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Výzva k zapojení do projektu “Prohlubování kompetencí pro
zvýšení zaměstnatelnosti II” (zkráceně “PROKOP - central”)

PRACUJETE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH A CHCETE ROZŠÍŘIT PORTFOLIO
VAŠICH SLUŽEB? CHCETE SE S NÁMI JAKO EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK PODÍLET
NA ZAJÍMAVÉM A UŽITEČNÉM PROJEKTU? PŘIPOJTE SE K NAŠEMU TÝMU A
PŘIPRAVTE S NÁMI NEZAMĚSTNANÉ NA VSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ.
FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen “FDV”) v rámci projektu „
Prohlubování
kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti II” neboli “PROKOP – central
”, reg. číslo
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0007008
hledá tyto odborníky z řad pomáhajících profesí:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kariérové / pracovní poradce či konzultanty
kouče zaměřené na oblast budování kariéry
konzultanty lidských zdrojů zaměřené na oblast budování kariéry
psychology se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
sociální pracovníky se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
facilitátory se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
výchovné poradce se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
speciální pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
případně další relevantní odborníky, kteří mají zkušenosti v oblasti kariérního/
pracovního poradenství

Vzhledem k zaměření mohou být do projektu zařazeni také poradci, kteří se NAVÍC zabývají:
●
●

dluhovou problematikou (ohrožení klienta předlužením)
plánováním a řízením osobních financí (rodinné finance)

Poradenské aktivity budou zaměřeny na následující tematické oblasti:
- poradenství k osobnostnímu rozvoji
- poradenství k získání konkrétního pracovního uplatnění / místa
- poradenství k zajištění socioekonomického statusu
- poradenství k analýze potřeb
- poradenství k posílení silných stránek osobnosti
- poradenství k zajištění finanční stability klienta
- poradenství k efektivnější volbě a využití nástrojů APZ (aktivní politiky zaměstnanosti)

Tito odborníci budou v projektu zapojeni jako EXTERNÍ PORADCI pro klíčovou aktivitu,
kterou je individuální poradenství. Externí spolupráce bude probíhat na základě trojstranné
smlouvy o individuálním poradenství mezi účastníkem poradenství, vyzyvatelem a externím
odborníkem - poradcem.
Do projektu se nemohou hlásit organizační složky státu a státní příspěvkové
organizace.
Externí poradce bude v rámci projektu zajišťovat individuální poradenství pro cílové skupiny:
● uchazeči a zájemci o zaměstnání (zejména fyzické osoby dlouhodobě
nezaměstnané a osoby s opakovanou evidencí, příjemci dávek ze systému pomoci v
hmotné nouzi)
● ekonomicky neaktivní osoby (zejména nezaměstnaní, kteří nesplňují podmínky pro
zařazení do evidence nezaměstnaných, osoby na rodičovské dovolené
nebov domácnosti apod.); z toho vyplývá, že do projektu budou, na základě oslovení
veřejnosti, vstupovat také osoby, které jsou mimo evidenci ÚP ČR
● osoby ohrožené na trhu práce(např. osoby 55-64 let, osoby do věku 25 let
a osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací handicapů pro vstup na trh
práce a osoby ohrožené hromadným propouštěním)
Realizace projektových aktivit v oblasti poradenství probíhá od poloviny roku 2017 v
následujících regionech:
●

HL. M. PRAHA

●

STŘEDOČESKÝ KRAJ

●

JIHOČESKÝ KRAJ

●

ÚSTECKÝ KRAJ

●

LIBERECKÝ KRAJ – vybrané lokality po dohodě s ÚP ČR

Individuální poradenství bude probíhat plošně vždy na celém území příslušného kraje (s
výjimkou Libereckého kraje, kde budou místa realizace specifikována s příslušnou Krajskou
pobočkou ÚP ČR), zejména pak v obcích příslušných KrP a KoP ÚP, kde také počítáme se
zajištěním působnosti vybraných poradců.
Kraj

Krajská pobočka
ÚP ČR (KrP)

Příslušná kontaktní pracoviště ÚP ČR (KoP)

Hl. m. Praha

Praha

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/kop


Středočeský

Příbram

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop

Jihočeský

České
Budějovice

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop

Ústecký

Ústí nad Labem

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop

Liberecký
(vybrané lokality)

