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Úvod
Čo znamená „outplacement“ ?
Outplacement je proces, ktorý podporuje osoby v dosiahnutí
permanentného prístupu k pracovnému trhu. Tento proces spája
účastníkov,

školiace

organizácie

a pracovný

trh

(spoločnosti/organizácie) s cieľom vytvoriť nové pracovné prostredie
– to znamená, nájsť nové pracovné miesta a prístupy k práci ako aj
možnosti pracovať.
Preto je outplacement tvorený dvomi piliermi:
1. Prvý pilier pozostáva zo skupiny služieb poskytovaných uchádzačom pri
zmene kariéry tak ako aj pri vedení a zameriavajú sa na (pre)orientovanie
školiaceho poradenstva s cieľom opätovnej integrácie na pracovný trh.
Tieto služby zahŕňajú – poradenstvo, kariérne poradenstvo, kariérne
hodnotenie, pracovné skúsenosti, vzdelanie/školenie, rozvoj komunikácie
a seba hodnotiacich schopnosti, siete – s vytipovaním si pracovného trhu.
Filozofiou outplacementu je podpora uchádzačov vo voľbe ich budúcej
kariéry a mal by byť považovaný za ucelený proces, ktorý je určený
a bude sa vzťahovať holisticky na konkrétnu osobu.
2. Druhý pilier je súborom rôznych nástrojov na kontaktovanie podnikov,
aby podporovali uchádzačov nielen v situáciách spojených s prácou, ale
aj v situáciách, ktoré by ich z pracovného trhu mohli vyradiť.
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Katalóg praktických rád s nástrojmi outplacementu
Katalóg pozostáva z viacerých nástrojov, ktoré spolu tvoria program outplacementu.
Štruktúra každého nástroja bola vyvinutá jednou z organizácií spolupracujúcich na tomto
projekte a následne testovaná partnerskou organizáciou. Cieľom tohto katalógu je poskytnúť
širokú škálu nástrojov pre všetky (vzdelávacie) inštitúcie zaoberajúce sa „podporou hľadania
zamestnania“. Vzhľadom na požiadavky a zameranie na cieľové skupiny budú organizácie
schopné adaptovať tieto nástroje v originálnej alebo prispôsobenej forme. Spôsob štruktúry
tohto katalógu - opis nástroja je ukončený domovskou stránkou zodpovednej organizácie,
ktorá obsahuje kontaktné údaje na zodpovednú osobu, potrebné informácie a miesto na
odkazy alebo spätnú väzbu.
Tabuľka 1
Zoznam nástrojov
Názov nástroja

Partnerská organizácia
Dimitra Institute
Grécko
Schulungszentrum Fohnsdorf
Rakúsko
Coop Institute of Education
Slovensko
IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
Poľsko
School Center Ptuj
Slovinsko
Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike
Slovenije - Soca
Slovinsko
IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
Poľsko
Schulungszentrum Fohnsdorf
Rakúsko
Dimitra Institute
Grécko
Randers Bo-Og Erhvervstraening
Dánsko
School Center Ptuj
Slovinsko
School Center Ptuj
Slovinsko
Schulungszentrum Fohnsdorf
Rakúsko

1. Nový začiatok, nové príležitosti
2. Firemná prezentácia
3. Konzultačný program
4. Inšpiračný kurz
5. Informatívny pohovor
6. Pracovný kolobeh
7. Klub práce
8. Pracovný trh
9. Kurz techník hľadania si práce
10. Mentorský kurz
11. Moja kariéra
12. Moja cesta
13. Model outplacementu
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Profily nástrojov
1. Nový začiatok, nová príležitosť
Vedený OAED (štátna Personálna pracovná organizácia)

1.1 Cieľová skupina
„Nový začiatok, nová príležitosť“ pre:
Nezamestnaných ľudí, absolventov základných a stredných



škôl (16-25 rokov) a bez predchádzajúcich pracovných skúseností

1.2

Štruktúra

1.2.1 Opis nástroja
Program „Nový začiatok nová príležitosť“ je založený na troch základných modeloch,
ktoré ponúkajú cieľovým skupinám príležitosť vybrať si:
Získanie



pracovných

skúseností

na

5

mesiacov

prostredníctvom programu outplacementu, alebo
Zvýšenie profesionálnej kvalifikácie, čo sa týka základných



vedomostí informačných technológií. Krátkodobý školiaci kurz (menej ako 3 mesiace)
zahŕňajúci 100 hodín a ukončený akreditovanými skúškami, alebo
Absolvovať poradenský kurz s 3 témami ako:




Pracovné smerovanie a výber kariérnej cesty



Príprava na aktívne hľadanie si práce a techniky hľadania
zamestnania



1.3

Podpora v rozvoji a riadení vlastnej obchodnej činnosti

Trvanie


Mladí ľudia, ktorí si vybrali poradenský kurz, absolvujú 30 hodín
základného poradenského kurzu v skupinách na tému „Pracovné smerovanie
a výber kariérnej cesty“ a potom majú možnosť zúčastniť sa buď poradenského
kurzu na tému „Príprava na aktívne hľadanie si práce a techniky hľadania
zamestnania“ alebo poradenského kurzu na tému „Podpora v rozvoji a riadení
vlastnej obchodnej činnosti“. Každý z nich trvá 30 hodín.
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Schéma1. Realizačný proces programu
Tabuľka 2
Realizácia programu „Nový začiatok, nová príležitosť“
Výber

Typ podpory

Model 1

Získanie

Model 2

Typ akcie

Trvanie

pracovných Program

5 mesiacov

skúseností

outplacementu

Zvýšenie

Krátkodobý

profesionálnej

kurz

školiaci 100

hodín

(1-2

ukončený mesiace)

kvalifikácie, čo sa týka akreditáciou
základných schopností
technologických
informácií.
Model 3

Absolvovať

Stretnutia skupín

60 hodín celkovo

poradenský kurz s 3 -Pracovné smerovanie 30 hodín povinne
témami:

a výber kariérnej cesty
-Príprava na aktívne 30
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hodín

hľadanie

si

a techniky

práce dobrovoľne
hľadania alebo

zamestnania
-Podpora

v rozvoji 30

a riadení

vlastnej dobrovoľne

hodín

obchodnej činnosti
Školiaci kurz je intenzívny a trvanie vyučovania je okolo 20 – 30 hodín týždenne (maximálne
6 hodín denne)

1.4 Cieľ
Hlavným cieľom tohto nástroja je zohrať kľúčovú úlohu nielen vo zvyšovaní schopností,
vedomostí a kvalifikácie vo všeobecnosti, ale aj hodnotiť spôsobilosť (sociálnu/osobnú)
účastníkov ako aj získavanie pracovných skúseností prostredníctvom procesu
outplacmentu v spolupracujúcich spoločnostiach.

1.5 Siete
 Čo sa týka sietí, existuje sieť OAED (Personálna pracovná organizácia), ktorá by
mala
vychádzať
z účastníkov,
pretože
evidujú
záznamy
všetkých
nezamestnaných ľudí z danej oblasti aj s ich skúsenosťami a kvalifikáciami.
 Pokiaľ ide o mentorov a tútorov, v Grécku musia mať akreditáciu z Národného
akreditačného centra pre ďalšie odborné vzdelávanie (EKEPIS). Na zaistenie
kvality pracovných školiacich kurzov EKEPIS využíva hodnotiace kritéria a má
zavedené systémy pre Akreditáciu školiteľov ďalšieho odborného vzdelávania.
Všetci tútori/mentori tohto školenia pochádzajú zo siete Národného akreditačného
centra EKEPIS. V prípade, že by mentori nemohli byť akreditovaní akreditačnou
organizáciou, „mentori“ môžu pochádzať z radov spolupracujúcej spoločnosti.

1.6

Kritéria úspechu

1.6.1 Cieľ
Efektívny tím pracovných/obchodných poradcov/mentorov a školiacich koordinátorov (ak sú
zaradení v školiacom kurze), ktorí môžu splniť potreby a ciele nezamestnaných účastníkov,
hrajú hlavnú úlohu pri zaisťovaní úspechu nástrojov outplacementu.
Na jednej strane, účastníci prispievajú ku kvalite „Kurzu techník hľadania si práce“ a to tak,
že si stanovia základné princípy a ciele ako z osobnej stránky, tak aj zo stránky skupiny.
Počas „Kurzu techník hľadania si práce“ účastníci v spolupráci s Pracovnými/Obchodnými
poradcami a koordinátormi školiaceho kurzu prispôsobia ich ciele, aby splynuli a adaptovali
sa na techniky pre lepšiu asimiláciu tých vedomostí, schopností a postojov, ktoré sú
podstatné pri ich integrovaní sa na pracovný trh.
Tak môžeme vysloviť záver, že všeobecným cieľom „Kurzu techník hľadania si práce“ je
zlepšiť a zvýšiť komunikačné a seba prezentačné schopnosti, vedomosti a kvalifikácie vo
všeobecnosti, ako aj pomôcť v hodnotení ich osobných/sociálnych spôsobilostí.
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Na druhej strane, najvhodnejší spôsob ako zlepšiť/zvýšiť kvalitu “Kurzu techník hľadania si
práce“ je hodnotiaci proces, v ktorom sa zainteresované osoby (účastníci, pracovní/obchodní
poradcovia a koordinátori programu) hodnotia navzájom, ale taktiež hodnotia sami seba.
Prostredníctvom hodnotenia, buď formálneho počas školiaceho kurzu (3O a 70% celkového
trvania kurzu), alebo počas záverečného (posledný deň školiaceho kurzu), môžu byť
vyvodené užitočné závery pre lepšiu adaptáciu cieľov a realizáciu procesov „Kurzu techník
hľadania si práce“. Navyše, záverečné hodnotenie prispieva k utváraniu konečných záverov
a k budúcemu zlepšovaniu.

1.7 Meradlá
Na zaistenie kvality programu boli vytvorené merateľné kritéria ako napríklad:
Tabuľka 3
Kritéria kvality

1
2
3
4
5
6

Kritéria
Počet prospešných ľudí
Počet účastníkov, ktorí ukončili špecifický kurz
Počet účastníkov, ktorí sa zaradili na pracovný trh
Počet účastníkov, ktorí potvrdili svoje schopnosti/vedomosti
Hodnotenie poradcov
Celkové hodnotenie programu

Cieľ
90%
90%
15%
>30%
>8,5 (z 10)
>8,5 (z 10)

1.8 Na záver
Účasť v kurze má za následok nové zamestnanie účastníka, začiatok jeho/jej obchodnej
činnosti, alebo inej zárobkovej činnosti.

1.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Získanie profesionálnych a osobných/sociálnych spôsobilostí účastníkov je významným
faktorom nápomocným pri ich integrácii na pracovný trh.
Inštruktori (pracovní/obchodní poradcovia a mentori) majú k dispozícii všetky nástroje
a metódy, ktoré sú dôležité na uskutočnenie princípov pracovného poradenstva. V závislosti
od vzdelávacích metód, vhodná kombinácia vzdelávacích (didaktických) techník, nástrojov,
médií a metód pozitívne prispieva k zdokonaľovaniu vzdelávacieho, študijného
a poradenského procesu. Pracovní/obchodní poradcovia a mentori úzko spolupracujú, aby
vybrali vhodné metódy, nástroje a techniky vzhľadom na individuálne potreby ich účastníkov.
Vzájomná spolupráca poradcov, koordinátorov a mentorov pri výbere najvhodnejších metód
podľa potrieb danej skupiny účastníkov je zásadným krokom k úspechu programu/kurzu.
V nasledujúcej tabuľke prezentujeme metódy, nástroje a didaktické techniky vykonávané
poradcami/školiteľmi počas rozvoja „Kurzu techník hľadania si zamestnania“.
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Tabuľka 4
Metódy, nástroje a didaktické techniky
Cieľ

Typ
podpory

Metódy

Začiatok ouplacementu

Rozvoj
osobných
schopností

Pracovné
poradenstvo

Nástroje

Dotazník
Výučba
zamestnaním
účastníkov

Testy

Školiace workshopy
Obchodné
poradenstvo

1.10 Pôvod nástroja
Dimitra Institute – www.dímitra.gr

1.11 Poznámky
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Didaktické
techniky
Individuálne
stretnutia
/
skupinové
stretnutia
Poradenská
diskusia a podpora
Cvičenia/Skupinové
cvičenia
Hranie rolí
Interaktívne úlohy
Prípadové štúdie
Brainstorming
Simulácia hier
Prezentácie

2. Firemná prezentácia
2.1 Cieľová skupina
1.
Cieľová skupina
Tradičné pracovné agentúry (predstavitelia spoločnosti: vedúci oddelenia, mentor,
generálny riaditeľ, vedúci personálneho oddelenia), ktorí momentálne hľadajú nových
zamestnancov
 Pracovné agentúry
 Spoločnosti, ktoré momentálne nehľadajú nových zamestnancov, ale majú záujem
o dlhodobé obchodné vzťahy alebo spoluprácu
2.
Cieľová skupina
 Všetci účastníci a záujemcovia o pracovné miesto, ktorí sú účastníkmi akejkoľvek
oblasti vzdelávania v čase konania firemnej prezentácie

2.2 Štruktúra
2.2.1 Popis firemnej prezentácie
Firemná prezentácia – ktorá sa koná na pôde školiacej organizácie – je osobné stretnutie, na
ktoré sú pozvaní účastníci aj spoločnosti za účelom spoločného kontaktu v otvorenej
a priateľskej atmosfére s cieľom hľadania si pracovného miesta, respektíve zamestnanca.
Tento program má poskytnúť účastníkom príležitosť spoznať spoločnosť, dozvedieť sa o
voľných pracovných miestach a pracovných požiadavkách a zistiť, kto sú kontaktné osoby.
Na oplátku, spoločnosť dostane možnosť prezentovať sa, čo jej umožní dostať sa lepšie do
povedomia účastníkov, nájsť si vhodného kandidáta ako aj podporu pri získavaní nových
zamestnancov.
V prvej časti firemnej prezentácie zástupca spoločnosti predstaví jeho/jej spoločnosť formou
prezentácie, ktorá obsahuje portfólio, pracovné štruktúry, údaje o voľných pracovných
pozíciách a špecifické procesy pracovných žiadostí.
Druhá časť je venovaná odpovediam na otázky vopred položené účastníkmi, o
prezentácii/spoločnosti/voľných pracovných pozíciách/podrobnostiach o uchádzaní sa
o miesto atď. Odporúča sa nechať účastníkom čas na pripravenie otázok počas prípravy na
reč, čím sa zabezpečí hladký priebeh fázy kladenia otázok a taktiež anonymita účastníkov.
Databázy žiadateľov o prácu sa tak rozširujú a zlepšujú a potenciálny cieľ nájsť si
zamestnanie sa prostredníctvom kontaktov zvyšuje.

