
Občanská akademie
Celoživotní učení pro všechny.

V. Vojtěch



Agenda

1. Jak to začalo 
– projekt Silver Business AMSP ČR

2. Průzkum 

3. Hledání modelu „příprava na stáří“

4. Příklad projektu lidových vysokých škol

5. Vlastní projekt – Akademie Černošice

6. Výsledky
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2. Průzkum

• Metoda Running Lean, Ash Maurya 
(Jít na ulici a zeptat se)

• Zhruba 2 kategorie seniorů

• 1. skupina – aktivní 
(podnikatelé, pracující důchodci, angažovaní 
ve spolcích, tanec, cestování, charitativní 
činnost…

• 2. skupina – pasivní
(nesoběstační, zdravotní obtíže, obtížná 
komunikace, složitá integrace, deprese)
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3. Model „příprava na stáří“ 

• Lidové vysoké školy v Evropě (LVŠ) + 
vzdělávací spolky po vzniku Československa

• Příklady LVŠ Dánsko, Belgie, Německo
• Lidové vysoké školy – vznik 1840 v Dánsku
• Rozšíření od Skandinávie přes Belgii po Rakousko
• Cíl: 

Výchova dospělých v 
každodenním životě, 
výchova k občanství a ke 
kritickému myšlení
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4. Příklad: VHS Německo

• Údaje Německo 2017

• 960 samostatných škol VHS + pobočky

• 600 000 kurzů za rok

• 16 500 000 vyučovacích hodin
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5. Použitý postup

• Rozhodnutí: Apríl 2018 – okopírovat VHS

• Nejdřív bez vlastní tvořivosti (jen změna názvu)

• Start Oktober 2018 (podzimní semestr)

• Rozjet Akademii Černošice jako pilotní projekt

• Zpracovat zkušenosti z Černošic jako kuchařku 
„Jak založit a provozovat Občanskou akademii“

• Model „Akademie“ nabídnout ke kopírování jiným 
obcím a městům v České  nebo Slovenské 
republice
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6. Výsledky

• Zlepšení komunitního života

• Aktivace ostatních spolků a sdružení ve městě 
Černošice

• Díky široké a pestré nabídce (včetně 
nenáročných kurzů a přednášek) chodí na 
akce ve stále větší míře i senioři

• Domnívám se, že celoživotní učení je jedna z 
cest, jak připravit seniory na stáří, na fyzickou, 
psychickou zdatnost a dobré sociální kontakty
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Díky za pozornost

Václav Vojtěch

info@AkademieCernosice.cz

+420 773 871 718

Akademie Černošice z.s.

Asociace občanských akademií z.s.
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