Přehled akcí v roce 2016
20. 1. a 27. 1.
26. 1.
3. 2.
9. 2.
19. 2.
3. 3.
9. 3.
15. 3.
17. 3.
5. 4.
6. 4.
11. a 12. 4.
14. 4.
18. 4.
21.–22. 4.
3. 5.
11. 5.
12. 5.
1. 6.
1.–2. 6.
16. 6.
21. 6.
28. 6.
22. 8.–16. 9.
6. 10.
18. 10.
20. 10.
24. 10.
1. 11.
1.–4. 11.
7. 11.
9. 11.
9. 11.
11. 11.
25.–26. 11.
30. 11.
30. 11.

Akreditovaný seminář DVPP „Kariérové poradenství
na základní škole – mapování profesí“
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky v Brně
Motivační program v Domově pro matky a otce v tísni
ve Znojmě
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky v Brně
Program „Moje práce, moje cesta” pro žáky v Brně
Motivační program v Domově pro matky a otce v tísni
ve Znojmě
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky v Mikulově
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky v Boskovicích
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky v Mikulově
Kariérové poradenství na Job Day Hodonín
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky v Mikulově
Cvičné výběrové řízení
Motivační program v Domově pro matky a otce v tísni
ve Znojmě
Cvičné assessment centrum
Seminář ve spolupráci s OHK Hodonín „Objev svůj
jedinečný talent a rozvíjej ho”
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky ve Veselí nad Moravou
Program Re:START pro rodiče po rodičovské dovolené
v rámci Týdne pro rodinu
Workshop LinkedIn pro začátečníky
Účast na semináři „Job hunting in Brno“ v Brno Expat Centre
Účast na Cross Border semináři v Postupimi v Německu
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky ve Veselí nad Moravou
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky ve Strážnici
Akreditovaný seminář DVPP „Kariérové poradenství
– prezentace na trhu práce“
Spolupráce s americkými manažery z firmy FedEx v rámci
pro bono programu společnosti PYXERA Global
Kariérové poradenství na Job Fair při Mezinárodním
strojírenském veletrhu
Kariérové poradenství a doprovodný program
pro návštěvníky veletrhu Job Day Hodonín
Motivační program v Domově pro matky a otce v tísni
ve Znojmě
Workshop LinkedIn pro začátečníky
Zapojení do projektu „Jihomoravské regionální centrum
na podporu integrace cizinců”, v rámci něhož poskytujeme
kariérové poradenství
Kariérové poradenství, doprovodný program pro pedagogy
a propagace dalšího vzdělávání na veletrhu Gaudeamus
v Brně
Účast na konferenci Euroguidance v Brně „Škola + kariérové
poradenství = úspěch žáků 21. století“
Cvičné výběrové řízení
Program „Kroky ke kariéře” pro žáky v Boskovicích
Kariérové poradenství při Burze středních škol
v Boskovicích
Kariérové poradenství a doprovodný program pro žáky
na Veletrhu středních škol v Brně
Program „Moje práce, moje cesta” pro žáky v Blatnici
pod Svatým Antonínkem
Workshop pro kariérové poradce na tematickém semináři
Euroguidance v Praze

V Jihomoravském
kraji jsme na dosah
Najdete nás v těchto městech

Boskovice

BRNO

Hodonín
Znojmo

Čtvrtým rokem se ve čtyřech městech děti i dospělí
zájemci setkávají se čtyřmi službami Centra
vzdělávání všem.

náš tým
Hana Rozprýmová / vedoucí centra
Martina Milotová / kariérová poradkyně a koordinátorka KP pro veřejnost
Dana Sklenářová / kariérová poradkyně a koordinátorka KP ve školách
Martin Majcík / poradce v oblasti dalšího vzdělávání
Martina Neumannová / kariérová poradkyně – Boskovice
Miluše Těthalová / kariérová poradkyně – Hodonín
Kateřina Geislerová / kariérová poradkyně – Znojmo
Anna Kovaříková / propagace a marketing
Renata Menšíková / informační specialistka
Eva Dvořáková / konzultantka pro spolupráci se zaměstnavateli
Viktor Kulhavý / kariérový poradce
Pavlína Vašátová / lektorka programů pro žáky
Martina Ježková / kariérová poradkyně
Tereza Janačíková Nováková / kariérová poradkyně

www.vzdelavanivsem.cz

4 roky

V roce

2016

jsme toho stihli opravdu hodně
Jsme průvodci profesním rozvojem
v Jihomoravském kraji.
Všem bez rozdílu pomáháme
na cestě k lepšímu uplatnění.