2.3 Trvanie
Fáza prípravy:
Príprava takejto prezentácie trvá asi dva pracovné dni a zahŕňa:

Prípravný výskum a získanie si zákazníka

Celková koordinácia účastníkov, školiteľov a mentorov

Diskusia so spoločnosťou, prezentácia sa týka obsahu, materiálov, rozvrhu
a miesta konania
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Na druhej strane, od účastníkov sa očakáva, že si vopred zistia potrebné informácie
prostredníctvom internetu alebo z iných zdrojov, aby boli pripravení klásť otázky
v nasledujúcej diskusii.
Konanie
Trvanie závisí od dĺžky prezentácie a počtu otázok v diskusii. Všeobecným pravidlom by
malo byť vymedzenie dvojhodinového času na samotnú prezentáciu.
Reakcie:
Dve hodiny sú adekvátnym časom na diskusiu s účastníkmi. Po prezentácii sú účastníci
vyzvaní reagovať na prezentáciu, ďalšie kroky a ich závery (dôležitosť výpovedí) spolu
s tútormi outplacementu.

2.4 Cieľ
Firemné prezentácie sú profesionálnymi a časom overenými PR nástrojmi, ktoré sa
využívajú na prezentáciu spoločnosti širokej verejnosti. Technicky dobre zvládnutá,
zaujímavá prezentácia bude presvedčivým spôsobom tento cieľ spĺňať. Firemné prezentácie
sú charakteristické úsilím spoločnosti upriamiť pozornosť na ich obchodnú činnosť,
poskytnúť informácie, analyzovať názory, trendy a verejnosť (klientov) a dosiahnuť ciele
spoločnosti. Riziko zneužitia tohto nástroja spočíva v tom, že prezentácia bude slúžiť
výhradne cieľu propagácie spoločnosti. Preto by sa organizácia mala uistiť, že prezentácia
spoločnosti je zameraná na príležitosť nájsť si zamestnanie pre účastníkov.
Zásadnou výhodou prezentácie je sprehľadniť trh terajších alebo budúcich pozícii
účastníkom. Na jednej strane, účastníci môžu zvýšiť svoje šance na nájdenie si vhodnej
pracovnej pozície v kratšom čase, na druhej strane, podnikatelia zaplnia prázdne miesto
rýchlejšie a efektívnejšie s adekvátne vyškolenými žiadateľmi.

2.5 Siete
Je nápomocné a užitočné, keď organizácia spravuje databázu obsahujúcu všetky kontakty
na spoločnosti, ktoré radia medzi svojich klientov. Tieto spoločnosti by mali byť pravidelne
pozývané na firemné podujatia. Navyše, spoločnosti, ktoré poskytujú praktické školenia sú
často vyzvané prejaviť svoje požiadavky a ochotu predstaviť sa formou firemnej prezentácie.
Súčasne s týmito sieťami by mala byť vytvorená sieť predchádzajúcich účastníkov, ktorí
vystupujú ako mentori v spoločnostiach pre ktoré pracujú.

2.6

Kritéria úspechu

2.6.1 Cieľ
Hlavným cieľom firemnej prezentácie je spájať uchádzačov o zamestnanie s budúcimi
zamestnávateľmi. Efektívnosť tohto cieľu závisí od toho, ako sú spoločnosti atraktívne pre
vzdelávacie organizácie/účastníkov. Dôležité je, že kritéria spoločnosti pre hľadanie nového
personálu sú totožné so školiacimi programami a cieľmi vzdelávacích organizácii. Zvýšený
počet adekvátnych firemných prezentácii zvyšuje šance uchádzačov nájsť si vhodné
pracovné miesto.
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Napriek tomuto všeobecnému cieľu, veľká pozornosť by mala byť venovaná vytváraniu sietí,
tok informácií a všeobecná výhoda účastníkov má pôvod v takých akciách, ktoré zlepšujú
šance na nájdenie si zamestnania.
Po ukončení obchodnej prezentácie účastníci vyjadrujú svoje názory a závery a spoločnosť
pristúpi k hodnoteniu (koľko účastníkov považuje spoločnosť za zaujímavú, koľko účastníkov
sa bude u spoločnosti uchádzať o zamestnanie – počet aktuálnych miest, aký dojem
spoločnosť spravila na účastníkov).

2.7 Meradlá







Počet prezentácií štvrťročne
Kvalita a počet nových pracovných miest
Spojitosť voľných pracovných miest so školiacim programom
Počet účastníkov na prezentácie
Koľko účastníkov si podalo žiadosť, respektíve koľkí boli pozvaní na pohovor?
Koľko účastníkov bolo úspešných a zamestnaných v spoločnosti?

2.8 Na záver
Firemná prezentácia má limitovanú dĺžku a je uzavretou jednotkou organizovanou nezávisle
od iných aktivít. Jednako, obchodná prezentácia môže byť pokračovaním, alebo sa prekrývať
s inými nástrojmi, napr. rady pre správne písanie žiadosti, manažment uchádzania sa o
prácu a model outplacementu. Z princípu, súbor možností je úspešne ukončený vtedy, keď je
účastníkovi poskytnuté, alebo si nájde vhodné pracovné miesto.

2.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Príprava:
Podpora je účastníkom ponúkaná vo forme systematickej prípravy na firemnú prezentáciu
spoločnosti a podporuje ich vnímavosť (internetové vyhľadávanie, - Aké otvorené otázky sa
tam nachádzajú? Príprava zoznamu otázok). Táto príprava prebieha formou otvorenej
diskusie, ale aj prostredníctvom workshopov a seba usmerňovania.
Účastník musí cítiť podporu, aby sa zapojil do procesu žiadania o zamestnanie
prostredníctvom seba usmerňovania. Bez toho, aby sa sami zapojili do procesu hľadania si
zamestnania, sa účastníci stávajú príliš závislými od tútorov/školiteľov/poradcov – alebo vo
všeobecnosti – na organizácii a upadajú tak ich schopnosti nezávislého myslenia,
argumentovania, kritického myslenia a schopnosti riešiť problémy.
Diskusie pomáhajú rozvinúť proces myslenia, podporujú pozitívny postoj ku žiadaniu
o zamestnanie a rozvíjajú interpersonálne schopnosti. Skupinové diskusie sa starajú
o interakciu medzi účastníkmi, ktorých schopnosti, názory a záujmy sa líšia a umožňujú
účastníkom využívať demokratické vodcovské schopnosti, ktoré využijú pri usmerňovaní
diskusie a zapájaní sa. V tomto prípade, diskusné stretnutia pomáhajú účastníkom rozvíjať
ich vedomosti prostredníctvom nezávislého myslenia a taktiež pomáhajú vykresliť obraz o ich
budúcich možnostiach.
Konanie firemnej prezentácie:
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Začiatok prezentácie je význačný priamym poučením a predstavením zástupcov spoločnosti
s názornými pomôckami ako PC, video záznam alebo plagáty a účastník je v pozícii diváka
a poslucháča. Zástupca spoločnosti objasňuje potenciál a – výnimočnosť – špecifiká
spoločnosti. I keď sa tieto prezentácie vo väčšine prípadov podobajú na reklamné
prednášky, účastník musí dávať pozor na obsah a očakávajú sa od nich – taktiež kritické –
otázky na zástupcu spoločnosti. Tento typ metódy je vhodným „úvodom“. Táto metóda je
prospešná iba pre malé percento účastníkov, nie pre rozsiahlu škálu. Účastníci, ktorí majú
iný dar ako „dar reči“, alebo majú introvertnejšiu povahu, zlyhajú. Z tohto dôvodu majú
účastníci možnosť stretnúť sa sami iba so zástupcom spoločnosti, aby sa tak objasnila ich
osobná situácia, možnosti, záujmy a ostatné alternatívy. Tieto osobné stretnutia sa
odohrávajú v dôvernej a súkromnej atmosfére a sú dobrovoľne.

2.10 Pôvod nástroja
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

2.11 Poznámky
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3. Konzultačný program
3.1 Cieľová skupina
Účastníci:
A. V Skupine
B. Samostatne

3.2 Štruktúra
3.2.1 Opis konzultačného programu
A. Úvodná prezentácia pre účastníkov:
 Vysvetlenie súčasnej situácie – pomáha účastníkom vyrovnať sa so stratou
zamestnania a motivuje ich k aktívnemu postoju
 Ponúka všeobecnú perspektívu ako postupovať počas hľadania si zamestnania
Po prezentácii konzultanti odpovedia na všetky otázky, po nej nasleduje osobná konzultácia
(„Osobný pohovor“), ktorý bude prispôsobený podľa plánov klienta a konzultanta.
B. Individuálna konzultácia
 Individuálna schôdza – tútorov a účastníkov
 Psychologické analýzy správania a reakcií účastníka
INDIVIDUÁLNA SCHÔDZA
 Príprava životopisu
 Zistenie pracovných možností na trhu
 Zhodnotenie pracovného trhu v príslušnom regióne
 Príprava na pohovor
 Vstup do databázy agentúry
 Nadväzná konzultácia
- Osobný pohovor: sa vykonáva s účastníkmi jednotlivo, cieľom týchto pohovorov je
objasniť tvrdenia na individuálnej úrovni, diskutovať o terajších pocitoch, zbierať o
účastníkoch osobné údaje (osobná charakteristika).
- Prehľad kvalifikácii a pracovných skúseností: účastníci pridávajú pracovné skúsenosti a
požadované schopnosti a vedomosti do zoznamu dosiahnutých profesijných úspechov.
-Ako písať životopis – príprava životopisu spolu s kandidátmi (zahŕňa zoznam profesijných
úspechov a kvalifikačných skúsenosti). Kandidáti dostanú predlohu životopisu, diskutujú
o jednotlivých sekciách a o tom, čo si personalisti všímajú na životopise ako prvé – čo upúta
ich pozornosť, akých chýb sa vyvarovať, nasleduje sekcia otázok
- Pomoc pri hľadaní pracovných príležitostí: príležitosti ako sa stať úspešným na
pracovnom trhu a poskytnutie informácii o tom, kde si hľadať zamestnanie (internetové
stránky, na ktorých si možno nájsť prácu)
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- Zhodnotenie situácie na pracovnom trhu: analýza regiónu, poprípade jednotlivých
zamestnávateľov, pomoc v spolupráci s Úradmi práce
- Pohovor: ako sa pripraviť na pohovor, ako sa správať, ako sa obliecť, typy pohovorov,
otázky, diskusia
- Ponuka bezplatnej registrácie: kandidátom bude poskytnutá príležitosť bezplatnej
registrácie, konzultácie a poradenstva od spoločností Grafton
- Nadväzujúca podpora v závislosti od vopred dohodnutého harmonogramu: osobne,
po telefóne, cez e-mail
PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY
Pomoc počas rekvalifikácie
 Analýza potenciálu, určenie silných a slabých stránok
 Možností zdokonaľovania schopností a vedomostí jednotlivých účastníkov
 Zoznam rekvalifikačných centier a seminárov v regióne
Konzultácia s psychológom
 Profesionálne psychologické diskusie a podpora počas mentálnej adaptácie
 Individuálna konzultácia
 Pozitívna motivácia
 Účasť je individuálna, účastník musí súhlasiť

3.3 Trvanie
Úvodná prezentácia pre účastníkov (3 dni)
Individuálna konzultácia (počas 3 mesiacov)

3.4 Cieľ
Program s cieľom:
 Psychologickej podpory pre účastníkov,
 Zhrnutie ich pracovných skúseností a úspechov,
 Komplex konzultácií počas hľadania si práce,
 Seba prezentácia počas pracovných pohovorov.

3.5 Siete
Organizácia, ktorá poskytuje tento program outplacementu je v úzkom kontakte s Úradmi
práce, školiacimi a vzdelávacími inštitúciami a zainteresovanými osobami.

3.6 Kritéria úspechu
3.6.1 Cieľ
Pre účastníkov:
Skracuje sa čas potrebný na nájdenie si zamestnania
 Pomoc pri budovaní sebadôvery
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Pomáha pochopiť objektívne dôvody prepustenia zo zamestnania
Pozitívne motivuje a pomáha sa sústrediť na budúcu profesiu
Podporuje a objektívne vedie k využitiu vlastného potenciálu
Referencie pre budúcich zamestnávateľov

3.7 Meradlá
1. Počet účastníkov, ktorí si nájdu nové zamestnanie
2. Počet účastníkov, ktorí pochopia objektívne dôvody prepustenia zo zamestnania
3. Kvalita a počet nových pracovných miest

3.8 Na záver
Konzultačný program nápomocný pri hľadaní si nového zamestnania je komplexný program
pozostávajúci z rozličných druhov vzdelávacích a podporných nástrojov. Hlavné kritérium
úspechu je, že účastníci po strate zamestnania sú schopní v krátkom čase bez ťažkostí nájsť
si zamestnanie mové.

3.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Metodológia, didaktika a štýly učenia:








Osobný pohovor,
Profesionálne psychologické diskusie,
Skupinové diskusie,
Osobné stretnutia,
Praktické cvičenia – príprava životopisu, písanie motivačných listov atď.,
Ako sa správať na pohovore – hranie úloh, osobné konzultácie atď.,
Testovanie

3.10 Pôvod nástroja
COOP Institute of Education - www.vic.sk

3.11 Poznámky
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4. Inšpiračný kurz
Na základe „Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. Metody grupowego
poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji cz.II. (Informatívne a metodologické poznámky).
Metódy poradenstva pre pracovné skupiny.Inšpiračný kurz. Časť 2). KUP, Varšava1998

4.1 Cieľová skupina
Nástroj outplacement môže byť použitý pre všetky skupiny nezamestnaných (profesionálne
skúsenosti a súčasnosť/minulosť nie sú dôležité).

