Člověče,
poraď se!
Kariérové poradenství –
podpora ve vašich
životních plánech

Co vám může přinést
kariérové poradenství
Kariérové poradenství
vás může podpořit
v průběhu celého života
v poznávání a rozvoji
vašich schopností,
dovedností a zájmů.

Kariérové poradenství pomáhá rozhodovat se a řídit
svou individuální dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech života, a využívat
tak své schopnosti a dovednosti. Rozvíjí dovednosti
pro řízení vlastní kariéry, kariérové kompetence. Tyto
kompetence rozvíjí také kariérové vzdělávání, jako
součást vzdělávacích programů škol.
Kariérové poradenství má celoživotní rozměr, formu
individuální i skupinovou, osobního setkání i online.
Může probíhat jako poskytnutí užitečných informací
nebo jako série setkání při poradenských konzultacích. Využívá různé nástroje jako například kariérové
portfolio pro mapování dovedností a zájmů. Služby
kariérového poradenství jsou dostupné zdarma i komerčně.

Evropské sítě,
které vám poradí
Euroguidance
informuje o kariérovém poradenství v rámci
České republiky i Evropy, poradí vám se vzdělávací
mobilitou v rámci rozvoje kariéry.

Europass
pomůže doložit vše, co umíte. Nabízí šablonu
ke psaní životopisu, motivační dopis a další
dokumenty o vašich znalostech dovednostech.
www.europass.cz

EURES
poskytne informace a poradenství týkající se
práce na území členských zemí EU, na Islandu,
v Norsku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku.

Eurodesk
umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží
snadný a rychlý přístup k informacím o evropských
mobilitách a vzdělávacích programech.

Kde najdete
bezplatné poradenství
v České republice

Informační
portál
infoabsolvent.cz
Poradenští
pracovníci na
základních
a středních
školách

Informační
a poradenská
střediska pro
volbu a změnu
povolání (IPS)

Neziskové
organizace
(v určité míře
poskytují
i bezplatné
poradenství)

Pedagogicko-psychologické
poradny

Poradci
v kariérových
a poradenských
centrech
vysokých škol

Poradci
na úřadech
práce

Regionální
poradenská
centra zřizovaná
kraji
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Rádi vám poradíme,

kde naleznete služby
kariérového poradenství a jak
získat vzdělávací zkušenosti
v evropských zemích.
Pro získání více informací můžete využít
naší aplikaci www.cestakarierou.cz.
Kontaktovat nás můžete
na euroguidance@npi.cz.
Více naleznete na našich stránkách
www.euroguidance.cz a www.euroguidance.eu.

