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Kariéroví poradci „hubovali“
Zhruba stovka kariérových poradců se sešla na konferenci projektu JOBHUB, který realizuje
Fond dalšího vzdělávání, aby spojili své síly a posunuli význam a smysl své profese opět o
kousek dál. Tato vize je rozvíjena přibližně rok a setkání poradců na této konferenci bylo
vyústěním stávající spolupráce na budování této platformy.
Na konferenci byly představeny závěry z analýzy potřeb i mezinárodních trendů v této oblasti, které
určuje směr vývoje v této oblasti dost intenzivně, proběhla videokonference s kolegy z Finska a také
proběhlo představení finální podoby struktury a obsahu portálu. Ta vychází z principu „hubu“, tedy
křižovatky, kde se propojují data, kariéroví poradci mezi sebou i s potenciálními klienty (člověk různého
věku hledající změnu), a to vše v příjemném designovém prostředí.
Oblast dalšího profesního vzdělávání zaznamenává v posledních letech významný rozvoj s ohledem na
potřeby trhu práce a rozvoje ekonomiky samotné. Vznikla řada nástrojů, které pokrývají potřeby systému
z hlediska jeho tvorby, rozvoje a vazby na potřeby trhu práce. Co ale chybí je efektivní způsob práce
s lidmi, a to je úkol kariérového poradenství - správně vést člověka v různých životních situacích tím
správným směrem a zajistit jeho aktivní dlouhodobou účast na trhu práce. Cílem projektu JOBHUB,
jehož konferenci organizoval Fond dalšího vzdělávání, je tedy postavit základnu pro zvýšení
profesionalizace kariérových poradců a zajištění dostupnosti jejich služeb pro každého občana.
Přestože je kariérové poradenství rozptýlené mezi různé rezorty, organizace a subjekty, mají všichni
poradci společné specifické potřeby a nároky na informační a technickou podporu. A k jejich naplnění
projekt směřuje – mít vše zásadní optimálně „pod jednou střechou“. „Většina lidí netuší, že existují
služby, které jim mohou pomoci při řešení řady životních situací. Chceme, aby lidé zařadili kariérové
poradenství mezi běžné služby, které využívají, jako je třeba kosmetika nebo trenér ve fitness“, uzavřela
konferenci Jolana Blažíčková, gestorka projektu.
Všichni se shodli na tom, že stabilizace povolání kariérového poradce je velmi důležité, což bylo
potvrzeno jak praxí prověřenými zkušenými kariérovými poradci, tak i odbornými platformami jako
Česká asociace kariérových poradců či Sdružení pro kariérové poradenství, které se na projektu
podílejí. Tato stabilizace a postupné posilování vyžaduje kromě cíleného PR zejména online dostupnost
služeb na jednom místě.
Všechny čeká ještě rok a půl práce na tvorbě portálu a následně na komunikaci vůči veřejnosti –
„…víme, že dnes si lidé často neumí představit, jaké všechny služby kariéroví poradci nabízejí a s jakou
specifikací či zaměřením, ani to, jak a kde je najít. I tyto potřeby by náš portál měl řešit. O dalším vývoji
budeme informovat,“ uvedl ředitel Fondu dalšího vzdělávání Richard Ščerba.
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