4.2 Štruktúra
4.2.1 Opis nástroja
Inšpiračný kurz je jednou z metód poradenstva pre pracovné skupiny. Vyučovanie sa koná
v skupinách 8-16 účastníkov a vedú ich dvaja inštruktori. Skupiny môžu byť vytvorené podľa
veku, vzdelania, pohlavia, atď. ...alebo môžu byť zmiešané. Účastníci sa inšpirujú navzájom,
ale je tu riziko, že sa vytvorí skupinka ľudí s rovnakými záujmami. V uniformných skupinách
sa účastníci cítia lepšie, pretože sú „medzi svojimi“, ale ich schopnosť navzájom sa
inšpirovať sa znižuje. Pre školiteľa je dôležité, aby poznal štruktúru skupiny vopred, a tak si
môže kurz skôr naplánovať.
Ako produkt kurzu, účastníci rozvíjajú tzv. „Individuálny akčný plán“. (IAP). IAP je osobný
program na hľadanie si práce, pripravený v spolupráci s nezamestnaným, alebo uchádzačom
o prácu a pracovným agentom, pracovným poradcom, alebo školiacim špecialistom. IAP
znamená vymedziť vhodné činnosti pre nezamestnaného prispôsobené jeho/jej osobnej
situácii a miestnemu pracovnému trhu.
Inšpiračný kurz pozostáva z piatich tematických častí:
A) Prezentácia kurzu a jeho účastníkov
 Základy a ciele kurzu
 Predstavenie termínu „Individuálny akčný plán“ a vysvetlenie jeho významu
 Predstavenie sa účastníkov (vrátane ich očakávaní od kurzu)
B) Človek a spoločnosť
Cieľom tejto tematickej časti je, aby účastníci porozumeli vzťahu medzi individuálnou
projekciou ich vlastnej osobnosti a sociálnymi faktormi ovplyvňujúcimi hodnoty, a aby si
uvedomili, že sú ovplyvnení prebiehajúcimi zmenami. Tým, že pochopia, že aj ony aj okolitý
svet sú meniacimi sa hodnotami, ich schopnosti a potenciál pre ďalšie pôsobenie sa posilnia.
Počet vzájomných skúseností vytvára základy pre rozvoj sociálneho myslenia.
C) Zamestnanie a vzdelanie
Cieľom tejto tematickej časti je hodnotenie individuálnych spôsobilostí účastníkov vzhľadom
na všeobecné pozadie pracovných požiadaviek. Toto hodnotenie má účastníkov inšpirovať
na neustále zvyšovanie svojej kvalifikácie, rozšírenie oblasti hľadania práce, rozvoj
príslušných vzdelávacích iniciatív atď. Táto tematická časť pozostáva z troch ďalších častí:
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1. Kvalifikačné požiadavky súčasného a budúceho trhu práce
2. Situácia na trhu práce
3. Príležitosti na vzdelávanie
Metódy požité na realizáciu tejto časti slúžia na uskutočnenie cieľu lepšieho spoznania seba
samého a na individuálnu analýzu vlastných kvalifikácii. Napríklad, analýza zvolených
pracovných ponúk ako východiskového bodu - diskutuje sa o tom, ako a prečo sa vyvíjajú
rôzne typy kvalifikácii a kvalifikačných požiadaviek a ako sa budú vyvíjať v budúcnosti.
Dôležitou úlohou pre inštruktora je pretlmočiť schopnosti a vedomosti do jazyka kvalifikácií,
napr. schopnosť postarať sa o deti si vyžaduje všestranné kvalifikácie ako zodpovednosť,
vynaliezavosť, trpezlivosť, organizáciu práce.
D) Individuálny akčný plán
Cieľom akčného plánu je dať ďalší smer vedomostiam a schopnostiam, ktoré uchádzači
nadobudli počas kurzu a má pomôcť ďalej rozvíjať myšlienky a inšpirácie.
Individuálny akčný plán je základom pre ďalšie pôsobenie účastníkov po ukončení kurzu.
Dôležitým prvkom je aj ďalšia spolupráca s pracovným poradcom. Spočíva v plánovaní
zmien umožňujúcich nájsť si zamestnanie. Individuálny akčný plán zahŕňa pracovné ciele,
aktivity, ktoré majú byť splnené a konečné termíny na ich splnenie. Ciele musia byť reálne.
Individuálny akčný plán môže zahŕňať aj predstavy. Pre niekoho môže akčný plán znamenať
aj dobre rozvinutý vzdelávací plán s jasne stanoveným cieľom, pre iných to môže byť
nedostatočný dôvod na zapísanie sa do krátkeho kurzu. Úlohou školiteľa je hneď v prvý deň
predstaviť termín Individuálny akčný plán ako dôležitú časť kurzu a vysvetliť ako na ňom
pracovať. Pre účastníkov je dôležité vedieť, na koho sa majú obrátiť s požiadavkami
a informáciami po skončení kurzu. Pri práci na individuálnom akčnom pláne sú možné dva
typy pracovných modelov. V prvom sa individuálny akčný plán považuje za časť poslednej
fázy kurzu. V druhom modeli sa individuálny akčný plán považuje za prebiehajúci proces,
ako neustále bežiaci proces počas celej dĺžky trvania kurzu, účastník zbiera jeho/jej vlastné
predstavy, ktoré vyplývajú zo skúseností získaných počas kurzu a diskutujú o nich v malých
skupinkách alebo so školiteľom. Individuálne poradenstvo môže sprevádzať individuálne
cvičenia, môže byť ponúkané počas poslednej hodiny trvania kurzu, alebo počas prestávok.
Na konci kurzu je úlohou účastníkov vyvinúť svoj vlastný individuálny akčný plán. Nie je
presne určené aký konkrétny a detailný má plán byť, a preto je lepšie nepostupovať podľa
prv zhotovenej schémy. Následne, školiteľ hovorí s účastníkom o jeho/jej schopnostiach
a prekážkach a pomáha mu/jej zostaviť reálny plán.
E) Hodnotenie kurzu
Hodnotenie nastáva na konci kurzu. Hodnotia ho účastníci. Hodnotenie je aj verbálne aj
v písomnej podobe. Počas hodnotenia účastníci posudzujú obsah kurzu, školiteľa, ostatných
účastníkov a samých seba. Odporúča sa stretnutie účastníkov mesiac po skončení kurzu.

4.3 Trvanie
Inšpiračný kurz je krátkodobý. Ak sa zvolí veľmi intenzívny spôsob práce – dĺžka trvania
kurzu sú tri dni.
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4.4 Cieľ
Cieľom Inšpiračného kurzu je vytvárať v účastníkoch motiváciu pre aktívnejší prístup k ich
profesionálnej budúcnosti. Kurz má tiež nasledujúce ciele:
 Motivovať účastníkov, aby udržiavali aktívny vzťah s pracovným trhom počas ich
nezamestnanosti. Aby dosiahli tento cieľ, účastníci by mali dospieť k záveru, že
zmena ich situácie je možná len s využitím vedomého a zmysluplného zapojenia
svojho vlastného potenciálu.
 Presvedčiť ich o vlastnom potenciáli pre ďalšie napredovanie, o ich právach
a povinnostiach, informovať ich o možnostiach vzdelávania, zmene kvalifikácie atď.
Toto sa uskutočňuje na základe súčasnej legislatívy a miestnych a regionálnych
príležitostiach pre vzdelávanie a zamestnanie.
 Posilnenie vedomia a pochopenia seba samého a okolitého sveta. Skúsenosti
účastníkov sú spracované v psychologickom a sociálnom kontexte, s prízvukom na
ich vlastný potenciál pre ďalšie smerovanie a poukázať na okolnosti vyplývajúce
z nezamestnanosti.
 Upozorniť účastníkov na potrebu zodpovednosti k sebe samému a k životu, a taktiež
na pripravenosť na zmenu a udržiavanie motivácie na celoživotné učenie sa.

4.5 Siete
Tento nástroj nemá sieť účastníkov/používateľov. Vedúci kurzu sú často pracovní
poradcovia. Poľskí pracovní poradcovia môžu byť združení v jednej z dvoch celosvetových
organizácií:
 Poľský zväz vzdelávacích a odborných konzultantov (http://www.sdsiz.pl/)
 Národné centrum pre celoživotné poradenstvo (http://www.doradztwokariery.pl/))

4.6 Kritéria úspechu
4.6.1 Cieľ
Cieľom Inšpiračného kurzu je motivovať jeho účastníkov k aktívnejšiemu prístupu k ich
profesionálnej budúcnosti.

4.7 Meradlá








počet inšpiračných kurzov v špecifickom časovom rozmedzí
počet účastníkov kurzu
počet individuálnych akčných plánov
počet žiadostí predložených po ukončení kurzu
počet zamestnaných ľudí
počet spoločností s registrovanými účastníkmi kurzu
počet účastníkov, ktorí sa po ukončení kurzu zúčastnia rozvojového školenia (alebo
rekvalifikácie)

4.8 Na záver
Účasť v kurze má za následok nové zamestnanie účastníka, začiatok jeho/jej obchodnej
činnosti, alebo inej zárobkovej činnosti.
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4.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Metodika práce s účastníkmi inšpiračného kurzu sa stáva podstatnou časťou teoretických
základov pedagogiky založenej na skúsenostiach. Pedagogika založená na
skúsenostiach reprezentuje taký prístup k procesu učenia, v ktorom sú konkrétne skúsenosti
zovšeobecnené do sociálneho kontextu. Skúsenosť tu vystupuje ako aktívny, kreatívny,
odzrkadľujúci a vedomý proces. Skúsenosť sa nadobúda konaním, a preto sú všetky nové
konania užitočné pri význačnej zmene vlastnej situácie. A tak, dôležité je dostať sa do
kontextov skúseností, aby sa dali analyzovať.
Cieľom procesu výučby je dosiahnuť sociálne myslenie v zmysle schopnosti porozumieť
vlastnej subjektívnej a individuálnej situácie, v kontexte sociálnej situácie ako aj schopnosti
posunúť sa od vlastného pohľadu na vec k sociálnemu pohľadu, napr.:

schopnosť vidieť vzťah medzi domácim rozpočtom a národnou ekonomikou,

schopnosť vnímať vzťah medzi vlastným osobným a individuálnym životom
a minulosťou,

schopnosť vidieť vzťahy medzi individuálnou a osobnou skúsenosťou
s nezamestnanosťou a sociálnymi príčinami a následkami nezamestnanosti.
ZVOLENÉ PRACOVNÉ METÓDY
1) Metóda analýzy životného príbehu (autobiografia)
Úvodom tejto metódy sú spomienky z vlastného života. Počúvaním spomienok ostatných si
jednotlivec spomína na svoje vlastné spomienky, ktoré môžu byť zovšeobecnené
a prezentované v sociálnych kontextoch. Metóda uľahčuje zavedenie historického aspektu
takým spôsobom, že jednotlivé životopisy môžu byť analyzované na pozadí sociálneho
rozvoja. Individuálny príbeh v malej miere ilustruje príbeh vo veľkej miere.
Kvôli obmedzenému času sa odporúča špecifikovať tému spomienok už v úvodnej fáza. Ak,
napríklad, analyzujeme tému „výchovy a socializácie“, odporúča sa obmedziť diskusiu na
spomienky z detstva, pokiaľ ide iba o výchovu jednotlivca.
Cvičenie sa vykonáva v skupinkách 4 až 5 osôb, kde si každý jednotlivec spomína na zážitky
zo svojej minulosti, zahŕňajúce spomienky napr. zo školy, rodiny, práce atď. Ostatní účastníci
môžu klásť otázky. Keď každý povie svoj príbeh, vyberie sa jeden človek z každej skupiny.
Tento má povedať, ako sa zmenili spomienky z minulosti od detstva až po súčasnosť.
Účastníci si môžu vytvoriť materiály z v podobe článku, nahrávky atď.
Výsledky práce malých skupín sú prezentované pred celou skupinou , kde môžu spoločne
zvoliť témy, na ktorých budú ďalej pracovať. Dôležité je diskutovať o témach z dlhodobej
perspektívy a vnímať ich v procesoch sociálneho rozvoja.
2) Hranie rolí
Táto metóda môže pomôcť odhaliť niektoré všeobecne chápané kvalifikácie, o ktorých
účastníci netušia, že ich majú. Hranie rolí sa môže zamerať na dve rozličné sféry:

Roli hrané účastníkmi (role môžu byť vytýčené vopred, dialógy medzi jednotlivými
charaktermi nie sú vopred určené)

Situácie hrané účastníkmi (to, o čom sa musí rozhodnúť, je kontext deja a aké
postavy budú potrebné)
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Pre obe strany je dôležité, aby inštruktor definoval cieľ celej hry už na začiatku. (čo sa
účastníci majú nauči
Inšpiračný kurz používa túto metódu:

Na prezentáciu pracovných pohovorov,

Ako nástroj pri cvičení si komunikácie a reči tela,

Na prezentáciu výsledkov práce skupín,

Ako začiatočný bod pre riešenie problémov v skupine,

Na demonštráciu získaných vedomosti účastníkov.
Hercami môžu byť aj účastníci aj inštruktori. Ak je hercom inštruktor, on/ona môže hrať
hlavnú úlohu, a týmto spôsobom kontrolovať priebeh hry. Dobrý nápad je mať pár
účastníkov ako divákov, ktorí budú musieť hru analyzovať. Pretože účastníci nehrajú seba
samých, ale iných ľudí, proces nebude „nebezpečný“ z toho hľadiska, že odhalia vlastnú
osobnosť.
Počas prideľovania rolí by si mal inštruktor dávať pozor na to, aby účastníkom nepridelil rolu
identickú s ich osobnosťou.
V hraní rolí môžeme rozoznať nasledujúce elementy:

