STRATEGIE AIVD ČR, O.S.
Mise
Jsme nejvýznamnější profesní asociací rozvíjející sektor vzdělávání dospělých a
prosazující jeho zájmy. Sdružujeme instituce vzdělávání dospělých, hájíme jejich zájmy
a pečujeme o jejich rozvoj. Jsme mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení
zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání dospělých.
Vize
• Být respektovaným partnerem pro stát a samosprávu.
• Zastupovat sektor vzdělávání dospělých ve všech klíčových rozhodovacích a
poradních orgánech na úrovni státu a krajů.
• Být partnerem zaměstnavatelů, univerzit, výzkumných a vědeckých pracovišť a
dalších klíčových hráčů v sektoru vzdělávání dospělých.
• Sdružovat většinu klíčových institucí vzdělávání dospělých na českém trhu.
• Prosazovat kvalitu vzdělávacích forem, metod a prostředků, kvalitu práce členských
organizací, lektorů, manažerů, vzdělávacích programů.
• Vybudovat a udržovat těsnou mezinárodní spolupráci.
Cíle pro rok 2012
• Získat zastoupení v Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost,
resp. v jejím výboru pro vzdělávání.
• Uzavřít partnerské smlouvy s Úřadem práce ČR a zástupcem zaměstnavatelů.
• Vstoupit do jednání s institucemi připravujícími nové programovací období ESF.
• Zajistit zastoupení asociace ve všech krajích ČR.
• Zajistit zastoupení asociace v krajských Radách pro rozvoj lidských zdrojů.
• Uspořádat odborné akce ve spolupráci s univerzitami.
• Vydat nejméně 6 tiskových zpráv a uspořádat nejméně 2 tiskové konference.
• Prosazovat vznik profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ v sektorové radě.
• Stát se autorizovanou osobou profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.
• Rozšířit členskou základnu alespoň na 230 členů.
• Ustavit regionální kooperační fóra v krajích ČR pro spolupráci vzdělavatelů,
zaměstnavatelů, krajských úřadů, Úřadu práce ČR a jiných institucí.
• Získat finanční příspěvek na TVD alespoň ze tří zdrojů.
• Vyhlásit soutěž „Lektor/ka roku“ a „Vzdělávací instituce roku“.
• Vytvořit desatero kvalitní vzdělávací instituce a desatero kvalitního lektora.
Prosazovat body desatera u všech členů asociace.
• Realizovat průzkum členské základny ve vztahu k AIVD ČR.
• Realizovat Týden vzdělávání dospělých ve všech krajích ČR.

