
Česká republika je jednou ze zemí, která se přihlásila k aktivnímu prosazování 
myšlenky celoživotního učení. Veškeré formy učení jsou tak chápány jako celek 
propojující svět vzdělávání a zaměstnání a zajišťující možnost plynulého přechodu 
mezi nimi. Tento přechod se uskutečňuje na pozadí uznávání kompetencí a kvalifi-
kací, které v životě získáváme.

Každý člověk během svého života rozvíjí mnohé kompetence i mimo formální 
vzdělávání. Tyto kompetence významně zvyšují kvalitu života jednotlivce a ovliv-
ňují i úspěšnost jeho zapojení se do pracovního procesu. Mnohé z nich jsou zís-
kávány, prakticky ověřovány a potvrzovány v rámci výchovně-vzdělávacích činností 
probíhajících ve sdruženích dětí a mládeže, střediscích volného času, školních klu-
bech a družinách – tedy v rámci tzv. neformálního vzdělávání, včetně vzdělávání 
zájmového.

Jsme přesvědčeni, že současná společnost by měla nabízet větší prostor těm, 
kteří umějí vzít svůj život do vlastních rukou, jsou ochotni věnovat čas vlastnímu 
rozvoji i péči o věci obecné ve snaze o nápravu toho, co je nevyhovující, k rozvo-
ji toho, co je cenné. Uvědomujeme si důležitost podpory úsilí v oblasti uznávání 
kompetencí získaných mimo formální vzdělávání a zasadíme se o to, aby význam, 
uplatnitelnost a udržitelnost neformálního vzdělávání byly i nadále důležitým celo-
společenským tématem pro politickou reprezentaci, vzdělavatele a zaměstnavate-
le s důrazem na kompetence, které v něm jeho účastníci rozvíjejí.

Jsme připraveni:

• hledat cesty pro rozvoj neformálního vzdělávání a podporu osob pracujících 
s dětmi a mládeží a podporovat nástroje a mechanismy prokazování kom-
petencí,

• vytvářet prostředí, v němž pracovníci mají možnost získávat práci, která 
umožňuje oboustranně výhodné využití znalostí a dovedností získaných 
v rámci neformálního vzdělávání,

• podporovat myšlenku uznávání neformálního vzdělávání odstraňováním 
veškerých bariér – fyzických, ekonomických, sociálních a kulturních – brá-
nících uplatnitelnosti na trhu práce.
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