Úloha, na ktorej sa pracuje, napr. prezentovanie konfliktu v skupine

Špecifické očakávania od hercov a divákov,

Náležité hranie rolí,

Zhrnutie: ak bol na začiatku jasne stanovený cieľ a určilo sa, čo sa účastníci musia
naučiť, čo musí byť centrom pozornosti, proces zhrnutia bude jednoduchý.
Zhrnutie môže byť zostavené naslednovne:

Herci povedia ako sa v danej roli cítili,

Diváci sa podelia o svoje postrehy,

Všeobecná diskusia o hre,

Diskusia o tom, ako v budúcnosti vyťažiť zo skúseností získaných počas hrania
rolí.
3) Predstava o budúcnosti
Predstava o budúcnosti je workshop, na ktorom sa „vytvára budúcnosť“ jednotlivca. Je to
forma práce, kde je základným bodom téma vhodná pre účastníkov. Táto metóda má mnoho
variant – od jednodňového workshopu po lekcie zahŕňajúce celý učebný proces. Spoločnou
črtou je, že na kurze účastníci podstúpia proces začínajúci fázou kritiky, nasleduje fáza
utópie, až dosiahnu fázu akcie. Predstava o budúcnosti pozostáva zo štyroch fáz. Inštruktor
dozerá na to, aby sa dodržiavali pravidlá špecifické pre každú z nich.
Prezentácia metódy: metóda a jej pravidlá sú prezentované účastníkom. Listy papiera sa
zavesia na steny miestnosti takým spôsobom, aby ich videli všetci.
Fáza kritiky: po vzájomnom zhodnutí sa na téme/probléme ako východiskovom bode,
účastníci formulujú znaky kritiky vo forme sloganov, slov, viet s ňou spájaných. Vedúci sa
účastníkov pýta – čo vás znepokojuje, čo by ste radi kritizovali?
Odpovede sa píšu na listy papiera visiace na stenách. Nemôžu sa komentovať nahlas. Keď
sa všetky myšlienky vyčerpajú, alebo ak vyprší pridelený čas, vedúci spolu s účastníkmi
pozbierajú poznámky a rozdelia ich do tematických okruhov.
Každý účastník dostane 5 bodov, ktoré musí umiestniť k tým slovám/vetám o ktorých si
myslí, že sú vhodné na zaoberanie sa s nimi. Termíny s najväčším počtom bodov sa stávajú
témami, na ktorých sa ďalej pracuje vo fáze utópie.
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Vedúci sa môže opýtať otázku: - ktoré z tvrdení sú pre vás podstatné? s ktorými z nich
máme ďalej pracovať?
Fáza utópie: slová/vety sa premenia na termíny s opačným, pozitívnym významom. Na stenu
zavesíme nové listy papiera, na ktoré účastníci napíšu slová súvisiace s témou, ktorá sa
objavila v predchádzajúcej fáze. Hlasné komentovanie sa nepovoľuje ani tu. Hlavnou úlohou
osoby zodpovednej za predstavu o budúcnosti je stimulovať predstavivosť, vytvárať dobrú
atmosféru a uistiť sa, že predstavivosť nie je ničím obmedzená. Táto fáza sa zaoberá
dokonca aj s najnepravdepodobnejšími riešeniami. Keď sa invencie vyčerpajú, alebo sa blíži
koniec stanoveného času, každý účastník opäť dostane 5 bodov. Ona/on ich pridelí k tým
termínom, s ktorými chce ďalej pracovať vo fáze realizácie. Vedúci sa môže opýtať otázku: o čom snívame? Ako by podľa nás mala vyzerať ideálna situácia?
Fáza realizácie: začiatočným bodom tejto fázy je problém zvolený vo fáze utópie. Účastníci
napíšu návrhy zmien a ďalších krokov na listy papiera visiace na stene. Keď vyprší zvolený
čas, každý účastník dostane znova 5 bodov a pridelí ich k návrhom, s ktorými chce začať
v ďalšom kroku. Návrh, ktorý získa najviac bodov, sa stáva témou ďalšej práce. V tejto fáze
účastníci racionalizujú myšlienky, ktoré sa objavili vo fáze utópie. Napokon štandardizujú ich
pozíciu a rozvíjajú úvodný realizačný plán.

4.10 Pôvod nástroja
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

4.11 Poznámky
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5. Informatívny pohovor
5.1 Cieľová skupina
Nezamestnané osoby, ktoré si hľadajú zamestnanie len prostredníctvom posielania
písomných žiadostí

5.2 Štruktúra
5.2.1 Opis nástroja
Informatívny pohovor je workshop organizovaný Úradom práce pre určité skupiny
nezamestnaných osôb, ktoré majú ťažkosti s nájdením si zamestnania. Maximálny počet ľudí
na tomto workshope je 15. Účasť na týchto stretnutiach je povinná. Každá absencia
účastníka musí byť patrične ospravedlnená (od lekára, potvrdenie od štátnych orgánov atď.).
Ak je absencia neospravedlnená, môže to byť dôvod na vyradenie nezamestnaného
z registra nezamestnaných, respektíve z Úradu práce. Tento workshop prebieha
v Národnom centre pre pracovné poradenstvo (NCIPS).
Na tomto workshope účastníci najprv vyplnia dotazník, kde popíšu Informatívnu prednášku
a vyjadria sa, či a prečo je potrebná. Vedúci zapíše rôzne odpovede na tabuľu a diskutuje
s účastníkmi o dotazníku. Účastníci sú potom rozdelení na dve skupiny a vytvárajú plagát
v zmysle dobrej žiadosti do zamestnania. Vedúci taktiež naznačí ukazovatele informatívnej
prednášky. Následne pozerajú video záznam príkladu informatívnej prednášky. Ďalšie
cvičenie je hranie rolí vo dvojiciach, kde imitujú telefonát zamestnávateľovi. O cvičení
diskutujú a na konci workshopu sa vyjadrujú o tom, čo sa naučili.

5.3 Trvanie
Dĺžka workshopu je 120 minút. Pozostáva iba z jedného stretnutia.

5.4 Cieľ
Cieľom workshopu je naučiť nezamestnaných viesť telefonický rozhovor, a tak môžu
používať túto schopnosť popri písaní žiadostí. Ďalším cieľom je zároveň motivovať
účastníkov k návšteve ďalších workshopov, organizovaných Úradom práce.

5.5 Siete
Úrad práce uchováva záznamy účastníkov tohto workshopu. Tento záznam je súčasťou
počítačového programu a prístup k nemu majú iba zamestnanci Úradu práce.

5.6 Kritéria úspechu
5.6.1 Cieľ
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Cieľom workshopu je pomôcť nezamestnaným osobám používať telefonický rozhovor ako
jednu z foriem aktívneho hľadania si práce.

5.7 Meradlá
Meradlom tohto workshopu je pomôcť účastníkom používať aj písomné žiadosti aj
telefonické rozhovory na kontaktovanie zamestnávateľa za účelom dohovorenia si pohovoru,
v zmysle väčších šancí zamestnať sa.

5.8 Na záver
Pre osoby, ktoré sa zúčastnia tohto workshopu, je ľahšie získať zamestnanie, keďže získajú
mnoho nových vedomostí, ktoré im môžu pomôcť nájsť si zamestnanie.

5.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Maximálny počet ľudí, ktorí sa môžu zapojiť do tohto workshopu je 15. Použité sú rozličné
pracovné metódy:

Individuálna práca

Skupinová práca

Hranie rolí

Práca v pároch

Diskusia na rôzne témy

Prezentácie

5.10 Pôvod nástroja
School Center Ptuj – www.scptuj.si

5.11 Poznámky
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6. Pracovný kolobeh – zvýšené príležitosti pre mladých ľudí
6.1 Cieľová skupina





Mladí ľudia, ktorí prerušili odborné školenie/vzdelávanie
Neregistrovaní nezamestnaní mladí ľudia vo veku 15-20 rokov
Dlhodobo nezamestnaní mladí ľudia – ktorí si nenašli prácu v ich profesii (do 26
rokov)

6.2 Štruktúra
6.2.1 Opis nástroja
Kritéria výberu:





Informovať potenciálnych účastníkov
Voľba integrácie v programe v zhode so zamestnaneckým plánom
Vedomosti a skúsenosti získané vstupom do programu
Vznik individuálnych programov počas školenia – v zhode s plánovanou kariérou

Fáza testu:






Tvorba obsahu programu a znalostí jednotlivých profesií
Nastavenie zálohového rezervačného systému
Príprava konzultačnej práce v oblasti kariérneho školenia
Psycho - sociálne programy
Kontrola a úprava potrieb školiaceho programu podnikmi

Teoretická časť školenia






Fáza vstupného testu zhromažďujúca informácie o cieľovej skupine so zameraním
na teoretické veci,
Protokol správania /práva a povinnosti
Získavanie/rozvíjanie bežných mäkkých zručností
Počítačové vedomosti (word, excel, internet, e-mail)
Pracovný tréning

Praktická časť školenia:




Získavanie prvých pracovných skúseností v obvode
Zmena 2-3 zamestnaní v priebehu 2-3 mesiacov
Individuálna pomoc pri hľadaní ďalších aktivít pre každého účastníka

6.3 Trvanie
Teoretická časť: 1 mesiac, dĺžka praktického programu je 2 – 3 mesiace.
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6.4 Cieľ
Cieľom školenia Pracovný kolobeh je:

Prvé skutočné pracovné skúsenosti

Pracovné skúsenosti z viacero zamestnaní

Viac sebadôvery

Individuálny prístup

Dobrá spolupráca so zamestnancami

Individuálna pomoc mentorov v podnikoch

Počítačové vedomosti, schopnosti pre lepšiu komunikáciu

Motivačné schopnosti

Schopnosti pre nájdenie si práce

Väčšia možnosť nájdenia si práce atď.

6.5 Siete
V tomto programe sme spojení so „skutočným svetom“, ktorý zaistí, že naši účastníci získajú
vedomosti, po ktorých je dopyt na pracovnom trhu:

Spolupráca s 30 podnikmi a živnostníkmi

Praktické školenie v podnikoch – 2 až 3 mesiace

Vykonávanie úloh pre podniky

6.6 Kritéria úspechu
6.6.1 Cieľ
Účely sú:







Skutočná práca v podniku
Práca vykonávaná účastníkmi
Praktická orientácia a autentické podnikové prostredie
Pracovné zaradenie vedúce k efektívnemu učeniu sa a pracovným výsledkom
Hlavná školiaca metóda v práci
Školenie sa hodí pre remeselníkov a väčšinu malých podnikov, školenie pre
workshopy učňov a praktické školiace workshopy

6.7 Meradlá
Praktická skúsenosť v skutočnom podniku a pracovné skúsenosti vo
zamestnaniach dávajú účastníkom lepšiu možnosť nájsť si trvalé zamestnanie.

viacerých

6.8 Na záver
Účasť v programe „Pracovný kolobeh“ ponúka praktické pracovné skúsenosti, ktoré zvyšujú
ich možnosti nájsť si prácu na pracovnom trhu, v novom zamestnaní účastníka, pri jeho/jej
začiatku pracovnej činnosti, alebo inej zárobkovej činnosti.
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6.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Metódy diskusie a prednášky:
Metóda diskusie pomáha ako učebný materiál, ale tiež rozvíja proces myslenia, podporuje
pozitívny postoj k učeniu a rozvíja interpersonálne schopnosti.
Práca v skupinách:
Zaradenia účastníkov do skupín, aby zdokonalili učebné podmienky. Účastníci sú zaradení
do skupín podľa rovnakých záujmov, a tak si môžu navzájom pomáhať.
Tútoring:
Potreba tútorov narastá, keď zlyhali ostatné učebné metódy, alebo účastníci potrebujú extra
inštrukcie o príslušnej téme.
Tímová práca:
Obzvlášť podporuje sociálne spôsobilosti. Účastníci rôzneho veku a stupňa vedomostí sú
školení v heterogénnych skupinách.

6.10 Pôvod nástroja
Univerzitetni rehabilitaccijski institut – www.ir-rs.si

6.11 Poznámky
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7. Klub práce
7.1 Cieľová skupina
Účastníci Klubu práce môžu byť dospelé osoby rôzneho veku: absolventi, ľudia s početnými
pracovnými skúsenosťami, osoby ktoré nedávno stratili prácu, osoby ktoré roky nepracovali
a chcú sa opäť vrátiť na pracovný trh, rovnako ako osoby, ktoré hľadajú svoje prvé
zamestnanie. Spoločnou črtou je nízka úroveň schopností spojená so správaním sa na
pracovnom trhu.

7.2 Štruktúra
7.2.1 Opis nástroja
Klub práce je miesto, kde sa konajú školenia týkajúce sa aktívneho hľadania si práce. Každá
osoba, ktorá si chce nájsť prácu tu nadobudne vedomosti a dostane pomoc pri hľadaní si
práce. V Poľsku pôsobí Pracovný klub hlavne vo verejných štruktúrach Úradov práce.
Účastníci chodia denne do klubu, skontrolujú si nové pracovné ponuky, volajú
zamestnávateľom, podávajú správu o aktivitách z predošlého dňa, využívajú osobné
poradenstvo tzv. Vedúceho pracovného klubu1, precvičujú si v pároch pracovné pohovory,
aktualizujú stratégie hľadania práce, píšu motivačné listy, vymieňajú si skúsenosti, pracovné
ponuky, motivujú a podporujú sa navzájom.
Organizácia
Aby Klub práce fungoval efektívne, musia byť splnené základné technické podmienky.
Najskôr, klub potrebuje vhodné umiestnenie. Optimálna by bola jedna veľká miestnosť, kde
by sa konali skupinové lekcie, a najmenej jedna ďalšia miestnosť, ktorá by slúžila ako
„záložná“. V tejto miestnosti môže mať vedúci uložené potrebné materiály, dokumentáciu
školenia atď. tu by sa tiež mohol stretávať s predchádzajúcimi účastníkmi, zatiaľ čo by sa
konali lekcie skupín vo veľkej miestnosti.
Základné vybavenie hlavnej školiacej miestnosti zvyčajne zahŕňa (popri nábytku, tabuli
a ostatnom zariadení) kameru, TV a video na prezeranie prezentácií a scén nahraných
počas cvičných sedení. Účastníci by mali mať prístup k bezplatnému telefónu (ten by mal byť
však monitorovaný) a k počítaču s tlačiarňou, aby si mohli pripraviť dokumenty spojené
s žiadosťami o prácu. Klub práce by mal mať aj aktuálne noviny s najnovšími ponukami
práce, telefónne zoznamy a adresáre, zoznam web stránok s najdôležitejšími inštitúciami
a stránky s informáciami pre uchádzačov o prácu, rovnako ako aj materiály o technikách
hľadania práce, o vlastnom rozvoji a možnostiach založenia vlastnej obchodnej činnosti.
Účastníci by mali mať stály prístup na internet, čo im umožní vyhľadávať nové pracovné
ponuky a informácie.
Dôležité je vytvoriť v Klube „príjemnú atmosféru“, ktorá pomôže účastníkom prekonať mnohé
hodiny vyučovania (napr. priestor na spoločný čaj/kávu).

