práce v terénu … 

 šíření výstupů z projektu (tvorba internetových stránek, 
publikace …) 

 a mnohé další …



GRUNDTVIG pro organizace

Příklady témat projektů partnerství:

 bariéry ve vzdělávání

 učení seniorů

 integrace znevýhodněných osob

 mezigenerační vzdělávání

 jak na jazykové vzdělávání dospělých

 informační a komunikační technologie ve vzdělávání 
dospělých

 celoživotní učení

 …
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GRUNDTVIG pro organizace
Finanční stránka projektů partnerství:

→ grant určen na veškeré náklady spojené s realizací projektu 
(zahraniční setkání, lokální spolupráce, šíření výstupů, tvorba 
„produktu“, náklady organizace na realizaci …)
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Počet zahraničních
mobilit (minimum) Grant

4 5 200 EUR

8 9 600 EUR

12 13 200 EUR

24 24 000 EUR



Tipy a doporučení pro projekty partnerství:

 rady a tipy pro realizaci projektu                                                               
→ projekt QaS: www.programkontoret.se/sv/QaS/

 výstupy z již realizovaných projektů partnerství Grundtvig                      
→ databáze EST: est.dzs.cz/search.php

 účast na tematických seminářích a konferencích organizovaných 
DZS/NAEP v průběhu roku – prezentovány příklady dobré praxe

 partnery lze hledat prostřednictvím Národních agentur                          
(viz www.naep.cz /grundtvig záložka Projekty partnerství/Partner 
Search)
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GRUNDTVIG – DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY
 mezinárodní spolupráce 

2 dobrovolnických organizací

 dvouleté projekty

 každá z organizací vyšle 

a přijme 2-6 dobrovolníků ve věku 50+

 dobrovolnická aktivita může spočívat v jakékoli neziskové 
činnosti

 délka výměnného pobytu dobrovolníka je 3 - 8 týdnů

 GRANT:

→ na vyslání dobrovolníků (skutečné cestovní náklady + na organizaci 
800 € na dobrovolníka)

→ na přijetí dobrovolníků (pobytové náklady + na organizaci 390 €
na dobrovolníka)
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GRUNDTVIG – DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY

 jako dobrovolník se může zapojit kdokoliv                                    
ve věku 50+

 o grant žádá jakákoli organizace zkušená                                          
s organizováním dobrovolnických neziskových                      
aktivit

→ Organizace obdrží grant:
 na vyslání dobrovolníků (skutečné cestovní náklady +                   

na organizaci 800 € na dobrovolníka)

 na přijetí dobrovolníků (pobytové náklady + na organizaci 390 €
na dobrovolníka)

Národní priorita
instituce, která nečerpal grant GRU v minulosti
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GRUNDTVIG pro organizace

Aktivity v průběhu dobrovolnického projektu:

 pracovní setkání partnerských organizací

 hledání dobrovolníků a jejich výběr (vyrovnaný počet mužů a 
žen

 jazyková a kulturní příprava dobrovolníků

 vyslání a přijetí dobrovolníků (samostatně či ve skupině)

 šíření výstupů z projektu (nejde pouze o výměnu dobrovolníků,               
ale o projekt – tvorba „produktu“)



Tipy a doporučení pro dobrovolnické projekty:

 publikace organizace SEVEN NETWORK

→ průvodce seniorskými dobrovolnickými pobyty v zahraničí:          
Setting up an Exchange! (ke stažení na www.naep.cz/Grundtvig)

 dokument Evropské komise s radami a tipy pro realizaci kvalitního 
dobrovolnického projektu:

Tips and Resources for a Good Project

(ke stažení na www.naep.cz/Grundtvig)

 účast na tematických seminářích a konferencích organizovaných 
DZS/NAEP v průběhu roku – prezentovány příklady dobré praxe

 partnery lze hledat prostřednictvím Národních agentur                          
(viz www.naep.cz /grundtvig záložka Projekty partnerství/Partner 
Search)
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GRUNDTVIG – rozpočet 2010

Přidělené

granty

(EUR)

Počet 

schválených 

žádostí

Celkový 

počet 

přijatých 

žádostí

PROJEKTY PARTNERSTVÍ 755 200 52 84

DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY 40 872 2 3

WORKSHOPY 100 914 5 27

MOBILITY OSOB

asistentské 

pobyty

18 640 3 7

vzdělávací 

kurzy

58 069 39 114

stáže a 

konference

9 820 8 17

PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY 3 485 5 14

celkem 987 000 26



GRUNDTVIG
– termíny pro předkládání žádostí:

 projekty partnerství: únor 2012

 dobrovolnické projekty: březen 2012

 workshopy: únor 2012

 individuální granty (mobility osob):

→ asistentské pobyty: 31. března 2011

→ vzdělávací kurzy:

• 14. ledna 2011 (výjezd V – VIII 2011)

• 29. dubna 2011 (výjezd IX – XII 2011)

• 16. září 2011 (výjezd I – IV 2012)

→ stáže a konference:

• kdykoliv během roku (nejpozději 6 týdnů před akcí)
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Desatero k úspěšnému předložení žádosti:
1. Aktuální formulář – Výzva 2011

2. Žádost nikdy nevyplňovat ručně!

3. Přečíst si podrobně instrukce v každé části žádosti → nerozumím-li něčemu, 
zeptám se své Národní agentury 

4. Vyplnit všechny požadované části žádosti

5. Předložit žádost všemi požadovanými cestami: email + poštou                                
(+ on-line v případě elektronických formulářů)

6. Prostudovat Národní priority a administrativní kritéria pro danou Výzvu 
(každý stát svá specifika) – na internetových stránkách NAEP u každé z aktivit

7. Neopomenout požadované přílohy (individuální granty – CV, motivační 
dopis…)

8. Projekty - části společné pro koordinátora a partnera musí být identické

9. Projekty - každý z partnerů projektu zasílá žádost své Národní agentuře                               
ve stanoveném termínu (shodné termíny pro všech 33 států) → klíčové 
datum na razítku pošty

10. Nesmí chybět požadované podpisy!!
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Kontakty             www.naep.cz/grundtvig

Mgr. Petra E. Krňanská
- email: petra.krnanska@naep.cz

- tel.: 221 850 702

→ projekty partnerství, dobrovolnické projekty, stáže a konference

Mgr. Jan Trnka
- email: jan.trnka@naep.cz

- tel.: 221 850 701

→ workshopy, vzdělávací kurzy, asistentské pobyty
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DĚKUJI ZA POZORNOST!
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