Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s.

Pozvánka ke spolupráci v projektu Erasmus+ QUAL-IM-G
IMPLEMENTACE KVALITY V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ
Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. nabízí kariérovým poradcům v České republice
spolupráci v rámci mezinárodního projektu QUAL-IM-G, který se zaměřuje na zajištění kvality v kariérovém
poradenství v Evropských zemích. Zapojením do projektu podpoříte tvorbu dosud chybějících standardů a
inovaci postupů pro zajištění kvality kariérového poradenství v České republice a partnerských zemích.
Cílem projektu je podpora kvality kariérového poradenství v Evropě na individuální i organizační úrovni.
Vytvořen bude:
Evropský mentoringový program a certifikace individuálních kariérových poradců
●

rozvoj kompetencí poradců prostřednictvím evropského mentoringového programu a certifikací

individuálních poradců zahrnující klíčové oblasti pro zajištění kvality, např. požadované znalosti,
dovednosti, kompetence a sebehodnotící nástroje
Rámec pro zajištění kvality v organizacích poskytujících kariérové poradenství
●

rámec pro zajištění kvality v organizacích poskytujících poradenství, který bude zahrnovat popis

jednotlivých fází zajišťování kvality včetně nástrojů, doporučení, monitorování a auditu těchto organizací
Informace pro zájemce o spolupráci na projektu:
Pokud máte zájem o zapojení do některé z aktivit projektu, kontaktujte nás na této adrese:
sdruzenikp@gmail.com

●

Chci se aktivně podílet na tvorbě výstupů projektu

●

Chci být zapojený do připomínkování vytvořených materiálů

●

Chci dostávat pravidelné informace o průběhu procesu a aktivitách pro odbornou veřejnost

●

Chcete se zapojit jinak? Zavolejte, napište….

Další informace o projektu naleznete na webu www.sdruzenikp.cz a www.guidancequality.eu.

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s.

Popis výstupů projektu
Aktivity projektu budou realizovány v průběhu roku 2018.
Analytická fáze (01 - 06/2018) a navazující Realizační fáze (07 - 09/2018)
Projekt je rozčleněn do 5 souvisejících výstupů (O1 – O5). Do tvorby a testování výstupů (O2 – O5) budou
zapojeni vybraní individuální poradci a organizace.
O1 - Analytická zpráva
Zpracování podrobného přehledu uskutečněných projektů a vytvořených nástrojů na regionální, národní i
mezinárodní úrovni, možností certifikace poradců a systémů zajištění kvality v organizacích. V průběhu
ledna až června 2018 proběhne celkem 5 regionálních setkání s poradci a dalšími odborníky, kteří se na
vytváření strategie a praxe kariérového poradenství v ČR podílejí. Jejich cílem bude získat zpětnou vazbu a
doplnit chybějící informace.
O2 - Mentoringový program
Vytvoření a pilotní ověření tréninkového modulu pro poradce, který umožní rozvíjet potřebné dovednosti
a kompetence poradců. Program bude vytvořen na základě zkušeností s procesem certifikace v zemích, kde
existují transparentní postupy zajištění kvality poradenství. Do této aktivity bude zapojeno 7 poradců z ČR.
O3 - Certifikace poradců
Tvorba doporučení a vhodných nástrojů pro certifikaci poradců, které budou zahrnovat konkrétní
evaluační nástroje, seznam požadovaných důkazů indikátorů, portfolio znalostí a dovedností. Výstup bude
obsahovat i návrh postupů, jakými lze certifikaci poradců v praxi zajišťovat. Do testování těchto nástrojů
bude zapojeno 7 poradců z ČR.
O4 - Rámec kvality pro organizace
Vytvoření modelu a návrhu metod pro zajištění rozvoje kvality v poskytování poradenských služeb v rámci
organizací. Do tvorby tohoto výstupu a jeho ověření budou aktivně zapojeny 3 organizace z oblasti školství,
zaměstnanosti a soukromého sektoru.
O5 - Doporučení - Postupy a procedury zajištění kvality pro organizace
Vytvoření doporučení a konkrétních postupů a nástrojů, klíčových oblastí, plánů a procesů zajištění kvality
poskytovaných služeb kariérového poradenství v organizacích. Podobně jako v předchozí aktivitě budou
zapojeny do tvorby a ověření tohoto výstupu 3 organizace z oblasti školství, zaměstnanosti a soukromého
sektoru.

Další informace o projektu naleznete na webu www.sdruzenikp.cz a www.guidancequality.eu.