1

Vedúci Pracovného klubu môže byť osoba, ktorá zostavuje špeciálne školenie a vlastní licenciu
vydanú Pracovným oddelením Ministerstva práce a sociálnych vecí.
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Vedúci by mal mať stály prístup k počítaču a kopírovaciemu stroju. Počítač umožní
vedúcemu pripraviť nové materiály a vďaka kopírovaciemu stroju pripraví vhodný počet
materiálov na každé stretnutie.
Klub práce by mal mať aj stropný projektor, alebo počítačový projektor pre multimediálne
prezentácie. Tieto umožnia vedúcemu prezentovať zaujímavou formou a vrátiť sa k potrebnej
informácii bez straty kontextu.

7.3 Trvanie
Školenie v Klube práce trvá tri týždne. Počas prvých dvoch týždňov sa konajú školiace
stretnutia v celkovej dĺžke 40 hodín. Stretnutia by sa mali konať desať po sebe nasledujúcich
dní (3-5 hodín denne). Počas týchto stretnutí si účastníci osvojujú teoretické vedomosti
a praktické schopnosti hľadania si práce.
Tretí týždeň je venovaný aktívnemu hľadaniu si práce samotnými účastníkmi a praktickému
testovaniu novonadobudnutého správania, metód a techník, ktorým sa naučili počas
školenia. Celkový čas vyhradený na spoločné stretnutia vedúceho a členov skupiny počas
tretieho týždňa je okolo 15 hodín. Čas na individuálne činnosti jednotlivých účastníkov je
neobmedzený.

7.4 Cieľ
Klub práce je nástrojom outplacementu, ktorý ponúka podporu účastníkom v plánovaní ich
budúcej kariéry. V poslednej fáze sa im ponúka pomoc pri kontaktovaní podnikov za účelom
nájdenia si zamestnania.

7.5 Siete
Je osožné, keď inštitúcia organizujúca služby Klubu práce vedie databázu ľudí využívajúcich
jej pomoc. Umožňuje to analyzovať efektívnosť činností Klubu práce a sledovať ďalšie
napredovanie účastníkov (napr. príklady úspechu, príklady zlého konania).

7.6 Kritéria úspechu
7.6.1. Cieľ
Školenie v Klube práce má účastníkov pripraviť na intenzívne a efektívne hľadanie si práce,
takže po skončení kurzu sú schopní:

Definovať a analyzovať miestny trh práce,

Definovať a porovnať svoje prednosti s príležitosťami na trhu práce,

Uplatniť rôzne metódy hľadania si práce,

Zlepšiť svoje schopnosti ohľadom rozhodovania a vedia ich využiť, Zmyslom
obsahu školenia a spôsobu výučby je posilniť v účastníkoch vieru v svoje vlastné
schopnosti a to, že majú svoj život pevne v rukách. Aktivity vykonávané v Klube práce
by mali viesť k nájdeniu si nového zamestnania.

7.7 Meradlá
Na meranie efektívnosti činností Klubu práce sa používajú rôzne metódy:
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Počet osôb, ktoré si našli zamestnanie (alebo pokračovali vo vzdelávaní) po
ukončení školenia,

Počet osôb, ktoré ukončili školenie verzus počet osôb, ktoré ho začali.
Tieto meradlá prezentujú celkový počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc, bez skúmania
toho, kto účastníci boli, do akej miery absorbovali obsah školenia a akí boli počas stretnutí
aktívni. Prirodzene, každý vedúci chce vedieť, či jeho/jej práca spĺňa požadované výsledky.
Efektívnosť školenia v tomto zmysle môže byť hodnotená pozorovaním zapájania sa
jednotlivých účastníkov a úrovne plnenia si svojich úloh, a následne porovnávania
s úspechom pri hľadaní zamestnania.


7.8 Na záver
Účasť v Klube práce má za následok nájdenie si nového zamestnania účastníkom, jeho/jej
začiatok pracovnej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti.

7.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Školenie v Klube práce je poskytované formou skupinových sedení. Veľkosť skupiny by mala
byť v rozsahu 8 až 12 ľudí. Používajú sa rôzne pracovné metódy:

Prípadová štúdia

Diskusia

Nahrávanie cvičení na kameru

Kreatívne myslenie (brainstorming, používanie analógií, metafor a predstavivosti)

Individuálne konzultácie

Skupinová práca

Prezentácia

Sledovanie práce

Hry, hranie rolí

Prednáška, mini - prednáška
Príručka Klubu práce – štruktúra sedení
Sedenie 1. Vitajte v Klube práce!
Sedenie 2. Pracovné metódy v Klube práce
Sedenie 3. Reakcie na stratu zamestnania
Sedenie 4. Analýza zlých krokov pri hľadaní si práce
Sedenie 5. Výučba a sila pozitívneho a kreatívneho myslenia
Sedenie 6. Objavenie svojho vlastného talentu a potenciálu
Sedenie 7. Zhodnotenie schopností, zručností a pracovných spôsobilostí
Sedenie 8. Pracovný trh. Mýty a skutočnosť
Sedenie 9. Vlastné podnikanie. Hodím sa na to?
Sedenie 10. Váš akčný plán
Sedenie 11. Dokumenty ohľadom žiadostí o zamestnanie
Sedenie 12. Interpersonálne schopnosti
Sedenie 13. Asertivita pri hľadaní si zamestnania
Sedenie 14. Vyhľadávanie pracovných ponúk
Sedenie 15. Cvičný pohovor s potenciálnym zamestnávateľom
Sedenie 16. Telefonický rozhovor s potenciálnym zamestnávateľom
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Sedenie 17. Pracovný pohovor
Sedenie 18. Ako sa pridŕžať plánu a byť odolným voči neúspechom
Sedenie 19. Nové zamestnanie
Sedenie 20. Ukončenie školenia

7.10 Pôvod nástroja
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

7.11 Poznámky
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8. Pracovný trh
8.1 Cieľová skupina
Prvá cieľová skupina
Tradičné pracovné agentúry (predstavitelia spoločnosti, vedúci oddelenia, mentor, generálny
riaditeľ, personálny manažér), ktorí momentálne hľadajú nových zamestnancov

Personálne agentúry a agentúry sprostredkujúce zamestnanie

Spoločnosti, ktoré momentálne nehľadajú zamestnancov, ale majú záujem
o dlhodobú spoluprácu
Druhá cieľová skupina
Všetci účastníci a uchádzači o zamestnanie, ktorí sú účastníkmi vzdelávania v čase konania
prezentácie spoločnosti

8.2 Štruktúra
8.2.1 Opis Pracovného trhu
Pracovný trh – ktorý sa koná v školiacej organizácii – je osobné stretnutie, kam sa účastníci
aj spoločnosti pozývajú, aby sa navzájom kontaktovali v otvorenej a priateľskej atmosfére, za
účelom hľadania práce, respektíve hľadania zamestnancov. Úmyslom je poskytnúť
účastníkom príležitosť spoznať spoločnosti, voľné pracovné miesta, pracovné požiadavky
a kontaktné osoby. Spoločnosti sa môžu prezentovať, čím sa dostanú do povedomia
účastníkov, nájdu vhodných zamestnancov, taktiež získajú podporu pri hľadaní
zamestnancov.
Druhá časť je venovaná odpovediam na otázky položené účastníkmi vopred
o prezentácii/spoločnosti/voľných pracovných miestach/detailoch žiadostí atď. Je dobré, keď
si účastníci pripravia zoznam otázok počas prípravných rozhovorov, takže čas na otázky
ľahko plynie a je zachovaná aj ich anonymita. Osobné siete účastníkov sa tak rozširujú
a vylepšujú, s cieľom nájdenia si práce prostredníctvom tohto kontaktu.

8.3 Trvanie
Príprava:
Príprava takejto prezentácie trvá päť dní a pozostáva z:
 Predbežného výskumu a získavania zákazníkov
 Z celkovej koordinácie účastníkov, školiteľov a tútorov
Na druhej strane, od účastníkov sa očakáva, že si zistia potrebné informácie prostredníctvom
internetu alebo iných verejne dostupných zdrojov, aby boli pripravení klásť otázky pri
najbližšej prezentácii.
Konanie:
Pracovný trh sa koná dva alebo tri krát do roka a priemerná dĺžka trvania je šesť až sedem
hodín. Frekvencia takýchto podujatí záleží aj od situácie na trhu práce.
Odozva:
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Na rozhovor s účastníkmi po podujatí sú potrebné ďalšie dve hodiny. Po prezentácii sú
účastníci vyzvaní reagovať na obsah prezentácie, na ďalšie kroky a na vyslovenie záverov
(význam tvrdení) spolu s tútormi outplacementu.

8.4 Cieľ
Cieľom Pracovného trhu je poskytnúť účastníkom ďalšie možnosti ako sa zamestnať.
Pracovný trh im ponúka príležitosť priameho kontaktu so spoločnosťami a možnosť uchádzať
sa o prácu na mieste. Pracovné trhy pomáhajú procesu hľadania zamestnancov, ako priame
rozhovory uľahčujú hodnotene kvality portfólia.
Pracovné trhy sú príležitosťou pre spoločnosti a účastníkov ako sa navzájom spoznať.
Poskytujú príležitosti na rozpoznanie predpokladov na vykonávanie jednotlivých zamestnaní
ako: Vykonávanie obchodných aktivít v spoločnosti. Jej umiestnenie/požiadavky/kariérne
príležitosti týkajúce sa záujmov/plánov účastníkov. Organizácie poskytujúce školenie
dostávajú dôležitú spätnú väzbu, do akej miery správanie/kvalifikácia/postoj účastníkov
vyhovujú požiadavkám spoločnosti. Vo všeobecnosti, Pracovný trh prináša príležitosť
spájania účastníkov so školiacimi organizáciami, čo je osožné pri kontaktovaní v prípade
voľnej pracovnej pozície alebo školenia.

8.5 Siete
Spoločnosti, ktoré boli pri hľadaní zamestnancov na Pracovnom trhu úspešné, budú
motivované k udržiavaniu kontaktov a spolupráce so školiacou organizáciou. Podujatie je
samo o sebe ideálnym prostredím na vytváranie sietí, kde sa môžu staré kontakty prehlbovať
a nové nadväzovať.
Okrem toho je veľmi nápomocné, keď organizácia spravuje databázu obsahujúcu všetky
kontakty na spoločnosti, rátajúce sa medzi jej klientov. Tieto spoločnosti by mali byť na
podujatia pravidelne pozývané. Navyše, spoločnosti, ktoré poskytujú praktické školenia majú
možnosť vyjadriť svoje požiadavky a ochotu viesť obchodnú prezentáciu. Popri týchto
sieťach by mala byť vedená aj sieť predošlých účastníkov, ktorí vystupujú ako mentori
v spoločnostiach, pre ktoré pracujú.

8.6 Kritéria úspechu
8.6.1 Cieľ
Účasť:
 Jedným z najpodstatnejších kritérií úspechu pre pravidelnú účasť spoločností na
pracovných trhoch je kvalita účastníkov SZF
 Infraštruktúra/podpora/catering sú dôležitými kritériami úspechu, ktoré by sa nemali
podceňovať
 Podujatie je bezplatné
 Merateľným úspechom je, ak sa spoločnosť objaví na pracovnom trhu druhý
krát/alebo opakovane
Umiestnenie:
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 Mala by sa splniť požiadavka spoločnosti nájsť si zamestnancov (merateľná
prostredníctvom spätnej väzby spoločnosti)
 Účastníci si našli novú prácu (merateľná prostredníctvom spätnej väzby spoločnosti
a technických úsekov SZF).

8.7 Meradlá
Počet Pracovných trhov za rok
Kvalita a počet nových pracovných ponúk
Súvislosť voľných pracovných miest so školiacim programom
Počet účastníkov Pracovného trhu
Koľko účastníkov si podalo žiadosť do zamestnania respektíve boli pozvaní na
pohovor?
 Koľko účastníkov bolo úspešných a zamestnalo sa?






8.8 Na záver
Pracovný trh má limitovanú dĺžku a je samostatnou jednotkou nezávislou od iných aktivít.
Napriek tomu, Pracovné trhy môžu nadväzovať alebo sa prekrývať s ostatnými nástrojmi,
napr. pomoc pri písaní životopisov, riadenie žiadostí alebo model outplacementu. Zásadne,
súbor možností je ukončený, keď je uchádzačovi ponúknutá práca, alebo si našiel vhodné
zamestnanie.

