Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“
Zápis z jednání dne 27. 7. 2021 od 15:00 hod.
PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
místo konání:
Bystřice
účastníci jednání:
viz prezenční listina
Program setkání:

1. Příprava dne kariérového poradenství – Kariérko 4x jinak
Seznámení s informacemi o harmonogramu a programu Dne kariérového poradenství,
rozdělení úkolů zodpovědným osobám
Místo konání: knihovna Třinec
Termín konání: sobota 11. 9. 2021 nebo sobota 18. 9. 2021 od 9:0 – 16:00 hod.
Program celého dne:
Přednáška – Co nabízí kariérko 4x jinak
- v 10:00 – 13:00 hod.
- téma: možnosti vzdělávání a uplatnění na trhu práce dnes
- 30. min přednáška + 30. min diskuze
- zodpovědná osoba: Chwastková + Gajdaczová – příprava prezentace
Hra Vzhůru do světa povolání
- v 10:00 a 14:00
- objevte se prostřednictvím hry
- zodpovědná osoba: Gajdaczová a Zielina
- nutno zajistit dostateční počet her
Aktivity kariérového poradenství v průběhu celého dne 9:00 – 16:00 hod.
1. Testy
- možnost vyzkoušet si některé osobnostní testy
- např. RIASEC/ Emiero/Znáš se?
- zajistit testy v písemné formě + propisky
- zajistit testy v on-line formě – PC/notebooky – zapůjčit v knihovně
- zajistit pracovní listy + listy s vyhodnocením
- zodpovědná osoba: Kisielová
2. Pizza
- zájmy, co sobě vím
- připravit pracovní listy pro jednotlivé cílové skupiny: mladší děti, starší děti, dospělí
- zodpovědná osoba: Zielina
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3. Karty
- kreativní aktivita
- poznej sám sebe pomocí karet, co chci a nechci dělat?
- karty? Dixit, Jobkort, karty Povolání, Hodnot, atd.
- zajistit dostatečné množství karet
- zodpovědná osoba: Chwastková
4. Informace pro děti se speciálními potřebami
- připravit přehled nejdůležitějších informaci ohledně vzdělávání a uplatnění na trhu práce pro
tuto cílovou skupiny
- zajistit vhodné karty – přiřazování povolání
- omalovánky pro nejmenší + pastelky
- zodpovědná osoba: Zemková
5. Povídej si s kariérovým poradcem
- možnosti poradenského rozhovoru
- zodpovědná osoba: Gajdaczová
- rozhovory budou realizovat: Gajdaczová, Chwastková, Ivana Seberová – psycholog
(Ostrava)
6. Marketing
- leták – návrh letáku zpracován, Chwastková zajistí grafické zpracování přes město a jeho
distribuci (Třinecký zpravodaj, vývěsky, tisk letáků)
- informační leták pro účastníky - leták rozdělen na části: Vybírám SŠ, Vybírám VŠ, Chci
změnu, Jdu do práce – úkol pro všechny, zpracovat do příští schůzky důležité body
k jednotlivým částem
7. Připravit nové složky na sdíleném disku – průběžně vkládat hotové úkoly
8. Oslovit pomocníky
9. Zjistit možnost uzavření DPP/fakturace pro přizvané hosty/lektory
10. Zvážit a projednat možnost vyrobit trička pro realizační tým, propisky
11. Zapojit žáky do realizace
12. Zajistit občerstvení pro žáky i realizátory

Termín dalšího setkání:
17. 8. 2021 v 8:00 hod.
Zapisovatel:
Mgr. Nina Chwastková
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