
MMěěstskstskéé knihovny na cestknihovny na cestěě do EU do EU --
zalozaložženeníí centra celocentra celožživotnivotníího uho uččeneníí

INFORUM 2005: 11. INFORUM 2005: 11. konferencekonference o profesiono profesionáálnlníích ch 
informainformaččnníích zdrojch zdrojííchch Praha, 24. 26. 5. 2005Praha, 24. 26. 5. 2005



• Knihovna Kroměřížska 
Otevřená knihovna –
komunitní centrum

• Vzdělávací aktivity 
knihovny

• Nevládní neziskové
organizace a knihovna

• Spolupráce knihovny s 
Informačním centrem nadací
Praha

• Projekty Nadace Open 
Society Fund Praha 
zaměřené na vzdělávání

 

Motivace k projektu Centrum celoživotního 
učení (vzdělávání)



NeziskovNeziskovéé organizace na cestorganizace na cestěě do EUdo EU

• Projekt Nadace OSF Praha – vzdělávací cyklus, semináře, 
workshopy, odborné stáže, PR aktivity, partnerství, podpora a 
udržitelnost projektů

• Orientace v problematice EU
• Příprava a vývoj Projektu celoživotního učení Knihovny 

Kroměřížska
• Pilotní projekty s Úřadem práce Kroměříž, s Centrem zdravotně

postižených  Zlín – pracoviště Kroměříž



ProgramovProgramovéé dokumenty pro projekt dokumenty pro projekt 
celoceložživotnivotníího uho uččeneníí

• Národní rozvojový plán - 4.1 Celoživotní učení
• Bílá kniha - Národní program  rozvoje vzdělávání v ČR
• Státní informační a komunikační politika, strategický dokument vlády -

usnesení č. 265/2004, které vychází z Akčního plánu EU eEurope 2005, 
priorita 2 - Informační vzdělanost

• Územní plán rozvoje Zlínského kraje - Generální strategický cíl č. III -
demografický a sociální rozvoj, v jeho rámci podporovat  zaměstnanost, 
bydlení a rozvoj kvalifikace. Důraz na faktory rozvoje lidských zdrojů v 
návaznosti na trh práce.

• Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, 4. Specifické oblasti strategie, 
• 4. 1 Celoživotní učení
• Národní akční plán zaměstnanosti  2004-2006
• Specifická doporučení Rady České republice: Vyšší a účinnější investování do 

lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání



Centrum celoCentrum celožživotnivotníího uho uččeneníí
SWOT ANALÝZASWOT ANALÝZA

S
• Knihovna má v rámci regionu 
významné postavení jako kulturní a 
vzdělávací instituce
• Profesionální pracovníci a 
management
• Silní klíčoví partneři
• Zkušenosti se vzděláváním 
v cílových skupinách
• Dobrá spolupráce se zřizovatelem, 
starosty obcí a Úřadem práce

W
• Nedostatečné vybavení pro potřeby 
výuky
•Zvýšená kapacita připojení -
Internet
•Bezbariérový přístup do nových 
prostor
• Vyškolený lektorský tým
• Akreditace
• Technika pro zdravotně postižené

O
• Využití již existujících programů na 
vzdělávání
• Prohloubení spolupráce mezi 
veřejnou správou, občanským a 
soukromým sektorem
• Alternativní formy vzdělávání , e –
learning
• Rozšíření projektu na další cílové
skupiny 
• Rozšíření aktivit o možnost 
preventivních programů

T
• Vstup soukromých vzdělávacích 
subjektů
• Nízká společenská motivace 
v zájmu vzdělávání
• Nedostatečné kofinancování
• Odchod kvalifikovaného personálu
• Snížení počtu účastníků z důvodu 
oživení ekonomiky



Centrum celoCentrum celožživotnivotníího uho uččeneníí
DDÁÁLE ! DlouhodobLE ! Dlouhodoběě AsertivnAsertivněě Lidsky EfektivnLidsky Efektivněě !!

• Název operačního programu: Operační program rozvoj lidských zdrojů
• Číslo priority: 3.1
• Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti
• Číslo opatření: 3.1.1
• Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při 

zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
• Číslo výzvy 1
• Oblast zásahu: Politika trhu práce



Centrum celoCentrum celožživotnivotníího uho uččeneníí
DDÁÁLE ! DlouhodobLE ! Dlouhodoběě AsertivnAsertivněě Lidsky EfektivnLidsky Efektivněě !!

Cílové skupiny projektu:

• Nezaměstnaní nad 45 let věku 
• Dlouhodobě nezaměstnaní –

nezaměstnaní déle než 6 měsíců
• Zdravotně znevýhodnění



Centrum celoCentrum celožživotnivotníího uho uččeneníí
DDÁÁLE ! DlouhodobLE ! Dlouhodoběě AsertivnAsertivněě Lidsky EfektivnLidsky Efektivněě !!

• Vzdělávací aktivity:

• Akreditované kurzy informační gramotnosti – 20 hodin
• Akreditované kurzy počítačové gramotnosti – 60 hodin
• Motivace, komunikace, osobnostní rozvoj – 20 hodin
• Ekologická a environmentální výchova – 6 hodin



Centrum celoCentrum celožživotnivotníího uho uččeneníí
DDÁÁLE ! DlouhodobLE ! Dlouhodoběě AsertivnAsertivněě Lidsky EfektivnLidsky Efektivněě !!

• Partneři projektu:

• Úřad práce v Kroměříži
• Městský úřad Kroměříž
• Centrum zdravotně

postižených Zlín –
pracoviště Kroměříž

• Prohlášení o partnerství –
partnerské smlouvy



Centrum celoCentrum celožživotnivotníího uho uččeneníí
DDÁÁLE ! DlouhodobLE ! Dlouhodoběě AsertivnAsertivněě Lidsky EfektivnLidsky Efektivněě !!

• Realizační tým projektu
• Interní, externí

zaměstnanci vzdělávacího 
centra

• Rozpočet projektu -
Náklady

• Udržitelnost
• Výstupy a výsledky

 



• Postavení veřejné knihovny 
ve společnosti 21. století

• Veřejné knihovny a sociální
integrace

• Veřejné knihovny a 
vzdělávání

• Veřejné knihovny v 
partnerství s dalšími 
paměťovými institucemi na 
lokální úrovni

• Zapojení veřejné knihovny 
do rozvojové strategie města

MultiplikaMultiplikaččnníí efekty projektuefekty projektu



Knihovna KromKnihovna Kroměřěříížžska ska –– ppřřííspspěěvkovvkováá organizace organizace 

Kontakty:

• PhDr. Šárka Kašpárková - ředitelka
tel. 573 337 216
mobil 777 952 324
e-mail kasparko@knihkm.cz

• Knihovna Kroměřížska -
příspěvková organizace
Slovanské náměstí 3920
676 01 Kroměříž
www.knihkm.cz
tel. 573 330 119
e-mail knihovna@knihkm.cz

• Mgr. Daniela Hebnarová - vedoucí
úseku služeb
tel. 573 330 119
mobil 777 962 324
e-mail daniela@knihkm.cz
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