8.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Príprava:
Podpora sa účastníkom ponúka prostredníctvom systematickej prípravy na spoločnosti
účastné na Pracovnom trhu a zároveň sa učia stať sa vnímavejšími (hľadanie na internete, Ktoré otvorené otázky sú tam? Príprava zoznamu otázok). Tieto prípravy sa robia
v otvorených diskusiách ale aj na workshopoch a počas samo štúdia.
Účastníci musia cítiť podporu, aby sa aktívne zapájali v procese hľadania si práce
prostredníctvom samo vzdelávania. Bez toho, aby sa sami zapájali do procesu, sa študenti
stávajú príliš závislými na tútoroch/školiteľoch/poradcoch alebo – všeobecne povedané – na
organizácii a zaostáva tak ich nezávisle myslenie, zdôvodňovanie, kritické myslenie
a schopnosť riešiť problémy.
Diskusie pomáhajú rozvíjať proces myslenia, podporujú pozitívny postoj k žiadaniu
o zamestnanie a rozvíjajú interpersonálne schopnosti. Skupinové diskusie podporujú
interakciu medzi účastníkmi, ktorých schopnosti, postoje a záujmy sa odlišujú a umožňujú
účastníkom využívať demokratické schopnosti vedenia ich diskusií. Týmto spôsobom
pomáhajú diskusné stretnutia účastníkom rozširovať svoje vedomosti cez samostatné
myslenie a rozvíjajú v nich obraz o svojej budúcnosti.
Konanie Pracovného trhu:
Pracovný trh sa začína predstavením reprezentantov spoločnosti s pomocou PC, videa
alebo plagátov Predstavitelia predstavujú potenciál a – výnimočné – špecifiká spoločnosti.
Keďže sa tieto prezentácie vo väčšine prípadov podobajú na reklamu spoločnosti, účastníci
musia dávať pozor na obsah, a taktiež sa od nich očakáva, že budú klásť – aj kritické –
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otázky predstaviteľom spoločnosti. Účastníkom sa ponúka aj príležitosť samostatného
stretnutia s reprezentantom spoločnosti, aby objasnili osobnú situáciu, zdroje, záujmy
a ďalšie možnosti. Tieto stretnutia sa konajú v súkromnej a dôvernej atmosfére.

8.10 Pôvod nástroja
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

8.11 Poznámky
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9. Kurz techník hľadania si práce
„Kurz techník hľadania si práce“ v štruktúre pracovných školiacich programov na podporu
ľudí s ťažkosťami prístupu na pracovný trh.

9.1 Cieľová skupina
Adresovaný:
 Nezamestnaným ľuďom, absolventom povinnej školskej dochádzky/strednej školy
alebo vysokej školy, bez alebo s pracovnými skúsenosťami

9.2 Štruktúra
9.2.1 Popis nástroja
Ľudia, ktorí si zvolia účasť na tomto školiacom kurze by mali stráviť 10 až 20 hodín
v povinnom skupinovom kurze, na tému „techniky hľadania si práce“
Téma „techniky hľadania si práce“ zahŕňa školenia:
 Pracovná orientácia a výber pracovnej cesty
 Zistenie silných a slabých stránok
 Príprava životopisu
 Príprava na pohovor
 Príprava na aktívne hľadanie si zamestnania a techniky hľadania práce
 Používanie internetových služieb na hľadanie práce
 Pomoc pri rozvoji a začiatku vlastného podnikania

9.3 Trvanie
Školiaci proces je intenzívny a dĺžka vzdelávania je asi 10-20 hodín za týždeň (maximálne 5
hodín denne).
Ak je nástroj zahrnutý v školiacom procese, potom po ukončení teoretickej výučby v triedach
účastníci pokračujú v praktickom školení v spoločnostiach s mentormi, v spolupráci
s poradcami vybranými školiacimi organizáciami.

9.4 Cieľ
Hlavným cieľom tohto nástroja outplacementu je hrať hlavnú úlohu nielen pri zvyšovaní
komunikačných a seba prezentačných schopností, vedomostí a kvalifikácie vo všeobecnosti,
ale taktiež v hodnotení (osobných/sociálnych) kompetencií účastníkov, rovnako ako
získavanie pracovných skúseností prostredníctvom procesu outplacementu v spolupráci so
spoločnosťami a možno v umiestnení v spoločnosti, v ktorej sa školili.
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9.5 Siete
 Čo sa týka sietí, treba spomenúť, že existuje sieť nazvaná OAED (Personálna
pracovná organizácia), ktorá sa odvíja od účastníkov, pretože obsahuje záznamy
všetkých nezamestnaných ľudí v danej oblasti, s ich skúsenosťami a kvalifikáciami
 Pokiaľ ide o tútorov a mentorov, v Grécku musia mať akreditáciu udelenú Národným
akreditačným centrom pre ďalšie odborné vzdelávanie (EKEPIS), aby zaistili kvalitu
školiacich kurzov. EKEPIS používa hodnotiace kritéria a zaviedlo systémy pre
hodnotenie pre Akreditáciu školiteľov ďalšieho odborného vzdelávania. Všetci
tútori/mentori sú registrovaní v Národnom akreditačnom centre EKEPIS. V prípade,
že by mentori nemohli byť akreditovaní v akreditačnej organizácii, „mentori“ môžu
pochádzať z radov spolupracujúcej spoločnosti.

9.6 Kritéria úspechu
9.6.1 Cieľ
Efektívny tím odborných/poradcov/mentorov a koordinátorov kurzu (ak sú integrovaní
v školiacom kurze), ktorý môže spojiť potreby a ciele nezamestnaných účastníkov, hrá
kľúčovú úlohu pri zaistení úspechu nástroja outplacementu.
Na jednej strane, účastníci prispievajú ku kvalite „Kurzu techník hľadania si práce“ tým, že
spĺňajú ciele kurzu na osobnej aj skupinovej úrovni.
Počas „Kurzu techník hľadania si práce“ účastníci v spolupráci s Odbornými/poradcami
a koordinátormi školiaceho kurzu nastavia svoje ciele tak, aby dosiahli prispôsobenie
a adaptáciu všetkých techník pre lepšiu adaptáciu tých vedomostí, schopností a postojov,
ktoré sú dôležité pre ich zaradenie sa na pracovný trh.
Z tohto môžeme vyvodiť záver, že všeobecný cieľ „Kurzu techník hľadania si práce“ je
vylepšiť a zvýšiť komunikačné a seba prezentačné schopnosti, vedomosti a všeobecnú
kvalifikáciu, rovnako ako pomôcť v hodnotení osobných/sociálnych kompetencií.
Na druhej strane, najvhodnejším spôsobom ako zlepšiť/zvýšiť kvalitu „Kurzu techník hľadania
si práce“ je hodnotiaci proces, v ktorom sa zainteresované osoby (školitelia,
pracovní/obchodní poradcovia a koordinátori programu) hodnotia navzájom, ale zároveň
hodnotia sami seba.
Prostredníctvom hodnotenia, buď formálneho (30% a 70% z celkovej dĺžky trvania kurzu),
alebo záverečného (posledný deň kurzu), môžu byť vyvodené užitočné závery, pre lepšiu
adaptáciu cieľov a realizačných postupov „Kurzu techník hľadania si práce“. Navyše,
záverečné hodnotenie prispieva k utváraniu záverečných cieľov a k budúcemu zlepšovaniu.

9.7 Meradlá
Pre zaistenie kvality kurzu môžu byť stanovené merateľné kritéria ako:
Tabuľka 5
Kritéria kvality
Kritéria

Cieľ

1 Počet účastníkov, ktorí ukončili špecifický “Kurz techník 100%
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hľadania si práce”(získali certifikát)
2 Počet účastníkov, ktorí vstúpili na pracovný trh

15%

3 Počet účastníkov, ktorí potvrdili svoje vedomosti, schopnosti

>30%

4 Hodnotenie školiteľov/mentorov účastníkmi

>8,5 (z 10)

5 Celkové hodnotenie kurzu účastníkmi a školiteľmi

>8,5 (z 10)

9.8

Na záver
Výsledkom účasti v kurze je nové zamestnanie účastníka, jeho/jej začiatok pracovnej
činnosti, alebo inej zárobkovej činnosti.

9.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Získanie profesionálnych a osobných/sociálnych spôsobilostí účastníka je významným
faktorom pomáhajúcim ich začleneniu sa na pracovný trh.
Inštruktori (pracovní/obchodní poradcovia a mentori) používajú všetky nástroje a metódy,
ktoré sú potrebné na realizáciu princípov pracovného poradenstva. V závislosti od
vzdelávacích metód, vhodná kombinácia vzdelávacích (didaktických) techník, nástrojov,
médií a metód pozitívne prispieva k zlepšeniu vzdelávacieho, učebného a poradenského
procesu. Pracovní/obchodní poradcovia a mentori úzko spolupracujú, aby vybrali vhodné
nástroje, metódy a techniky podľa potrieb v každom individuálnom prípade.
Poradcovia, koordinátori a mentori vyberajú najvhodnejšie metódy podľa potrieb jednotlivých
skupín, čo je zásadným bodom úspechu programu/kurzu.
V tabuľke sú nástroje, metódy, didaktiky – techniky zavedené poradcami/školiteľmi počas
vývoja „Kurzu techník hľadania si práce“.

9.10 Pôvod nástroja
Dimitra Institute – www.dímitra.gr
Tabuľka 6

Typ podpory

Pracovná
Ako
riešiť
orientácia
a problémy
Dotazník
výber kariérnej
cesty

Techniky
hľadania
zamestnania

Cieľ
si

Metódy, nástroje a didaktické techniky (štýl výučby)
Metódy

Nástroje

Testy
Príprava
na
aktívne
hľadanie
zamestnania a
Výučba
techniky

Workshopy
so
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Didaktické
techniky
Skupinové
stretnutia
Poradenská
diskusia
a podpora
Cvičenia/
skupinové
cvičenia
Hranie rolí

zapojením
účastníkov

hľadania
zamestnania
Pomoc
rozvoji
začiatkoch
vlastnej
obchodnej
činnosti

Interaktívne
úlohy
Prípadové
štúdie
Brainstorming
Simulačné hry
Prezentácie

pri
a

Schéma 2. Realizačný proces

9.11 Poznámky
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10. Moja kariéra
10.1 Cieľová skupina





Mladí uchádzači po skončení štúdia
Ľudia uchádzajúci sa o zamestnanie po prvý krát
Uchádzači bez predošlých skúseností
Uchádzači bez motivácie aktívne si hľadať zamestnanie

10.2 Štruktúra
10.2.1 Opis nástroja
Moja kariéra je workshop organizovaný Úradom práce pre určitú skupinu nezamestnaných
osôb, ktoré majú problém nájsť si zamestnanie. Maximálny počet ľudí na tomto workshope je
12. Vedúci účastníkom vysvetlí, že im môžu uhradiť výdavky na cestu za predchádzajúci
mesiac predložením lístkov na Národné centrum zdrojov odborného poradenstva (NCPIS),
kde dostanú certifikát o účasti a ten predložia Úradu práce. Účasť na týchto stretnutiach je
povinná. Každá absencia účastníka musí byť patrične ospravedlnená (potvrdením od lekára,
pečiatka od štátnych orgánov atď.). ak je absencia neospravedlnená, môže to byť dôvod na
vyradenie zo zoznamu nezamestnaných, respektíve z Úradu práce. Tento workshop sa koná
v NCPIS.
Na prvom stretnutí vedúci účastníkom vysvetlí cieľ workshopu. Vysvetlí sa im, že
s obrátením sa na Úrad práce sa zaväzujú aktívne si hľadať prácu. Úrad práce im môže
pomôcť s poskytnutím rád ohľadom toho ako si hľadať zamestnanie, kde hľadať aktuálne
ponuky, ako písať žiadosti a ponuky a ako sa pripraviť na pohovor. Tiež im vysvetlí prečo je
dôležité nájsť si zamestnanie, ako môže nezamestnanosť ovplyvniť ich životy a aké sú
výhody zamestnaného človeka. Účastníci sú potom rozdelení do párov a vedú úvodný
pohovor. Vedúci im rozdá dotazníky a každý ich za toho druhého vyplní. Potom každý
predstaví skupine osobu, s ktorou bol v páre. Ďalšou úlohou je vyplniť dotazník s názvom
Moja nezamestnanosť. Cieľom je získať prehľad o nezamestnanosti účastníkov, o tom ako
sa cítia a či sú pripravení riešiť tento problém. Vedúci prezentuje teóriu čo sa týka
nezamestnanosti a opisuje ju ako jednu zo životných zmien. Na konci účastníci robia plagát
na tému – čo im priniesla nezamestnanosť. Vedúci ich rozdelí do skupín po troch, každá
skupina potom prezentuje plagát pred celou skupinou.
Druhý workshop nadväzuje na prvý. Na začiatku každý účastník rozmýšľa nad tým, ktorá
z vecí na plagáte je pre neho najdôležitejšia a potom sa s ostatnými v skupine podelí o to,
ako by ju mohol dosiahnuť. Vedúci potom vysvetľuje význam potrieb a hodnôt, ktoré počas
nezamestnanosti z väčšej miery ovplyvňujú postoj človeka k práci. Potom účastníci dostanú
papier, na ktorý napíšu tri najdôležitejšie a tri najmenej dôležité veci v ich živote a následne
o nich diskutujú. Vedúci vysvetlí význam slova cieľ a vysvetlí ako si stanoviť ciele. Účastníci
potom vypíšu svoje hodnoty a konkrétne cele. Napíšu ich ciele ohľadom zamestnania
a vedúci vypíše reálne ciele na plagát. Ak účastník nemá reálne ciele, vedúci mu poradí, aby
si prešiel počítačový program Kde a Ako. Účastníci potom dostanú domácu úlohu – napísať
žiadosť a životopis.
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Na treťom workshope vedúci prezentuje všetky možné spôsoby hľadania si práce
a vysvetľuje ako rozoznať a objaviť vhodné pracovné ponuky. Účastníci potom pozerajú
video Spôsoby hľadania si práce a následne diskutujú o tom čo videli. Ďalšou úlohou je
napísať akú prácu by chceli. Vedúci potom prezentuje vhodný spôsob písania žiadosti,
popíše štruktúru a čo by mal obsahovať. Následne účastníkom rozdá príklady kompletnej
žiadosti. Účastníci kontrolujú žiadosti, ktoré si priniesli so sebou a vyplnia tabuľku Moja
ideálna ponuka, kde napíšu možné chyby a dobré body. Účastníci, ktorých žiadosť bola
ohodnotená potom kontrolujú tabuľku, aby videli, čo sa ostatným páčilo alebo nepáčilo.
Vedúci pomáha účastníkom s vylepšením ich žiadostí. Potom pozerajú video s názvom
Informatívny pohovor. Na konci dostanú domácu úlohu.
Na začiatku štvrtého workshopu si účastníci najskôr prezrú tabuľku s názvom Kde si hľadať
zamestnanie. Prezerajú si voľné pracovné miesta a hrajú rôzne úlohy v pároch – musia
zavolať zamestnávateľovi. Vedúci vysvetľuje ako sa pripraviť na pohovor a potom pozerajú
Pohovor so zamestnávateľom a diskutujú o tom čo na videu videli. Ďalšie cvičenie je o tom
ako sa prezentovať pred zamestnávateľom. Vedúci rozdelí účastníkov do skupín po troch,
kde vedú tri pohovory a hrajú tri role. Vedúci im potom pripomenie, že sa budú musieť
zúčastniť ďalších osem týždňov. Na konci vedúci porovná spokojnosť účastníkov na konci
s očakávaniami na začiatku workshopu.

