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Výzva k zapojení do projektu “PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex
individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů
a rozvoje potenciálu”

PRACUJETE V POMÁHAJÍCH PROFESÍCH A CHCETE SI ROZŠÍŘIT PORTFOLIO VAŠICH
SLUŽEB? CHCETE SE S NÁMI JAKO EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK PODÍLET NA ZAJÍMAVÉM A
UŽITEČNÉM PROJEKTU? >>> PŘIPOJTE SE K NAŠEMU TÝMU A PŘIPRAVTE S NÁMI
DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ NA VSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ

FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (FDV) V RÁMCI PROJEKTU “PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex
individuálního poradenství , cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu” (reg.
č. CZ 1.04./2.1.00/03.00018) hledá tyto odborníky z řad pomáhajících profesí:
- kariérové / pracovní poradce či konzultanty,
- kouče zaměřené na oblast budování kariéry,
- konzultanty lidských zdrojů zaměřené na oblast budování kariéry,
- psychology se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- sociální pracovníky se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- facilitátory se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- výchovné poradce se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- speciální pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- případně další relevantní odborníky, kteří mají zkušenosti v oblasti kariérního / pracovního poradenství
Tito odborníci budou v projektu zapojeni jako EXTERNÍ PORADCI pro stěžejní aktivitu, kterou
je individuální poradenství. Externí spolupráce bude probíhat na základě trojstranné smlouvy o
individuálním poradenství mezi účastníkem poradenství, vyzyvatelem a odborníkem - poradcem.
Do projektu se nemohou hlásit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.
Externí poradce bude v rámci projektu zajišťovat individuální poradenství pro dlouhodobě
nezaměstnané, kteří jsou evidování jako uchazeči o zaměstnání příslušného kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR déle než 1 rok, déle než 2 roky, déle než 5 let.
Externí poradci se mohou hlásit kontinuálně. Projekt již odstartoval a aktivita individuální poradenství
bude realizována do 30. 4. 2015.

Realizace projektu probíhá v následujících regionech / lokalitách a přilehlém okolí:

KARLOVARSKÝ KRAJ :
Lokalita K1:Toužim, Valeč, Otročín, Útvina a okolí těchto měst.
Lokalita K2: Mariánské Lázně, Teplá, Bečov nad Teplou, Mnichov a okolí těchto měst.
KRAJ VYSOČINA:
Lokalita V1: Třebíč, Moravské Budějovice, Jemnice, Jaroměřice nad Rokyt., Náměšť nad Oslavou. a
okolí těchto měst.
Lokalita V2: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Perštejnem, Nové Město na Moravě a okolí těchto měst.
JIHOMORAVSKY KRAJ:
Lokalita J1: Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou a okolí těchto měst.
Lokalita J2: Znojmo, Moravský Krumlov, Miroslav, Ivančice a okolí.
OLOMOUCKÝ KRAJ :
Lokalita O1: Přerov, Hranice a okolí těchto měst.
Lokalita O2: Olomouc, Konice, Čechy po Kosíře, Dub nad Moravou a okolí. těchto měst /obcí.
Lokalita O3: Jeseník, Javorník, Vidnava, Zlaté Hory a okolí.
ZLÍNSKÝ KRAJ :
Lokalita Z1: Zlín, Valašské Klobouky, Slavičín, Horní Lideč a okolí těchto měst.
Lokalita Z2: Vsetín, Velké Karlovice, Karolinka, Rožnov pod Radhoštěm a okolí těchto měst.
Lokalita Z3: Bystřice pod Hostýnem, Rusava a okolí.
Předpokládáme, že individuální poradenství bude probíhat zejména v menších městech a obcích, kde
také počítáme se zajištěním působnosti vybraných poradců.
Každý zájemce o poskytování poradenských služeb bude registrován do online nástroje “KATALOG
PORADCŮ, včetně databáze cílové skupiny“ (dále jen „Katalog poradců“), ze kterého si klienti budou
sami vybírat registrované poradce. Zájemci registrujte se ZDE.
Na základě této registrace budete následně ze strany FDV vyrozuměni, zda naplňujete požadavky na
kvalifikaci a zda bude Váš profil zveřejněn v KATALOGU PORADCŮ.
Pozn.: Katalog poradců je hlavní online webový nástroj pro komunikaci a reporting a dále slouží jako hlavní informační zdroj o
možnostech vzdělávacích či pracovních aktivit pro klienta. Pomocí Katalogu poradců probíhá komunikace a reporting o práci s
klienty směrem k vyzyvateli, částečně také komunikace a reporting o práci s klienty směrem ke Konzultantovi pro poradenství v
daném kraji a je zde také řešena další související průběžná administrace poradenského procesu.

Přílohy:
Příloha č. 1

Činnosti vykonávané externím poradcem a požadavky na kvalifikaci a praxi poradce

Příloha č. 2

Požadavky na videovizitku

V Praze dne: ……………….

