Příloha k TZ – oceněné projekty

Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním
trhu)
Název organizace: Evropská kontaktní skupina
Kontaktní osoba: Helena Košťálová
Kategorie: služba kariérového poradenství
Anotace:
Projekt „V práci otevřeno“ je komplexní program sestávající z kariérového poradenství
a vzdělávacích aktivit, který je určen pro kvalifikované migranty a migrantky s cílem zvýšit
jejich šanci na stabilní uplatnění na pracovním trhu. Kariérové poradenství bylo realizováno
individuální i skupinovou formou a mělo za cíl podpořit schopnosti sebeřízení vlastní kariéry
u cílové skupiny marginalizovaných cizinců. Prostředkem ke sdílení zkušeností všech
účastníků byla skupinová setkávání a tematické exkurze. Vzdělávací kurzy byly interaktivní,
účastníci měli možnost natrénovat si reálné situace, kterým budou na pracovním trhu
vystaveni, a naučit se lépe komunikovat v pracovním prostředí (mimo jiné díky získání
odborné terminologie). Součástí vzdělávání byla také tematická jazyková příprava. Projekt
klade důraz na sebezkušenostní vzdělávání spojené s rozvojem klíčových kompetencí
a seznámením s požadavky na výběrová řízení v českém kulturním kontextu. To umožní
absolventům lépe zhodnotit jejich přednosti i slabiny a uplatnit se při hledání zaměstnání,
a také řídit další kariérní rozvoj v dlouhodobém horizontu. Absolventi projektu se seznámili
s řadou konkrétních technik a postupů, které jim budou složit jako podpora dalšího řízení
kariéry (např. akční plán, techniky stanovování cílů, kompetenční portfolio, individuální plány
rozvoje atd.). Dále si absolventi posílili důležité měkké kompetence a ujasnili si představu
svého dalšího rozvoje v kontextu životních hodnot, motivů a priorit.

Název příspěvku: Poznám sebe – poznám tebe. Aneb, cesta k rozvoji začíná spoluprací.
Název organizace: IQ Roma servis, o. s.
Kontaktní osoba: Monika Celundová
Kategorie: služba kariérového poradenství
Anotace:
Příspěvek představuje službu Pedagogického programu IQ Roma servis, o. s.: kariérové
poradenství, které je poskytováno mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
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Pracovníci kladou důraz na propojenost individuálního poradenství, individuálního vzdělávání
a skupinového poradenství stejně jako na spolupráci s klientem a jeho rodinou, se školou
a dalšími relevantními institucemi. Při této komplexní, dlouhodobé a intenzivní spolupráci
s klientem jsou zohledňovány jeho individuální životní etapy. Cílem všech aktivit je objevit
a otevřít v klientovi jeho vlastní potenciál, vést ho k aktivnímu zájmu o vlastní život i o dění
kolem, umožnit mu kvalitní vzdělání a dát mu prostor i čas k rozvíjení sebe sama. Vztah
pracovníka a klienta tak rozvíjí především intelektové a sociální dovednosti. Využíváním
aktivního naslouchání, narativních technik, drama a arte metod rozvíjí klient především
asertivní komunikaci, sebeprosazování, empatii, respekt. Intelektové dovednosti klient
zdokonaluje prostřednictvím individuálního vzdělávání, při kterém pracovník využívá
aktivizačních metod ve výuce, rovněž i tradičních výukových postupů.

Název příspěvku: Obnovení služeb Kariérního centra Masarykovy univerzity pro firmy, studenty
a absolventy.
Název organizace: Masarykova univerzita
Kontaktní osoba: Šárka Karmazínová
Kategorie: služba kariérového poradenství
Anotace:
Kariérní centrum bylo založeno v roce 2008 jako poradenská a personální agentura pro
studenty a absolventy všech oborů Masarykovy univerzity. V roce 2010 jeho činnost zhruba
na rok umlkla, a byla obnovena od poloviny roku 2011. Cílem aktivit Kariérního centra je
podpora vytváření kontaktů studentů s budoucími zaměstnavateli, usnadnění přechodu
absolventů do praxe a rozvoj kompetencí studentů a absolventů potřebných k hledání
zaměstnání. Centrum poskytuje individuální i skupinové formy poradenství, jehož cílem je
podpora univerzálních dovedností, které jsou využitelné ve většině oborů lidské činnosti;
důraz je kladen především na podporu samostatnosti klienta. Pro rozvoj sebereflexe klientů
jsou využívána modelová assessment centra. Studenti oboru psychologie mají možnost
absolvovat v Kariérním centru odbornou stáž. Firmám poskytuje Kariérní centrum služby
personální agentury, každoročně je organizován veletrh pracovních příležitostí JobChallenge.
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Název příspěvku: Dámský klub: podpůrná skupina dospívajících dívek ze sociálně vyloučeného
prostředí.
Název organizace: SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Svobodová
Kategorie: služba kariérového poradenství
Anotace:
Dámský klub je jednou z pravidelných volnočasových aktivit, kterou realizuje organizace
SPOLEČNOST TADY A TEĎ v sociálně vyloučené lokalitě v centru města Plzně. Jedná se
o pravidelnou kolektivní aktivitu, která má za cíl podporovat mladé klientky ve věku 13 až 20
let v osobnostním rozvoji na základě jejich potřeb. Dámský klub se ukázal jako funkční
nástroj, jak pracovat s mladými dívkami z tohoto prostředí. Záměrem klubu není jen možnost
neformálního vzdělávání a smysluplné trávení volného času, klub je především specifický ve
své funkci podpůrné skupiny, kde se dívky navzájem motivují a podporují ve studijním
a profesním rozvoji. Jedná se tedy o bezpečný prostor, kde mohou dívky sdílet své problémy,
zkušenosti, zvláště pak nové strategie pro život. Řadou aktivit získávají dívky schopnost
pohybovat se bez větších obtíží v majoritním prostředí, což jim umožňuje větší míru integrace
do společnosti.