10.3 Trvanie
Tento workshop zahŕňa štyri stretnutia. Dĺžka každého z nich je 120 minút.

10.4 Cieľ
Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom nové spôsoby hľadania si práce - ako napísať
žiadosť, ako viesť telefonický rozhovor so zamestnávateľom, pohovor so zamestnávateľom
a kde si hľadať prácu.
Cieľom skupinového monitoringu je sledovať jednotlivcov z toho hľadiska, kde si poslali
žiadosť, či volali zamestnávateľom alebo ich osobne navštívili. Taktiež sa overuje, či sa
účastníci vyvarovali chýb z predošlých stretnutí.

10.5 Siete
Úrad práce vedie záznamy o účastníkoch tohto workshopu. Záznamy sa uchovávajú
v počítači, ku ktorému majú prístup len zamestnanci Úradu práce.

10.6 Kritéria úspechu
10.6.1 Cieľ
Účastníci najprv spoznávajú sami seba a potom seba navzájom – záujmy, charakter,
vedomosti, pracovné skúsenosti, vzdelanie a ich pohľad na nezamestnanosť. Účastníci sú
motivovaní nájsť si prácu, keďže pochopia význam toho byť zamestnaný.
Na druhom workshope sa účastníci naučia rozpoznať hodnoty, potreby a to, ako si stanoviť
ciele. Musia si rozšíriť ciele ohľadom zamestnania a stanoviť si životné priority.
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Na treťom stretnutí sa učia o rôznych spôsoboch hľadania si práce a rozširujú si vedomosti
o tom, ako viesť telefonicky rozhovor so zamestnávateľom a ako správne písať žiadosť.
Taktiež sa učia hľadať voľné pracovné miesta a ako písať žiadosť na počítači.
Na poslednom stretnutí sa učia ako sa prezentovať pred zamestnávateľom na pohovore.
Spravia si záverečnú verziu žiadosti a učia sa základy hľadania si práce cez internet.

10.7 Meradlá
Meradlom tohto workshopu je, že účastník sa naučí správne si napísať žiadosť do
zamestnania. Vďaka zvýšenému pocitu zo seba samého, účastník môže zaznamenať viac
pozvaní na pohovor a následne, vďaka zlepšenej prezentácii seba samého na pohovore,
nové zamestnanie.

10.8 Na záver
Pre osoby, ktoré sa zúčastnili tohto workshopu je jednoduchšie nájsť si prácu, pretože získali
nové vedomosti, ktoré im v tom môžu pomôcť.

10.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Maximálny počet účastníkov workshopu je 12. Používajú sa mnohé metódy:
 Individuálna práca
 Skupinová práca
 Hranie rolí
 Práca v pároch
 Diskusie na rôzne témy
 Prezentácie

10.10 Pôvod nástroja
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

10.11 Poznámky
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11. Moja cesta
11.1 Cieľová skupina






Nezamestnaní s menšou slovnou zásobou
Nezamestnaní s obmedzenou práceschopnosťou
Postihnutí občania
Dlhodobo nezamestnaní
Osoby, ktorým chýba motivácia na aktívne hľadanie si zamestnania

11.2 Štruktúra
11.2.1 Opis nástroja
Moja cesta je workshop organizovaný Úradom práce, pre určitú skupinu nezamestnaných
ľudí, ktorí majú problém s nájdením si zamestnania. Maximálny počet osôb na tomto
workshope je 8. Vedúci účastníkom vysvetlí, že im môžu uhradiť cestovné výdavky za
predchádzajúci mesiac predložením lístkov na Národné centrum zdrojov odborného
poradenstva (NCPIS), kde dostanú certifikát o účasti a ten predložia Úradu práce. Účasť na
týchto stretnutiach je povinná. Každá absencia účastníka musí byť patrične ospravedlnená
(potvrdením od lekára, pečiatka od štátnych orgánov atď.). ak je absencia neospravedlnená,
môže to byť dôvod na vyradenie zo zoznamu nezamestnaných, respektíve z Úradu práce.
Tento workshop sa koná v NCPIS.
Na prvom stretnutí vedúci pozdraví účastníkov a tí sa mu predstavia (meno, práca, kariéra,
záujmy). Vedúci vysvetlí cieľ workshopu. Pretože účastníci sú nezamestnaní, mali by sa
registrovaním na Úrad práce zaviazať, že si budú aktívne hľadať prácu. Úrad práce im môže
pomôcť s poskytnutím informácií ako si hľadať prácu, kde si hľadať voľné pracovné miesta,
ako písať žiadosti a ponuky, ako sa pripraviť na pohovor atď. Potom sa účastníci rozdelia do
párov, navzájom sa predstavia, a potom každý predstaví svojho partnera celej skupine.
Vedúci napíše očakávania účastníkov na plagát. Potom stručne predstaví NCPIS. Je to
Národné
fungujúce ako otvorený systém, kde môže jednotlivec zdarma získať informácie. Slúži
žiakom, študentom, nezamestnaným a ostatným. Účastníci pozerajú úvodné video o NCPIS.
Dostanú domácu úlohu – musia vyplniť dokument Osobný zamestnanecký model a napísať
žiadosť.
Na druhom workshope si účastníci najskôr skontrolujú úlohu. Stručne prezentujú ich Osobný
zamestnanecký model, kde zapísali svoje pracovné skúsenosti, osobné charakteristiky, kde
by mohli pracovať a čo by mohli robiť. Vedúci potom vysvetlí význam stanovenia cieľov
súvisiacich so zamestnaním a aké sú. Účastníci vyplnia dokument Moje pracovné ciele
a nahlas ich prečítajú, vedúci napíše ciele na plagát. Ak účastník nemá reálne ciele, alebo
žiadne pracovné ciele, vedúci mu poradí, aby si prešli počítačový program Kde a Ako.
Vedúci predstaví tento program, ktorý slúži na stanovenie si vlastných záujmov a cieľov.
Pozrie sa na žiadosti, ktoré mali účastníci napísať doma a opraví prípadné chyby. Potom
skupina diskutuje o chybách a o tom, ako ich napraviť. Vedúci hľadá voľné pracovné miesta
pre každého účastníka. Potom dostanú úlohu, tabuľku, ktorú musia vyplniť - obsahuje
informácie o tom, komu poslali žiadosť alebo ponuku, či niekomu volali, spolu s dátumom
a výsledkom. Taktiež musia napísať novú žiadosť, pri písaní ktorej využijú novo nadobudnuté
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vedomosti a nové inštrukcie. Vedúci workshopu si spraví kópie opravených žiadostí, aby
videl, či účastníci brali na vedomie chyby pri písaní novej žiadosti.
Na treťom workshope účastníci najprv pozerajú video Spôsoby hľadania si práce a následne
o ňom diskutujú. Vedúci im skontroluje úlohy a opraví chyby v žiadostiach a ponukách.
Skontroluje, či si účastník opravil chyby z predchádzajúcej žiadosti. Potom hľadajú voľné
pracovné miesta. Pozerajú video s názvom Informatívny rozhovor a následne o ňom
diskutujú. Po diskusii vedúci vysvetľuje, ako by mal vyzerať telefonický rozhovor so
zamestnávateľom, ako sa naň pripraviť a ako si dohodnúť termín osobného pohovoru.
Neskôr účastníci pracujú v pároch – simulujú telefonický rozhovor so zamestnávateľom
a pýtajú sa na voľné pracovné miesto. Potom ho referujú pred celou skupinou. Na úlohu
majú vyplniť tabuľku, ktorú dostali na predchádzajúcom workshope a pripraviť konkrétnu
žiadosť pre konkrétneho zamestnávateľa, ktorá musí byť bezchybne napísaná. Túto žiadosť
musia aj poslať. Telefonický rozhovor a osobná návšteva spoločnosti sa počítajú ako
úspešné povinné aktivity.
Na začiatku štvrtého workshopu vedúci zhodnotí žiadosti a ponuky. Prechádzajú si pracovné
ponuky podľa pracovných cieľov, ktoré si predtým stanovili. Pozerajú video s názvom
Pohovor so zamestnávateľom. Následne sú rozdelení do dvojíc a musia zahrať úlohu
uchádzača o prácu na pohovore. Vedúci im vysvetlí, čo by mali a nemali na pohovore
hovoriť. Potom im pripomenie, že budú musieť priniesť doklad o účasti na ďalších osem
týždňov. Pripomenie im miesto a čas konania. Na konci porovná spokojnosť na konci
workshopu s očakávaniami na jeho začiatku.

11.3 Trvanie
Workshop pozostáva so stretnutí. Prvé stretnutie trvá 90 minút a ďalšie tri 120 minút.
Po ukončení workshopu sa účastníci ešte 8 týždňov sledujú. Každý týždeň musia prísť s 3
žiadosťami, alebo s 1 žiadosťou a 1 ponukou.

11.4 Cieľ
Cieľom workshopu je poskytnúť nezamestnaným osobám nové schopnosti ohľadom
hľadania si práce, aktivovať a motivovať ich a klasifikovať ich postoj k významu zamestnania.
Cieľom skupinového monitoringu je sledovať každého jednotlivca z toho hľadiska, či si poslal
žiadosti, viedol telefonický rozhovor so zamestnávateľom ,alebo ho osobne navštívil. Taktiež
sa preveruje, či sa poučil z chýb, ktoré spravil v predchádzajúcej žiadosti.

11.5 Siete
Úrad práce vedie záznamy o účastníkoch tohto workshopu. Záznamy sa uchovávajú
v počítači, ku ktorému majú prístup len zamestnanci Úradu práce.
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11.6 Kritéria úspechu
11.6.1 Cieľ
Cieľom prvého workshopu je informovať účastníkov o cieľoch workshopov, o ich obsahu,
metódach práce a o trvaní kurzu. Cieľom účastníkov je spoznať seba samých, spoznať sa
navzájom a zbaviť sa strachu vystupovania pred ľuďmi.
Cieľom druhého workshopu je rozšírenie si cieľov čo sa týka zamestnania (aby mali viac
pracovných cieľov, nie len jeden) a prezentovať samých seba pred skupinou. Najdôležitejším
cieľom je naučiť účastníkov písať správne žiadosti a brať do úvahy opravy ich pôvodných
žiadostí.
Na treťom workshope sa účastníci naučia rôzne spôsoby hľadania si zamestnania a ako
viesť telefonický rozhovor so zamestnávateľom. Taktiež sa učia základy hľadania si práce
cez internet a ako písať žiadosť na počítači.
Na štvrtom workshope sa naučia ako prezentovať samých seba na pohovore a spravia si
konečnú verziu žiadosti a ponuky.

11.7 Meradlá
Meradlom workshopu je, že účastníci sa naučia správne si napísať žiadosť do zamestnania.
Vďaka zvýšenému dojmu zo seba samého, účastník môže zaznamenať viac pozvaní na
pohovor a následne, vďaka zlepšenej prezentácii seba samého na pohovore, nové
zamestnanie.

11.8 Na záver
Pre osoby, ktoré sa zúčastnili tohto workshopu je jednoduchšie nájsť si prácu, pretože získali
nové vedomosti, ktoré im v tom môžu pomôcť.

11.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Maximálny počet účastníkov na workshopu je 8. Používajú sa mnohé metódy:
 Individuálna práca
 Skupinová práca
 Hranie rolí
 Práca v pároch
 Diskusie na rôzne témy
 Prezentácie

11.10 Pôvod nástroja
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

11.11 Poznámky
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12. Outplacement
12,1 Cieľová skupina
Cieľová skupina pozostáva z účastníkov so vzdelaním a školením rôzneho zamerania, ktorí
buď dosiahli poslednú tretinu ich kurzu, alebo budú kurz končiť a ktorí nemajú žiadne
vyhliadky zamestnať sa.

12.2 Štruktúra
12.2.1 Opis nástroja
Outplacement ponúka účastníkom pomoc pri hľadaní si zamestnanie intenzívnym
a uceleným spôsobom po tom, ako ukončili technické školenie. Aby sa mohli zúčastniť,
musia splniť základné požiadavky. Na jednej strane museli ukončiť pravidelný školiaci kurz,
na druhej strane museli ukončiť pracovné školenie ako súčasť kurzu. Navyše, od účastníkov
sa očakáva, že budú prezentovať „Záznamy o hľadaní si práce“ a preukážu tak, že sa
aktívne pripravovali na hľadanie si práce a celkovú účasť – napr. účasť na Pracovnom trhu,
Firemnej prezentácii, exkurzii atď. Outplacement má limitovaný počet voľných miest pre
účastníkov, preto sa kandidáti starostlivo vyberajú. Ohľad sa pritom berie na princípy ako
motivácie, zapojenie sa a iniciatíva. Samostatný dôraz v tomto modeli sa kladie na nájdenie
si zamestnania. Tento cieľ definuje úlohy ako postarať sa o žiadosti a získať nové kontakty
na skrytom aj otvorenom pracovnom trhu.

12.3 Trvanie
Dva týždne.
Týždenný rozvrh zahŕňa čas strávený v triede a externé stretnutia ako napríklad pracovný
pohovor. Vo všeobecnosti, maximálne 25 hodín týždenne bude slúžiť na prípravu nájdenia si
zamestnania, zatiaľ čo zvyšné hodiny (s ohľadom na 38 hodinový pracovný týždeň) sú
vyhradené pre ďalšie metódy hľadania si práce.