……………………………….
Mgr. Lenka Kaucká
pověřena řízením

Příloha č. 1

Činnosti vykonávané externím poradcem a požadavky na kvalifikaci a praxi poradce

CO JE HLAVNÍ ZODPOVĚDNOSTÍ EXTERNÍHO PORADCE


stěžejní činností je individuální poradenství s účastníkem poradenství z cílové skupiny v
rozsahu 2 - 16 hod. / osoba (1 hodina poradenství = 45 min.), které má za cíl směřovat účastníka
poradenství zpět na trh práce a/nebo podpořit jeho šance na návrat na trh práce ve formě
rekvalifikací a/nebo odborného zaškolení
o

v rámci poradenství je možná asistenční podpora účastníka poradenství na
vzdělávacích akcích (př. na rekvalifikacích)

o

v rámci poradenství je možná asistenční podpora účastníka poradenství na jeho
cíleném zaškolení přímo u zaměstnavatele



vyhodnocení práce s účastníkem poradenství - závěrečná zpráva



poradce sám zajišťuje adekvátní prostory vhodné pro individuální poradenství; prostor pro
individuální poradenství sestává z jedné místnosti uzavíratelné dveřmi o ploše min. 8 m2, tak,
aby byla zabezpečena diskrétní zóna pro realizaci poradenského procesu, pro potřeby
účastníka poradenství musí být zajištěn přístup k sociálnímu zařízení v budově, kde je místnost
pro poradenství situována. K dispozici musí být jednací prostor (samostatná židle pro účastníka
poradenství) včetně připojení k internetu a telefonní přístroj (mobilní telefon) a další nutné
vybavení včetně lékárničky.

OCENĚNÍ SPOLUPRÁCE


600 Kč vč. DPH / 45 min poradenské práce (v případě plnění na základě obchodnězávazkového vztahu)



600 Kč vč. DPH / 1 zpracování závěrečné zprávy (v případě plnění na základě obchodnězávazkového vztahu)



maximální částka fakturovaná jedním poradenským subjektem (právnická/fyzická osoba)
nepřekročí 200 tis. Kč bez DPH za dobu trvání projektu



nárok na proplacení nákladů za poradenství vzniká na základě vygenerované trojstranné
smlouvy o individuálním poradenství

Výše uvedené ceny jsou stanoveny jako maximální a konečné. Zahrnují veškeré náklady poradce
související s poskytováním služby. Ceny není možno navyšovat o jakékoliv související náklady
(např. nájem, náklady na internet, telefon, cestovné apod.)
OD UCHAZEČŮ POŽADUJEME





VŠ vzdělání a minimálně 2 roky souvislé poradenské praxe NEBO SŠ a minimálně 5 let souvislé
poradenské praxe - praxe musí být realizována nejdéle v posledních 5 letech
o doloženo scany diplomů či maturitního vysvědčení a čestným prohlášením o délce
praxe
minimálně 100 hod individuální práce s klienty za dobu doložené poradenské praxe
o doloženo scanem čestného prohlášení (při kontrole musí být poradce schopen doložit
praxi reálnými smlouvami a/nebo prezenčními záznamy klientů).
pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetí osoby platnou po celou dobu
trvání smluvního vztahu, min. do 31. 8. 2015, a v rozsahu pojistné částky min 300 000 Kč.

DOKLADY PRO REGISTRACI DO KATALOGU PORADCŮ
 profesní životopis
o doloženo nahraným souborem
 portfolio poradce (nepovinný údaj)
o doloženo nahraným souborem
 charakteristika trhu práce ve Vašem regionu, kde poskytujete poradenství
o doloženo textem (max 2000 znaků vč. mezer)
 kazuistika vybraného klienta
o doloženo textem (max 3000 znaků vč. mezer)
 profil na Linked In nebo webová stránka poradce
o doloženo URL / hyperlinkem na web
 videovizitka
o doloženo URL / hyperlinkem na YouTube
o tipy na tvorbu videovizitky najdete v příloze č. 2

Příloha č. 2 Požadavky na videovizitku
POŽADAVKY NA VIDEOVIZITKU
Videovizitka je povinnou součástí prezentace profilu poradce v Katalogu poradců.


cílem z hlediska poradce je prezentovat sebe a své služby formou audio-video záznamu



cílem z hlediska klienta je další alternativní forma informací (doplněk k písemnému profilu),
které klientovi pomohou ve volbě poradce



požadavky





o

délka 0,5 - 2 min videa

o

srozumitelnost (bez rušivých zvuků z okolí)

o

čisté pozadí (v pozadí jednotná nerušivá plocha)

o

formát souboru může být jakýkoliv, který lze po zveřejnění videa přehrát na Youtube

doporučení
o

pro tvorbu lze využít jakékoliv mobilní zařízení s aplikací pro tvorbu videa (mobil,
tablet, notebook)

o

pro tvorbu je možné využít online nástroje jako např. samotný YouTube (pro ty, kteří
mají Gmail) atp.

jak video předat >> video nezasíláte, do Katalogu poradců vkládáte pouze odkaz
(URL/hyperlink) na video, které musí být sdílené veřejně tak, aby bylo viditelné kýmkoliv). Link
získáte po kliknutí na tlačítko sdílet.

