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Jsme průvodci

Centrum vzdělávání všem
v roce 2015
Boskovice

Vážení a milí příznivci CVV,
Martina Neumannová
kariérová poradkyně – Boskovice

Kateřina Geislerová

„O naši nejmladší pobočku je od počátku
velký zájem ze strany veřejnosti. Díky
navázané spolupráci s VOŠ ekonomickou
a zdravotnickou a SŠ Boskovice,
příspěvková organizace, sídlíme v jejich
prostorách v centru města.“

kariérová poradkyně – Znojmo
„Na Znojemsku pomáháme již druhým
rokem. Zájem o pobočku projevují nejen
místní občané, ale i organizace, které
s námi navazují spolupráci. Jsou to
například Město Znojmo, MC Maceška,
Schillerův altán, Adra, CSS Znojmo a další.“

Znojmo

BRNO

Hodonín

v roce 2015 jsme již třetím rokem pomáhali
konkrétním lidem na jižní Moravě: čerstvým
absolventům škol, rodičům s malými dětmi,
pracujícím i nezaměstnaným.
Jihomoravský kraj zvýšil naši dostupnost pro
své občany napříč regionem. Pořádali jsme
pravidelné aktivity pro veřejnost, programy
pro žáky základních a středních škol. S mnohými z Vás jsme se potkali na veletrzích
vzdělávání.
Lidem, kteří se na nás obracejí, jsme
průvodci při hledání vzdělávací i profesní
cesty v souladu s jejich životními příběhy.
Počet individuálních konzultací roste a spolu
s ním i spokojenost se službou kariérového
poradenství.

Se vzdělavateli včetně středních odborných
škol nás spojuje jednotný cíl: kvalitní
a dobře dostupná nabídka dalšího vzdělávání všem obyvatelům v kraji. Řada z nich se
profesně a osobně rozvíjí právě díky kurzům
ze stále oblíbenější regionální online databáze.

Centrum vzdělávání
všem (CVV)
Informačně-poradenské
centrum pro oblast dalšího
vzdělávání a kariérového
poradenství v Jihomoravském
kraji

Máme plány, kam služby CVV posunout.
Chceme rozvíjet kariérové poradenství
ve školách a ve spolupráci s organizacemi
na krajské i národní úrovni více pracovat
s lidmi ohroženými na trhu práce.
Děkuji Vám všem za vstřícnou spolupráci
v minulém roce. Pojďme spojovat síly
i nadále, aby se lidem na jižní Moravě skvěle
žilo a pracovalo.

Miluše Těthalová
kariérová poradkyně – Hodonín

Lidem v JMK zdarma pomáháme
při jejich rozvoji a cestě k uplatnění
vlastního potenciálu.

„Na pobočku k nám často přicházejí noví zájemci o konzultaci
na základě osobního doporučení od známého. Navazujeme
také spolupráci se středními odbornými školami, OHK Hodonín,
Úřadem práce a dalšími organizacemi v regionu.“

Hana Rozprýmová
vedoucí CVV
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Kariérové poradenství

Reference klientů
na kariérové poradenství

523

Martina Ježková
kariérová poradkyně
„Bezplatnou službu
kariérového poradenství
nabízíme pro širokou
veřejnost třetím rokem.
O tom, komu a jak
pomáháme, vypovídá nejen
zpětná vazba z našich
dotazníků, ale i fakt, že k nám
stále více klientů přichází
na osobní doporučení
od známých.“

178

Klienti kariérového poradenství
podle vzdělání

Neměla jsem představu, jak se realizovat,
v čem „se najít“, v čem v budoucnu podnikat
a jak na to. Dostala jsem radu a mé malé nápady na podnikání paní posunula dál a já mám
lepší představu, jak by mělo mé podnikání
vypadat. Měla jsem ze schůzky moc dobrý
dojem.

konzultací
poskytli v roce 2015
odborní poradci CVV

klientů
využilo služby
kariérového poradenství

82 %

9 z 10

klientů bylo velmi
spokojených s přístupem
kariérového poradce/
poradkyně

klientů by doporučilo
služby kariérového
poradenství svým známým

Klienti kariérového poradenství
podle zaměstnanosti

ZŠ celkem
Zaměstnaní

1%
SŠ celkem
Vyučeni celkem

44 %
Martina Milotová

47 %

Pomohlo mi to hlavně v tom, že můžu chodit
za někým, kdo mě při hledání práce podporuje, rozumí mi, vyslechne mě, řeší i širší
problémy (po psychické stránce, zapojení
rodiny), které ale vlastně s hledáním souvisí.