Liberec

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop

Poradce může poskytovat služby ve více regionech realizace projektu za předpokladu
zajištění adekvátního počtu míst poskytování poradenství.
Každý zájemce o poskytování poradenských služeb bude registrován do online nástroje
“KATALOG PORADCŮ“ (dále jen „Katalog”), ze kterého si klienti budou sami vybírat
registrované a schválené poradce. Zájemci se mohou registrovat 
ZDE.
Na základě této registrace budou následně ze strany FDV vyrozuměni, zda splňují
požadavky na kvalifikaci a zda bude jejich profil zveřejněn v Katalogu.
Pozn.: Katalog je v rámci poradenství hlavní online webový nástroj pro komunikaci a
reporting, který dále slouží jako hlavní informační zdroj o možnostech vzdělávacích či
poradenských aktivit pro klienta. Pomocí Katalogu poradců probíhá komunikace a reporting o
práci s klienty směrem k vyzyvateli.
Přílohy:
Příloha č.1

Činnosti vykonávané externím poradcem, požadavky na kvalifikaci a praxi
poradce

Příloha č.2

Požadavky na videovizitku

Příloha č.3

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

______________________________

V Praze dne: 1. dubna 2017

Petra Kratošková, pověřená řízením

Příloha č. 1
Činnosti vykonávané externím poradcem a požadavky na kvalifikaci a praxi poradce
HLAVNÍ ZODPOVĚDNOST EXTERNÍHO PORADCE
● poskytování individuálního poradenství účastníku poradenství z cílové skupiny
v rozsahu cca 14 hodin / osoba (1 hodina poradenství = 45 min.) v návaznosti na
vzdělávací aktivity (finanční a občanská gramotnost a měkké dovednosti)
●

analýza potřeb účastníka poradenství, posilování identifikovaných silných stránek,
upevnění schopnosti využít právě získané praktické dovednosti (návaznost na
vzdělávací aktivity) a podpora v rámci procesu zmocnění a řízení vlastního
osobnostního rozvoje

●

směrování účastníka poradenství k účelnějšímu využívání dostupných nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti a podpora jeho návratu na trh práce

●

vyhodnocení práce s účastníkem poradenství - závěrečná zpráva, případně
doporučení pro práci s účastníkem poradenství pro ÚP

KVALIFIKACE ZÁJEMCE
●

●
●
●

VŠ vzdělání a minimálně 2 roky souvislé poradenské praxe NEBO SŠ a minimálně 5
let souvislé poradenské praxe (praxe musí být realizována nejdéle v posledních 5
letech)
minimálně 100 hod individuální práce s klienty za dobu doložené poradenské praxe
mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu nebo pojištění profesní odpovědnosti
trestní bezúhonnost

DOKLADY PRO REGISTRACI DO KATALOGU
Profesní dokumentace
● scany diplomů či maturitního vysvědčení dokládající požadované vzdělání
● scan čestného prohlášení vztahující se k požadované praxi min. 100 hodin (při
kontrole musí být poradce schopen doložit praxi dokumentací)
● strukturovaný profesní životopis (elektronicky – umístěn v Katalogu)
● portfolio poradce (nepovinný údaj, elektronicky – umístěn v Katalogu)
● charakteristika trhu práce v regionu, kde je poskytováno poradenství (elektronicky –
text umístěn v Katalogu, max. 2 000 znaků)
● kazuistika vybraného klienta (elektronicky – text umístěn v Katalogu)
● profil na LinkedIn (doloženo URL / hyperlinkem profilu)
● videovizitka (doloženo URL / hyperlinkem na videovizitku umístěnou na portále
YOUTUBE), doporučení pro její tvorbu je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dokumentu