Kariérové poradenství je oporou pro ty, kdo hledají
lepší pracovní uplatnění nebo zvažují, jakou školu
si vybrat. Přímo na školách vedeme žáky ke kompetentnímu výběru profese a jejich pedagogům
ukazujeme, jak být v této oblasti nápomocní. Podpora kariérového poradenství na školách bude
naším hlavním tématem i v následujícím roce.
Vytvořili jsme a rozvíjíme databázi dalšího vzdělávání, která se často stává první volbou pro výběr
vhodného kurzu, rekvalifikace či školení. A stále
častěji radíme našim klientům také online.
Naše služby posouvají a podporují děti i dospělé
v Jihomoravském kraji na cestě k lepšímu uplatnění
v profesním životě. Je to krásná a smysluplná práce
a já si moc vážím všech, kteří nám v ní pomáhají.
Svého týmu, podporovatelů i těch, kteří se na nás
s důvěrou obracejí. Dává vám naše práce smysl?
Spojme se a spolupracujme.
Hana Rozprýmová

ve 4 městech

4 služby

Kariérové
poradenství

Kariérové poradenství
ve školách

Bezplatné kariérové poradenství pomáhá
všem, kteří zvažují, kam dál ve svém
profesním životě. S klienty konzultujeme
jejich životopis, motivační dopis i to,
jak se prezentují na trhu práce. Žáky
a studenty od 14 let podporujeme
při volbě školy a budoucího směřování.

Přispíváme k rozvoji kariérového
poradenství v celoživotní perspektivě.
Pořádáme zážitkové programy přímo
na školách. Žáky v nich vedeme
ke kompetentnímu výběru profese.

Jsme blízko. Konzultace poskytujeme ve 4 jihomoravských
městech.
V roce 2016 jsme pomáhali 180 klientům. Dohromady jsme
s nimi absolvovali 529 setkání.
Zaměstnaní

180 klientů

46 %

Nezaměstnaní

54 %

Kontaktují nás zaměstnaní i nezaměstnaní obyvatelé regionu.
Podporujeme je při hledání uplatnění dle jejich představ
a možností.
Reference - klientka Martina (24 let)
Martina byla čerstvá absolventka vysoké školy. Za sebou měla
praxi, brigády i stáž v zahraničí. V době, kdy hledala pracovní
uplatnění, našla na autobusové zastávce letáček s nabídkou
kariérového poradenství. Ještě ten den si domluvila konzultaci.
Průběh spolupráce měl spád. S poradkyní na první schůzce
vyladily životopis a po krátkém rozhovoru našly několik možností,
kde by Martina mohla hledat pracovní uplatnění. Na druhé schůzce se Martina důkladně připravila na pracovní pohovor. „Byla jsem
moc vděčná za to, že jsem trénink absolvovala. Ujasnila jsem
si odpovědi na otázky, které mohou zaznít, připravila si své vlastní
otázky a tak nějak jsem se uklidnila,” shrnula Martina.

Vzděláváme pedagogy, aby sami mohli
lépe pomáhat. Dáváme jim tipy a náměty
do výuky, poskytujeme metodickou
podporu.

Databáze dalšího
vzdělávání

Internetové
poradenství

Vytvořili jsme unikátní databázi kurzů
a dlouhodobě o ni pečujeme. Pomáhá
každému v Jihomoravském kraji,
kdo hledá možnosti rekvalifikace
a dalšího vzdělávání.
S více než 4 500 kurzy od 190 vzdělavatelů jde o největší regionální online databázi
svého druhu.