Vylepšila jsem graﬁckou i obsahovou stránku
svého životopisu. Několik potenciálních zaměstnavatelů pochválilo můj nově vytvořený
životopis. Dále jsem na základě rad vylepšila
svůj motivační dopis, což se také setkalo
s pozitivními ohlasy.

kariérová poradkyně

7%

4

VŠ celkem

Nezaměstnaní

45 %

56 %
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„Podporujeme skupiny ohrožené na trhu práce, dlouhodobě
nezaměstnané i pracující. Mohou si u nás projít cvičným výběrovým
řízením, cvičným assessment centrem nebo programem Re:START
zaměřeným na podporu rodičů vracejících se do pracovního procesu
po rodičovské dovolené.“
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Kariérové poradenství ve školách
Naše cíle
pracovníky ve školství učíme
myslet kreativně a obohacujeme
jejich metodologii
žáky a rodiče podporujeme při volbě
profese a vzdělávací cesty
propagujeme kariérové poradenství
v celoživotní perspektivě

Dana Sklenářová
kariérová poradkyně
„Přispíváme k rozvoji
kariérového poradenství
na středních a základních
školách v Jihomoravském
kraji. Potkáváme se
s žáky a pracujeme s nimi.
Vzděláváme a rozvíjíme
pedagogy.“

6

Zpětné vazba od účastníků semináře
Kariérového poradenství na ZŠ – mapování profesí

Aktivity v roce 2015
Kroky ke kariéře

Moje práce, moje cesta

Zážitkový program pro
středoškoláky. Účastníci
mapovali své kompetence,
trénovali jejich prezentaci,
přemýšleli o své další
vzdělávací cestě, získali
praktické informace a tipy
z trhu práce. Motivovali
jsme je k aktivnímu přístupu
při tvoření své budoucnosti
„po škole“.

Zážitkový program pro
žáky základních škol, zaměřený na volbu povolání.
Podpořili jsme účastníky
při poznávání profesí
a vytváření vlastního plánu,
jak konkrétně postupovat
za vysněným povoláním.

Kariérové poradenství
na základní škole –
mapování profesí

Zájemcům – žákům 8. a 9.
tříd a jejich rodičům, jsme
se věnovali na stánku
CVV. Děti si mohly vyplnit
pracovní list mapující jejich
silné stránky, dovednosti
a plány do budoucna. Navazovali jsme také kontakty
s pedagogy, výchovnými
poradci a pracovníky dalších institucí.

Interaktivní seminář pro
pedagogy, výchovné poradce a školní psychology
ze základních škol, akreditovaný MŠMT. Přinesli jsme
aktuální poznatky z oblasti
trhu práce, přehled širších
souvislostí kariérového
poradenství a konkrétní
techniky pro práci ve výuce.

Veletrh středních škol
a dalšího vzdělávání
v Brně
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Nejvíce přínosné pro
mě bylo nasměrování,
jak téma kariérového
poradenství pojmout,
že se má začít
od profese a pak až
volit cestu k ní.

Bylo super, že jsme si
sami na sobě mohli
vyzkoušet aktivity
a setkat se s kolegy,
kteří řeší podobné
problémy.

Ocenila jsem pracovní
list, nápady a náměty
do výuky.

Databáze kurzů

Vývoj počtu nezávazných poptávek po kurzech
podaných prostřednictvím databáze

Vaše stránky mají určitě smysl a mohou lidem
hodně pomoci. Jen tak dál.

Soukromé organizace

3 800

Reference klientů na databázi

kurzů a školení
Střední školy

Renata Menšíková
informační specialistka

1 515
„V roce 2015 jsme se zaměřili na kvalitu
obsahu databáze. Že to byl krok správným
směrem dokazuje neustálý nárůst počtu
poptávek po kurzech i pozitivní zpětné
vazby od samotných vzdělavatelů.“

186

vzdělavatelů
680
670
182
2014

O jaké kategorie z databáze
byl největší zájem?

Zkrácená studia

8

2015

Administrativa,
personalistika a ﬁnance

3%

Reference vzdělavatelů na databázi

8%
Z grafu je patrné, že
ze strany veřejnosti
převažoval zájem
o rekvaliﬁkace a kurzy
z oblasti technických
profesí a řemesel.
Kurzy v této kategorii
jsou z velké části
nabízeny Centry
celoživotního učení
při středních školách.

Odpověď byla nejen přínosná, ale také
okamžitá, velmi vstřícná a milá, lidská, prostě
taková, co naladí na kurz tak, že se člověk
opravdu velmi těší.

Zdravotnictví

7%

Gastronomie
a potravinářství

Vzdělávání

10 %

9%

Jazykové kurzy

3%

Technické profese
a řemesla

Stránky se mi velice líbí. Nacházím na nich
mnoho zajímavých a přínosných kurzů a školení, které jsou pro můj rozvoj velice důležité.
Děkuji za takové stránky a doufám, že se zapojí
více školitelů. Přeji mnoho úspěchů, protože
Váš úspěch mi pomáhá k mému úspěchu.

Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.,
Diecézní charita Brno
„Se spoluprací jsme velmi spokojeni. Databázi shledáváme
jako přínosnou pro naši propagaci. Přichází nám díky ní
spoustu dotazů a následně i účastníků do kurzů, které jsou
zaměřeny na širší veřejnost.“
Martin Majcík

Osobní rozvoj
a zájmové kurzy

24 %

12 %

Sociální péče

Služby
zákazníkům

13 %

7%

Počítačové kurzy, IT

4%
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Ing. Josef Klein,
Střední škola technická a ekonomická Brno,
Olomoucká, příspěvková organizace
„Spolupráce s CVV je pro nás velmi prospěšná. Databáze
nám umožňuje účinně prezentovat nabídku vzdělávání pro
dospělé, o kterou je ze strany veřejnosti pravidelný zájem.“
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poradce v oblasti dalšího vzdělávání
„Prostřednictvím databáze pomáháme lidem
najít vhodný způsob, jak se dále rozvíjet, protože
vzdělávání v dospělosti je perspektivou pro lepší
pracovní uplatnění. Databáze se stala efektivním
nástrojem pro prezentaci vzdělávací nabídky
středních odborných škol i soukromých organizací.“

9

Poradenství v oblasti dalšího vzdělávání

207
1 300

Reference účastníků
Seminář
Kreativní životopis

Workshop LinkedIn
pro začátečníky

Seminář Jak na práci,
stáž nebo dobrovolnictví
v zahraničí

Vše v pořádku, lektorky byly moc
příjemné a věnovaly se každému
účastníkovi zvlášť.

Líbil se mi jak rozsah (ani krátký, ani
zbytečně dlouhý kurz), tak důraz
na praktičnost a zevrubná dobře podaná teoretická část. A také vynikající
projevená profesionalita a asertivita
obou lektorek.

Na akci jsem se dozvěděl, jaké se mi
nabízí možnosti, pokud bych chtěl
vycestovat do zahraničí. Líbila se mi
i možnost osobních konzultací s institucemi v druhé polovině akce.

zodpovězených dotazů
v rámci informačního
poradenství

registrovaných
odběratelů
novinek

93 %
Anna Mikulášková
informační specialistka
„V roce 2015 jsme spolu měli
možnost komunikovat nejen
prostřednictvím sociálních
sítí, newsletteru a emailu, ale
poprvé i pomocí live chatu,
který jsme zavedli na podporu
databáze kurzů. Ráda vám
tak pomohu s výběrem
konkrétního kurzu v JMK.“
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Výborná komunikace,
rychlé vyřízení mého
požadavku. Moc děkuji
za odpověď na můj
dotaz ohledně kurzu,
paní byla velmi vstřícná
a poslala mi odkazy
na kurzy, které jsem
sama na internetu nikde
nenašla. Velké díky,
nečekala jsem to!

Dobrý den, moc ráda
bych poděkovala za
pomoc při hledání možností v rekvaliﬁkačních
kurzech. Odpověď
byla maximálně vyčerpávající a díky ní jsem
našla právě to, co jsem
hledala. Ještě jednou
bych moc ráda vyjádřila
svůj dík.

klientů by využilo
služeb databáze CVV
i v budoucnu

Bylo to úžasné, nic bych neměnila.
Rychlé zodpovězení
dotazů, velký výběr
kurzů. Stránky a služby
hodnotím kladně.
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Worshop byl přínosný, bylo by dobré
pořádat ho nadále i pro další klienty.
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Dává vám naše práce smysl?

Ing. Josef Hypr,

Mgr. Eva Schmidová,

Ing. Mgr. Pavel Vlach,

ředitel Střední školy stavebních řemesel
Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

ředitelka ISŠ Hodonín,
příspěvková organizace

ředitel VOŠ ekonomické a zdravotnické
a SŠ Boskovice, příspěvková organizace

„CVV je tady už tři roky. Jihomoravský
kraj takto unikátně podporuje rozvoj
a uplatnitelnost svých obyvatel. Jsem rád, že
se naše škola může podílet na zajištění této
aktuální a smysluplné služby.“

„Ve spolupráci s CVV jsme realizovali zážitkové
programy pro žáky naší školy. Aktivity tohoto
typu považuji za velmi prospěšné a rozhodně
v nich i do budoucna chceme pokračovat.
Stejně tak hodláme nadále podporovat
a rozvíjet součinnost s CVV.“

„Z pozice ředitele školy oceňuji přínos v oblasti
kariérového poradenství. To je oblast, která
se moc ve školství (zatím) nerealizuje a mnozí
pak v profesní orientaci tápou. A to, že CVV
poskytuje tyto služby pro občany hledající
práci a také školy, je opravdu super.“

RNDr. Jana Marková,

Mgr. Lenka Navrátilová,

Mgr. Petr Chaluš,

ředitelka Střední školy Brno, Charbulova,
příspěvková organizace

EURES poradce, Úřad práce ČR

Centrum Euroguidance

„CVV pomohlo rozšířit povědomí o naší
nabídce vzdělávání pro dospělé.
V budoucnu budeme tuto oblast i nadále
rozvíjet a spoléháme na osvědčenou
spolupráci s CVV.“

www.vzdelavanivsem.cz

„Těší mě, že s CVV můžeme spojovat síly
a pomáhat každému, kdo chce sbírat studijní
či pracovní zkušenosti v zahraničí.“

„Široká dostupnost kariérového poradenství
je prioritou v mnoha evropských zemích.
Euroguidance se věnuje jeho podpoře v ČR
a váží si regionální spolupráce s organizacemi
jako je CVV.“

