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1. Úvod
Milé kolegyně a kolegové, příznivci a příznivkyně EKS,
další rok uplynul jako voda. Zzejména jeho druhá polovina se v EKS nesla ve znamení nových
projektů. Rozjeli jsme kurzy mapování kompetencí dle švýcarské metod CHQ pro dlouhodobě
nezaměstnané i rodiče malých dětí. V této verzi CHQ jsme se zaměřili na hlubší sebepoznání (zejména
silných stránek), posílení sebejistoty a definování dlouhodobého profesního cíle. Absence těchto tří
pilířů je totiž nejčastějším důvodem, proč je člověk neúspěšný při hledání pracovního uplatnění.
Máme také velikou radost, že se stále držíme na špičce v oblasti vzdělávání expertů, především
kariérových poradců a kolegů z pomáhajících profesí. Kromě osvědčených otevřených kurzů jsme
letos otevřeli nové, zaměřené na netradiční techniky (např. Storytelling nebo Arteterapie
v poradenství). Nově jsme nabídli také odborné konzultace zaměřené na výběr a rozvoj týmu a
strategické plánování dalšího rozvoje organizace. V pestré paletě nechyběly ani kurzy a poradenství
pro ženy, migranty či žáky a žákyně základní školy.
Letos jsme také připravili dva semináře pro širší odbornou veřejnost: „Jak na jinakost při práci
s lidmi“ a ve spolupráci s centrem Euroguidance „Škola + kariérové poradenství = úspěch žáku v 21.
století“, který jsme pro velký úspěch zopakovali hned dvakrát. A na vzdělávání poradců je zaměřen
také náš mezinárodní projekt, v rámci nějž s kolegy z Velké Británie a Dánska intenzivně pracujeme
na nové publikaci jež vyjde v roce 2017.
Příjemné a inspirativní čtení přeje
Eva Kavková
ředitelka EKS

2. Naše vzdělávací aktivity a poradenství pro ženy a nezaměstnané
Hledejme po-volání
Nejste si jisti, jaká práce by vás bavila? Chcete znát své silné stránky? Nedaří se vám najít uplatnění ve
svém oboru? Poradíme vám jak na to! Od srpna 2016 nabízíme intenzivní vzdělávací kurzy pro
všechny, kteří uvažují o své profesní budoucnosti. Kromě jasné vize si účastníci odnesou i komplexní
seznam kvalit, včetně konkrétních tipů, jak je prokázat nejen na pracovním pohovoru.
Intenzivní vzdělávací kurz, který nabízíme, vychází ze švýcarské metody pro uznávání neformálních
kompetencí CH-Q. Tato metoda je unikátní právě pro své zaměření na kvality a dovednosti získané
v průběhu celého života. Učíme se totiž i mimo školní lavice či v zaměstnání- řadu zkušeností jsme
nabrali mimochodem například při péči o děti či volnočasových aktivitách.
Aktivity projektu:




rozvojový program, určený k diagnostice a doložení vlastních kompetencí a kvalit získaných v
průběhu celého života
nácvikový program (zjednodušené development centrum), kde účastníci získávají zpětnou
vazbu na své kompetence
individuální konzultace

Délka trvání projektu: 01. 08. 2016 - 31. 7. 2019
Realizované aktivity : (v období od 01. 08. 2016-31. 12. 2016)
Z projektu bylo celkem podpořeno 11 osob.
Intenzivní rozvojový kurz: 2 cykly, 11 podpořených osob, 126 výukových hodin
Individuální konzultace: cca 34 hodin/ 9 účastníků
Projekt podpořili: Projekt je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