20 % nárůst poptávek po kurzech oproti roku 2015
Navrhli jsme a vedeme 4 programy
Prezentace na trhu práce (DVPP)
Akreditovaný seminář pro pedagogy a kariérové poradce ukazuje,
jak žáky naučit sebeprezentaci na trhu práce, a prochází jednotlivé
kroky při výběru zaměstnanců.
Mapování profesí (DVPP)
Akreditovaný seminář pro pedagogy a kariérové poradce přináší
poznatky z trhu práce, přehled širších souvislostí a konkrétní
techniky, jak žáky ve výuce provést výběrem profese.
Moje práce, moje cesta
Skupinový program pro žáky základních škol je zaměřený na volbu
povolání a vytvoření vlastního akčního plánu.
Kroky ke kariéře
Skupinový program pro středoškoláky pomáhá účastníkům
mapovat kompetence a trénovat sebeprezentaci.
Jak pomáhají semináře pedagogickým pracovníkům?
„Přínosná pro mě byla jak výměna zkušeností, tak prožitek z aktivit
a inspirace pro vedení poradenství.”

Technické profese a řemesla
Sociální péče
Služby zákazníkům
Osobní rozvoj a zájmové kurzy
Vzdělávání
Gastronomie a potravinářství
Administrativa, personalistika a finance
Zdravotnictví
Zkrácená studia
Počítačové kurzy, IT
Jazykové kurzy

20 %
16 %
14 %
10 %
10 %
8%
6%
6%
4%
4%
2%

Co říkají ti, kdo hledají kurzy?
„Jeden pátek jsem napsala dotaz přes databázi a další pátek
už jsem navštívila vybraný kurz. Jsem velmi spokojena. Děkuji.”
Jak databázi hodnotí vzdělavatelé?

V e-mailové poradně řešíme dotazy
ohledně nejasností v profesním životě.

Odpovíme do 3 pracovních dní.
Služba je zdarma.
Garantujeme odborný a individuální přístup.
Každá odpověď je originálem zaslaným
na konkrétní dotaz.

Jak internetové poradenství pomáhá?
„Na můj dotaz mi byla podána přehledná informace, díky
které se lépe orientuji ve svých dalších možnostech rekvalifikace
a vzdělávání. Že existuje zkrácené studium po maturitě (kromě
VOŠ), jsem netušil.”
„Byla jsem mile překvapena rychlou odpovědí. Zpráva byla
srozumitelná a moc mi pomohla. Díky, že fungujete.”
„Vaše odpověď byla velice rychlá a pomohla mi zorientovat
se v dalším vzdělávání. Rád se na vás opětovně obrátím.
Děkuji moc.”

„Databáze dalšího vzdělávání je pro nás velmi důležitá.
Díky prezentaci našich kurzů v databázi si nás klient vyhledá
a jednoduše se s námi spojí. Je to efektivní a prospěšné
pro obě strany.”

Co říkají žáci po absolvování programu?
„Dodalo mi to kuráž a ujasnila jsem si, co chci dělat.”
„Zjistil jsem, v čem jsem dobrý a jaké povolání bych mohl dělat.”

PhDr. Zdeňka Endlicherová, Vzdělávací středisko NcM

529 osobních konzultací poskytli naši poradci

268 žáků se zúčastnilo našich skupinových programů

2606 poptávek po kurzech podali zájemci

na školách.

Prostřednictvím live chatu pomáháme
s výběrem vhodného kurzu.

V roce 2016 jsme odpověděli na 347 dotazů:

O jaké kategorie z databáze byl největší zájem?

Na pohovor šla s daleko větším sebevědomím. Byla připravená:
„Cítila jsem se příjemně, sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je
práce, kterou hledám.” Za několik dnů se Martina dozvěděla,
že byla přijata, a dnes nadšeně říká: „Nevím, jak to mají ostatní
lidé, ale já do práce chodím ráda.”

těm, kteří potřebovali pomoci s kariérou.

Desítky lidí se na nás každý měsíc obracejí
se svými dotazy ohledně práce či vzdělávání také přes internet. Konzultujeme
s nimi jejich možnosti na live chatu
při databázi dalšího vzdělávání
a v e-mailové poradně.

přes databázi kurzů.

347 dotazů ohledně vzdělávání, kariéry a práce
jsme zodpověděli přes internet.