12.4 Cieľ
Tento model sa zameriava na zintenzívnenie celého procesu hľadania si práce. To znamená,
že ponuky, príležitosti a podmienky na pracovnom trhu sa vyhľadávajú, selektujú a zvažujú.
Vykonávaním ďalších plánov zameraných na nájdenie si zamestnania, od účastníkov sa
očakáva, že si vylepšia poznatky o pracovnom trhu, zostanú v kontakte s ostatnými
uchádzačmi o prácu, ďalej odovzdajú informácie a vytvoria sieť s čo najväčším počtom
informácií, z ktorých budú ťažiť aj ony aj ostatní účastníci. Tento „súbor informácií“ zvyšuje
ich šance rýchlo si nájsť prácu. Účastníci si musia osvojiť vysoký stupeň zodpovednosti, aby
dosiahli svoje ciele, alebo aspoň aby si našli prácu hneď alebo v krátkom čase po ukončení
modelu.
Individuálne ciele:
 Zvýšiť a prispôsobiť použitie spôsobilosti každého jednotlivca
 Aktualizovať, skompletizovať a prispôsobiť aplikované stratégie
 Zintenzívniť individuálne kroky v celom procese
 Pustiť sa do „skrytého pracovného trhu“
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Využívať online prihlášky/prihlášky spoločnosti
Snažiť sa kontaktovať zamestnávateľov (telefonicky, emailom)
Diskutovať o pracovných pohovoroch pred aj po ich absolvovaní
Analyzovať a dokumentovať priebežne všetky prihlášky
Ak sa vyžaduje, môže sa uskutočniť ďalšie 1-2 týždňové školenie

12.5 Siete
Nielen model outplacementu poskytuje účastníkom príležitosť vytvárania sietí, ale aj cieľom
celého konceptu je pomáhať účastníkom v prehlbovaní kontaktov a hľadaní si kontaktov
nových. Okrem toho, veľmi nápomocné a podporujúce je, keď organizácia spravuje databázu
obsahujúcu všetky kontakty spolupracujúcich spoločností. Súbežne s týmito sieťami by mala
byť vytvorená sieť predchádzajúcich účastníkov, ktorí vystupujú ako mentori
v spoločnostiach, pre ktoré pracujú.

12.6 Kritéria úspechu
12.6.1 Cieľ
Účastníci:
 Dostanú ponuku na prácu počas troch mesiacov po ukončení modelu, ktorá
korešponduje s ich pracovnými/vzdelanostnými profilmi
 Počas modelu vyvinú časový plán, ktorý obsahuje informácie: koho majú kontaktovať,
kedy a akou formou, takže počas troch mesiacov môžu vykonávať prácu
korešpondujúcu s ich pracovným/vzdelanostným profilom

12.7 Meradlá
 Počet žiadostí a pracovných pohovorov
 Počet úspešných pracovných umiestnení po skončení nástroja outplacementu

12.8 Na záver
Od modelu outplacementu sa očakáva, že pripraví cestu novému zamestnaniu, zmene
kariéry, alebo možno vlastnému podnikaniu.

12.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Najdôležitejšou metódou použitou v modeli outplacementu je komunikácia, a hlavne
komunikácia medzi účastníkmi a školiteľmi. Vysokú prioritu majú aj skupinové diskusie, ktoré
sú prospešné z hľadiska výmeny skúseností a získania informácií. V niektorých prípadoch sa
poskytujú aj individuálne inštrukcie, napr. firemné propagačné CD alebo podobné pomôcky
na získanie lepších informácií o danej spoločnosti. Osobná výučba a podpora musia byť
prispôsobené potrebám jednotlivca. Môžu to byť diskusie, analýza voľných pracovných
miest, úprava dokumentov, diskusia o otázkach, ktoré sa môžu vyskytnúť a kladenie
adekvátnych odpovedí, „pravidlá vedenia“ pohovoru pred ním a počas jeho trvania,
a nakoniec „simulácia“ pracovného pohovoru a hranie rolí. Všeobecný dozor a poradenstvo
nie sú súčasťou modelu, ale ak sú potrebné, môžu byť poskytnuté.
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12.10 Pôvod nástroja
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

12.11 Poznámky

53

13. Mentorský kurz
13.1 Cieľová skupina
Mentori sú zamestnanci spoločností, ktoré spravujú školenie účastníkov z Randers Bo- og
Erhvervstræning. Mentori sú prvou skupinou ľudí účastnou v školení, a preto aj kontaktmi
medzi účastníkom, Randers Bo- og Erhvervstræning a spoločnosťou. Mentori poväčšine
nemajú pedagogické vzdelanie alebo iné sociálne vzdelanie, preto im ponúknuté vzdelanie
slúži na to, aby pochopili význam slova mentor.

13.2 Štruktúra
13.2.1 Opis nástroja
Obsah kurzu:
Program 1. dňa
 Privítanie
 Krátke predstavenie účastníkov
 Prezentácia kurzu a programu
 Očakávania účastníkov od kurzu
 Cvičenie spolupráce: Detailná prezentácia vedľa sediacej osoby
 Aká je rola/úlohy mentora: Skupinová práca
 Film o úlohách mentora/diskusie/pripomienky
 Zhrnutie skupinovej práce
 Komunikačné cvičenie s vedľa sediacou osobou
 Úlohy: úlohy účastníkov a školiteľov
 Záver: Čo potrebujeme na zajtrajší deň?
Program 2. dňa
 Privítanie
 Zhrnutie – čo sme robili včera?
 Prezentácia: Kto je cieľová skupina?
 Skupinová práca ohľadne cieľovej skupiny
 Zhrnutie skupinovej práce
 Moje spôsobilosti – úvod pracovného nástroja pre mentora a tútora
 Prezentácia: Kto je mentor?
 Čo charakterizuje dobrého mentora?
 Profesionálne – osobne – sociálne
 Ako sa mám starať o seba ako mentora?
 List o mne (s čím by som chcel pracovať ako mentor v blízkej budúcnosti?)
 Zhrnutie a zhodnotenie: Boli splnené očakávania?

13.3 Trvanie
Trvanie kurzu je dva pracovné dni. Poväčšine účastníci kurzu pracovali ako mentori dlhší
alebo kratší čas predtým. Počas tohto času získali vodcovské schopnosti a postupne získali
dôkladné vedomosti o dotyčnom účastníkovi.
Mentorský kurz je preto ponukou a príležitosťou ako získať konštruktívnu spätnú väzbu čo sa
týka problémov, ktorým môžu mentori čeliť každý deň.
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V mentorskom kurze je 8-10 mentorov a každý z nich má príležitosť prispieť svojimi
vlastnými skúsenosťami.
Preto sa v kurze strieda vzdelávanie s výmenou skúseností.

13.4 Cieľ
Primárnym cieľom kurzu je poskytnúť druh istého porozumenia hendikepov účastníkov, a tak
poskytnúť lepší náhľad na ich bariéry. s ktorými sa stretávajú nielen na pracovisku ale aj vo
voľnom čase. Zámerom tohto porozumenia je nájsť a vidieť možnosti ako môže dobre
pripravený kurz prispieť individuálnemu účastníkovi. Keď mentori pochopia jednotlivého
účastníka a jeho/jej špecifické problémy a problémy s učením, môžu sa naskytnúť nové
metódy rozvoja a učenia.
Ďalším cieľom je získanie vedomostí a náhľadu na problémy kolegov, čím si môžu navzájom
pomáhať, keď sa problém vyskytne. Vedomosti mentorov, ktoré získavajú od seba navzájom
sú použité a uchované v databáze mentorov, ktorej súčasťou sa mentori môžu stať. Táto
databáza bola zriadená počas uplynulých 11 rokov. Pre tento účel je tu web stránka
www.mentornetvaerket.dk.

13.5 Siete
Mentori majú príležitosť byť súčasťou mentorskej siete, ktorú spravuje Randers Bo- og
Erhvervstræning. Väčšina mentorov sa aktívne zapojí do siete po absolvovaní mentorského
kurzu. Sieť nie je iba sociálnym vzdelanostným diskusným fórom, účastníci sa pozývajú aj na
kultúrne podujatia. Je to spôsob uznania práce mentorov, a taktiež príležitosť na stretnutie
mentorov a Randers Bo- og Erhvervstræning za iných okolností ako čisto pracovných, čo
prispieva k ich vzájomnej spolupráci.

13.6 Kritéria úspechu
13.6.1 Cieľ
Kritériom úspechu je, že mentor získa pevné presvedčenie o tom, že jeho práca má vyšší
zámer.

13.7 Meradlá
 Jeden kurz ročne
 Kvalita pracovných ponúk a počet týchto ponúk sa zlepšuje, pretože mentori sú lepšie
vybavení na pomoc účastníkom v testovaní ich pracovnej schopnosti.
 Čím viac vedomostí o silných a slabých stránkach mentor o účastníkoch získa, tým
lepšie im budú schopní pomôcť. Týmto sa zlepšuje spojitosť medzi voľnými
pracovnými miestami a školiacim programom.
 Okolo 12 účastníkov kurzu
 Všetci účastníci kurzu sú už mentormi v rôznych spoločnostiach, ktorí si chcú vylepšiť
svoje mentorské schopnosti. Majú príležitosť odovzdať svoje schopnosti spoločnosti,
kolegom a všetkým, ktorí majú záujem pracovať ako mentori.
 Všetci mentori sú zamestnaní v spoločnostiach s ktorými spolupracujeme.
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13.8 Na záver
Záverečné zhrnutie môže byť rozdelené na tri časti. Je veľmi dôležité, aby mentori získali
vedomosti o silných a slabých stránkach účastníkov a o nástrojoch, ktoré mentor potrebuje
deň za dňom. Navyše, my ako organizácia máme možnosť nadviazať lepšie vzťahy medzi
nami a mentormi. To znamená, že kontakty a vedomosti, ktoré nadobudneme medzi sebou
na kurze – medzi mentormi navzájom ako aj medzi nami a mentormi – sa neustále upevňujú.
Navyše, je to aj forma personálneho rozvoja pre mentora, keď sa učí riešiť úlohy a berie na
seba zodpovednosti práce mentora. To znamená, že konečným výsledkom kurzu je, že
získame dobre pripravených mentorov, ktorí sa hodia na túto prácu, majú vedomosti a ktorí
si osvojili nástroje potrebné na prácu s účastníkmi, a preto účastníkom odovzdajú najlepšie
príležitosti učiť sa a nájsť si zamestnanie.

13.9 Metodológia, didaktika a štýly učenia
Príprava
Prezentácia cieľovej skupiny:
Cieľom je odovzdať mentorom lepšie vedomosti o ťažkostiach účastníkov, ich špeciálnych
schopnostiach a spôsoboch prejavu.
Všeobecné ťažkosti:
 Spisovnosť – špeciálna trieda a špeciálna škola
 Koncentrácia – iba jedna úloha – informácia len od jednej osoby
 Pamäť – iba jedna úloha
 Rýchlosť – v porovnaní s kolegami
 Plánovanie – problémy riešiť tieto veci
 Prispôsobivosť – z jednej úlohy na druhú
 Byť v kontakte s inými – kolegami, šéfom, zákazníkmi
 Osobné problémy
 Hygiena – telesná, oblečenie, ústna
 Stabilita – stretnutie
 Citlivosť na kritiku – zážitky s porážkami a násilnosťami
 Zázemie – znevýhodnení (nedostatok podpory, zneužívanie, zanedbávanie)
Špecifické ťažkosti:
 ADHD
 Aspergerov syndróm
 Autizmus
 OCD
 Touretteov syndróm
 Porucha prijímania potravy
 Seba poškodzovanie
Mladí ľudia väčšinou vynikajú v:
 Rutinné úlohy
 Stabilita
 Lojalita
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 Svedomitosť
 Zanietenosť do práce
Diskusia o otázkach:
 Poznáte niektoré z hore uvedených problémov?
 Ako sa prejavujú?
 Ako s nimi zaobchádzate?
 Zaobchádza sa s niektorými ťažšie ako s ostatnými?
 Koľko pozornosti si vyžadujete?
Uskutočnenie mentorského kurzu
Prezentácia úloh mentora:
Kto je mentor?
 Vzor
 Dobrý vzťah
 Sociálne orientovaný
 Vodca
 Tréner
 Kritický priateľ
 Lojálny kolega
Čo získam povolaním mentora?
 Uznanie
 Školenie v oblasti komunikácie a poradenstva
 Radosť z učenia
 Nová inšpirácia
 Blízke vzťahy s kolegami
 Radosť z odlišnosti
Hodím sa na povolanie mentora?
 Chceli by ste byť mentorom?
 Chceli by ste sa naučiť niečo o svojom povolaní?
 Máte na to potrebný čas?
 Ste pripravený stať sa novým kolegom?
 Ste dobrý poslucháč?
 Ste dobrý v nadväzovaní sociálnych kontaktov?
 Ste oddaný svojej práci a kolegom?
 Poznajte svoje hranice – starajte sa o seba
 Mentor nie je sociálny pracovník
 Mentor nie je psychológ
 Koho mentor reprezentuje?
 Etika
 Aké sú praktické úlohy?
 Aké sú sociálne úlohy?
 Aké sú profesionálne úlohy?
 Čo sa vyžaduje od účastníkov?
 Požiadavka na účastníka – aj on nesie zodpovednosť!
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13.10 Pôvod nástroja
Randers Bo-Og Erhvervstraening – www.boogerhvervstraening.dk

13.11 Poznámky

.
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14. Partnerské organizácie
Tabuľka 7
Partnerské organizácie
Rakúsko

Schulungszentrum Fohnsdorf

http://www.szf.at

Dánsko

Randers Bo-Og Erhvervstraening

www.boogerhvervstraening.dk

Grécko

Dimitra Institute

www.dimitra.gr

Poľsko

Instytut Technologii Eksploatacji- www.itee.radom.pl
PIB

Portugalsko

CESIS

www.cesis.org

Slovensko

COOP Institute of Education

www.vic.sk

Slovinsko

School Centre Ptuj

www.scptuj.si

Slovinsko

Univerzitetni

rehabilitacijski www.ir-rs.si

institut Republike Slovenije - Soca
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