Cesta za sebedůvěrou
Chystáte se do práce po rodičovské dovolené? Chcete znát své silné stránky? Nedaří se vám skloubit
rodinný, pracovní a osobní život? Rády byste se aktivně zapojily do dění ve vašem městě? Od září
pořádáme pestrou paletu aktivit pro ženy z Nového Města na Moravě a Dvora Králové nad Labem.
Našim klientkám pomáháme růst, dozvědět se o sobě něco nového nebo třeba načerpat praktické
tipy pro zvládání každodenních výzev. Vybrat si u nás mohou z následujících aktivit:





dlouhodobý rozvojový kurz zaměřený na mapování silných stránek
podpora účastnic při přípravách na aktivní působení ve veřejném prostoru města a regionu
skupinové kurzy se zaměřením na osobní rozvoj (komunikační dovednosti, stress
management, asertivita atd.)
individuální konzultace

Délka trvání projektu: 01. 09. 2016 - 31. 8. 2018
Realizované aktivity : (v období od 01. 09. 2016-31. 12. 2016)
Z projektu bylo celkem podpořeno 56 žen, celkem proběhlo 74 hodin výuky.
Aktivizační workshopy: 5 workshopů
Skupinové kurzy zaměřené na osobní rozvoj: 2 softskillové kurzy
Veřejná participace: 6 setkání v rámci veřejné participace
Projekt podpořili: Projekt je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

3. Naše vzdělávací aktivity a poradenství pro migranty a migrantky
Lidská práva nediskriminují
K přípravě projektu nás přiměla stále aktuální každodenní praxe, kdy cizinci/ky čelí diskriminaci
z důvodu odlišného původu, genderové příslušnosti, etnicity, náboženství, aj. Nejčastějším zdrojem
diskriminačního chování je nedostatečná informovanost na straně majority i cizinců a dále chybějící
socio-kulturní dovednosti cizinců či nerozvinutá schopnost převzít zodpovědnost za svoji situaci a
takovému zacházení se bránit.
Naším cílem bylo proto změnit současnou praxi, vyvinout a využít nástroje, které by tréninkovou
formou vybavily cizince dovednostmi nezbytnými pro zvládání obtížných situací. V průběhu projektu
jsme proto realizovali tyto aktivity:




intenzivní vzdělávací kurzy (rozvoj komunikace, sebeprezentace, jak se nenechat
diskriminovat)
otevřené nízkoprahové lekce (rozvoj češtiny, praktické informace k pobytu v ČR)
individuální kariérové poradenství

Problémem je také vzájemná komunikace majoritní společnosti a cizinců, která je často ovlivňovaná
vzájemnými předsudky. Pro zástupce institucí ze všech sfér veřejného života jsme proto uspořádali
diskusní seminář s názvem „Jak na jinakost při práci s lidmi – začněme u sebe“. Cílem setkání bylo
otevřít aktuální téma práce s odlišností, identifikovat hlavní bariéry v komunikaci a navrhnout řešení.
Právě odlišnost totiž stojí na počátku diskriminujícího jednání.

Délka trvání projektu: 01. 04. 2015 - 31. 3. 2016
Realizované aktivity:
Z projektu bylo podpořeno 43 osob.
Socio-pracovní semináře: celkem 15 lekcí, 53 podpořených osob
Prohlubující semináře: celkem 3 cykly, 30 podpořených osob
Individuální konzultace: cca 111 hodin/ 37 účastníků
Projekt podpořili: Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a
www.eeagrants.cz.