Název příspěvku: Kariérové poradenství v Tranzitním programu pro neslyšící
Název organizace: APPN, o. s.
Kontaktní osoba: Michaela Mandíková
Kategorie: počin v oblasti kariérového poradenství
Anotace:
Organizace APPN, o. s. − Agentura pro neslyšící, nabízí služby kariérového poradenství pro
neslyšící a osoby se sluchovým postižením v produktivním věku v rámci pracovního
poradenství. V novém projektu – Tranzitní program pro neslyšící – jsou služby kariérového
poradenství určeny neslyšícím studentům střední školy s cílem včasné podpory studentů při
plánování jejich profesní a studijní kariéry. Program vznikl jako reakce na neuspokojivou
situaci mladých neslyšících absolventů na trhu práce v ČR. Program přistupuje k uplatnění
absolventa na trhu práce komplexně. Na jedné straně se zaměřuje na osobnost studenta,
jeho představy, požadavky, možnosti, na druhé straně jej a podporuje v otázce budoucího
pracovního uplatnění s předáním potřebných informací a materiálů. Zabývá se také situací na
trhu práce, pohledem zaměstnavatele, možností realizace praxí u zaměstnavatelů.

3

Poskytované kariérové poradenství má skupinovou i individuální formu. Cílem služby je
v první řadě, aby studenti poznali své silné a rozvojové stránky, uměli se reálně ocenit
a prezentovat, pochopili důležitost vlastního řízení života, soukromého i pracovního, vytvořili
si svůj akční plán budoucího vzdělávání a kariéry a naučili se efektivně komunikovat s okolím.
Program se však také snaží odstranit předsudky většinové společnosti, které často tvoří
bariéru mezi potenciálním zaměstnavatelem a neslyšícím uchazečem o zaměstnání.

Název příspěvku: „Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš.“
Název organizace: Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s. r. o.
Kontaktní osoba: Veronika Vitošková
Kategorie: služba kariérového poradenství
Anotace:
Služba kariérového a profesního poradenství, která je poskytována v rámci školního
poradenského pracoviště na Gymnáziu Jana Palacha (GJP) v Praze, je studentům nabízena po
celou dobu jejich čtyřletého studia. Aktivity kariérového a profesního poradenství probíhají
na GJP skupinovou i individuální formou. Cílem této služby je doprovázet studenty na cestě
výběru dalšího vzdělávání a profese, k čemuž slouží pomoc zorientovat se ve svých
schopnostech a silných stránkách, podpora v oblasti rezerv studenta a práce na jejich
odstraňování, snaha aktivizovat studenta k přemýšlení o hodnotách, roli a náplni volného
času v životě, posilování kompetencí vedoucích k převzetí zodpovědnosti za své budoucí
směřování a posilování důležitých dovedností řízení vlastní profesní a vzdělávací cesty.
V neposlední řadě je cílem také seznámení s informačními zdroji v oblasti dalšího
vzdělávacího a profesního směřování. Důraz je také kladen na spolupráci s pedagogy
jednotlivých předmětů, přenos zkušeností s přechodem do dalšího stupně vzdělávání od
absolventů gymnázia pro stávající studenty, a podle potřeby či žádosti konzultace s rodiči
studenta. Služba se zaměřuje také na ostatní životní sféry, ne jen na volbu dalšího vzdělání
a profese − podpora při úvahách o budoucí životní cestě je tedy vnímána jako komplexní
práce s osobností studenta. Služba kariérového a profesního poradenství se na GJP vyvíjí již
od roku 2007.
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Název příspěvku: Neboj se podnikání
Název organizace: Institut EuroSchola, o. s.
Kontaktní osoba: Dorota Madziová
Kategorie: počin v oblasti kariérového poradenství
Anotace:
„Neboj se podnikání“ je název česko-slovenského projektu, který spolu s Institutem
EuroSchola realizoval Vědecko-technologický park v Žilině. V rámci projektu vznikla simulační
hra pro studenty SŠ a VŠ v obou zemích. Hra nese název Market hero2 a jejím hlavním cílem
je nabídnout studentům možnost vyzkoušet si realizaci podnikatelského záměru
v mezinárodním virtuálním prostředí. Hlavní myšlenkou je podpora a iniciace podnikatelské
činnosti u mladých lidí. Zapojením se do simulační hry si studenti procvičili zejména tyto
dovednosti:

samostatnost,

rozhodnost,

podnikavost,

zodpovědnost,

komunikační

a prezentační dovednosti, práci v týmu. Tato hra jim umožnila lépe poznat jejich profesní
profil skrze účast ve virtuálním podnikání, kde byli neustále motivováni k novým profesním
rozhodnutím. S Vědecko-technologickým parkem v Žilině spolupracuje Institut EuroSchola
i na dalších aktivitách – rozvojový projekt „Společně pro inovace“ se snaží podporovat inovace
napříč oběma státy.
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