Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro kariérní poradenství
ze dne 13. 03. 2017
Přítomni:









Jitka Jirsáková
Sára Drozdová
Petr Chaluš
Jitka Morčušová
Zdenka Havrlíková
Radka Čapková
Petra Michaličková
Dana Bilíková

Program







Úvod
Nastavení spolupráce s dalšími subjekty
Projekty
Návrhy na další úkoly PS
Různé
Schválení zápisu a závěr

Úvod
Schůzi zahájila Sára Drozdová a všechny uvítala. Představila program schůze a seznámila
ostatní členy se zaměřením karierového poradenství. Členové byli představeni s jednacím
řádem pracovních skupin AIVD ČR. Následovalo představení všech zúčastněných se
zaměřením jejich činností a činností jejich organizací.
Nastavení spolupráce s dalšími subjekty
Slova se ujal Petr Chaluš (Euroguidance), který představil možnosti spolupráce v rámci
konference o kariérovém poradenství. Dále představil možnost vytvořit modul na vzdělávání
poradců, v němž by struktura odpovídala profesním kvalifikacím a byla by inspirována různými
přístupy.
Na to navázala Jitka Jirsáková s připomínkou, že vzdělávací modul by měl rozšířit povědomí
a znalosti mezi osoby, které by šířili dále myšlenku poradenství.
Projekty
Sára Drozdová, představila projekty v rámci kariérového poradenství a možnosti zapojení.
Další zapojení bude probráno na dalším zasedání pracovní skupiny.
Návrhy na další úkoly PS
V návaznosti na možnosti spolupráce v projektech byly probrány návrhy na další aktivity
pracovní skupiny. Z několika návrhů na témata, směry a aktivity byla jako počáteční akce
vybrán networking pro firmy, vzdělavatele, poradce a univerzitní poradenská centra. V rámci

akce by měly být prezentovány příklady dobré praxe a vzbudit potřebu a nutnost po kariérovém
poradenství. V rámci networkingu by mohla být obsažena tato témata (či další aktivity):
benefity (soft kromě materiálních), nabídnutí konzultace a ochutnávka poradenského procesu.
Různé
Členové se shodli, že chybí péče o kariérové poradce mimo úřady práce a mimo školy. Tato
sféra by se měla hlouběji řešit.
V rámci pracovní skupiny by mělo docházet ke sdílení metodik, informací apod. Sdílení bude
probíhat pomocí sdílené složky na Google.
Dále proběhlo sdílení zkušeností ze zahraničí.
Další zasedání proběhne 10. 4. od 10 hod. v prostorách AIVD ČR.
Úkoly na další zasedání:
Termín
Do 10. 4.
Do 10.4.
Do 10.4.

Úkol
Návrhy kandidátů na předsedu pracovní skupiny
Vytvořit seznam malých a středních podniků, kde
funguje kariérové poradenství
Návrh témat pro networking

Zapsala: Sára Drozdová
Schválila: Jitka Jirsáková

Odpovědná osoba
Všichni členové PS
Všichni členové PS
Všichni členové PS