Technicko – administrativní dokumentace
● výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce před dnem uveřejnění Výzvy
k zapojení do projektu)
● doložení čestného prohlášení zájemce o tom, že nemá v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek, nemá splatný nedoplatek na pojistném či penále na
veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi svého sídla (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 tohoto
dokumentu)
● prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence / prostou
kopii dokladu o oprávnění podnikat (zejména doklad prokazující živnostenské
oprávnění či licenci)
● pojistnou smlouvu odpovědnosti za újmu nebo pojištěním profesní odpovědnosti
platnými po celou dobu trvání smluvního vztahu, min. do 31. 12. 2018, a v rozsahu
pojistné částky min. 400 000 Kč
● doložení právního titulu užívání prostor sloužících poradci k realizaci individuálního
poradenství, tj. vlastnické právo (výpisem z katastru nemovitostí), užívací právo
(kopie nájemní či podnájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce prostor apod.), či jiný
doklad prokazující oprávněnost užívání předmětných prostor (akceptována bude i
závazná objednávka nájmu prostor pro realizaci poradenství)
● fotodokumentace prostor poradenství (max. 3 fotografie, vstup do budovy, kde se
prostor nachází, foto samotné místnosti)
Pozn.: Poradce sám zajišťuje adekvátní prostory vhodné pro individuální poradenství; prostor
pro se sestává z jedné místnosti uzavíratelné dveřmi, o ploše min. 8 m2 tak, aby byla
zabezpečena diskrétní zóna pro realizaci poradenského procesu, pro potřeby účastníka
poradenství musí být zajištěn přístup k sociálnímu zařízení v budově, kde je místnost pro
poradenství situována. K dispozici musí být jednací prostor (samostatná židle pro účastníka
poradenství) včetně připojení k internetu a telefonní přístroj (mobilní telefon) a další nutné
vybavení včetně lékárničky.
OCENĚNÍ SPOLUPRÁCE
● 600 Kč vč. DPH / 45 min poradenské práce (v případě plnění na základě obchodně
závazkového vztahu)
● 600 Kč vč. DPH / 1 zpracování závěrečné zprávy (v případě plnění na základě
obchodně závazkového vztahu)
● maximální částka fakturovaná jedním poradenským subjektem (právnická/fyzická
osoba) nepřekročí částku 400 000 tis. Kč bez DPH za jeden kalendářní rok realizace
projektu
● na základě trojstranné smlouvy o individuálním poradenství vygenerované z Katalogu
vzniká obchodní vztah mezi FDV, poradcem a účastníkem poradenství, plnění
předmětu smlouvy je ověřeno v rámci akceptačního řízení, po jehož úspěšném
završení probíhá fakturace
Výše uvedené ceny jsou stanoveny jako maximální a konečné. Zahrnují veškeré
náklady poradce související s poskytováním služby. Ceny není možno navyšovat o
jakékoliv související náklady (např. nájem, náklady na internet, telefon, cestovné
apod.).

Příloha č. 2
Požadavky na videovizitku
Videovizitka je povinnou součástí profilu poradce v Katalogu poradců. Poradce
prostřednictvím videovizitky prezentuje svou osobu a služby formou videozáznamu.
Účastníkovi poradenství poskytne rozšířené informace (doplněk k písemnému profilu), které
využije při volbě poradce.
Požadavky
● délka: 30 sekund - 2 minuty videozáznamu
● srozumitelnost (bez rušivých zvuků z okolí)
● čisté pozadí (v pozadí jednotná nerušivá plocha)
● formát souboru může být jakýkoliv, který lze po zveřejnění videa přehrát na YouTube
Doporučení
● pro tvorbu lze využít jakékoliv mobilní zařízení s aplikací pro tvorbu videozáznamu
● pro tvorbu je možné využít online nástroje jako např. samotný YouTube (pro
uživatele, kteří mají k dispozici Gmail)
Pořízenou videonahrávku poradce nahrává na portál YouTube, případně vytváří přímo ve
vlastním profilu na YouTube. Postup pro nahrání či vytvoření videovizitky je k dispozici na 
jak
nahrát video na YouTube ZDE.
Do Katalogu následně poradce vkládá odkaz URL/hyperlink, přičemž vytvořené video musí
být na portálu YouTube nastaveno jako „veřejně sdíleno“.

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Tímto čestně prohlašuji, že:

…………… (identifikace spol. či živnostníka) nemá/m v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek, nemá/m splatný nedoplatek na pojistném či penále na veřejné zdravotní
pojištění, nebo na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

V…………………..dne……………..

…………………………………………
podpis oprávněné osoby