4. Čerpáme inspiraci v zahraničí
I v letošním roce jsme měli možnost inspirovat se v rámci zahraničních studijních stáží v rámci
projektu Erasmus+, které byly zaměřené na různorodé poradenské metody. A co si z kurzů odnášíme
do praxe?
Narativní přístup v poradenství
Když bude pět lidí vyprávět stejný příběh, nikdy to nebude stejné. Každý člověk má totiž svůj příběh,
svůj subjektivní pohled na to, jak a proč se události staly. A právě na práci s příběhy staví narativní
směr v poradenství. Výhodou tohoto přístupu je, že lze příběhy dále využívat jako prostředek ke
změně nežádoucí situace. A protože nás tento přístup zaujal, zúčastnili jsme se v lednu týdenního
intenzivního školení „Narativ coaching and guidance“ v Dánsku. A získanou inspiraci jsme hned
přetavili do naší praxe - těšit se tak můžete například na práci s příběhy klientů v kurzu „Storytelling
v kariérovém poradenství“.
Partnerský přístup v koučinku
V EKS přistupujeme ke každému klientovi jako k rovnocennému partnerovi. Věříme, že každý je
vnitřně natolik silný, aby poznal, která cesta je pro něj ta pravá. Jen on sám je měřítkem toho, co je
„dobře“ a co „špatně“. Necítíme se být rádci, experty na životy druhých. Jsme spíše průvodci, nebo
převozníci, kteří pomohou dostat se v bouři na druhý břeh. Ale kormidlo může držet jen jeden. A to
rozhodně není práce pro slabocha. Potrénovat náš partnerský přístup v poradenství jsme mohli na
týdenním kurzu „Peer coaching as a sustainable source of professional development“, který proběhl
v květnu ve Slovinsku.

Studijní stáže proběhly v rámci projektu "Inspirace a inovace v kariérovém poradenství", který je
financován Erasmus+ Programme of the European Union.

Diverzita v kariérovém poradenství
V ČR si kariérové poradenství svou cestu k masovému využití teprve hledá a není zde systém, který by
zastřešil veškeré poradenské aktivity. V mezinárodním projetu se proto zaměřujeme na přenos
praktických zkušeností v oblasti kariérového poradenství napříč sektory ze zahraničí. Našimi
partnery jsou univerzity, vzdělávací instituce i komunitní centra. V průběhu projektu tak můžeme
vzájemně sdílet svoje zkušenosti s realizací aktivit v různých oblastech kariérového poradenství.
V letošním roce tak proběhla dvě partnerská setkání v Dánsku a Anglii. Kromě sdílení inspirace jsme
zde již začali pracovat na společné praktické metodice pro poradce. Kniha, na kterou se můžete těšit
v závěru projektu, bude o osobní cestě ke kariérovému poradenství každého z autorů; o
profesionalitě, přístupu, metodách, zkušenostech a především – o inspiraci.

Aktivity:





5 intenzivních mezinárodní setkání (včetně workshopů a studijních návštěv)
Práce na společném výstupu (metodická publikace)
Závěrečný diseminační seminář
Evaluace výstupů projektu a sebeevaluace vzdělávacího posunu všech účastníků

Délka trvání projektu: 01. 09. 2015 - 31. 08. 2017
Realizované aktivity: (období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016):
2 partnerská setkání Aarhus (duben) a Buxton/Derby (říjen)
Projekt podpořili: Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých).

5. Pestrá paleta vzdělávacích aktivit v EKS
Kurzy kariérového poradenství a školení na míru
Pro profesionály věnující se kariérovému poradenství jsme opět nabídli otevřené kurzy. Z témat byl
největší zájem o úvod do kariérového poradenství a techniky práce se skupinou. Horkou novinkou
pak bylo využití kreativních technik v poradenství v rámci kurzu „Techniky arteterapie v kariérovém
poradenství“. Celkem jsme realizovali 5 kurzů. Kur kariérového poradenství jsme nabídli i na klíč pro
Krajské centrum vzdělávání a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky v Plzni.
Na míru jsme školili témata time managementu, silných stránek, komunikace a manažerských
dovedností. Mezi naše klienty patřily organizace Centrum výzkumu globální změny AVČR, Národní
kontaktní centrum ženy a věda při Sociologickém ústavu, Ústav mezinárodních vztahů či Středisko
výcviku vodících psů. Osvědčenou nabídku rozvojových kurzů jsme rozšířili o odborné konzultace
z oblasti rozvoje organizace a řízení lidských zdrojů pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
a Českou ženskou lobby.

Kariérové poradenství dětem
Patří kariérové poradenství na školy? A kdo by za něj měl zodpovídat? Kolik prostoru bychom mu
měli věnovat? Není příprava příliš pracná? V jakém věku začít? Jak na to? A má to vůbec smysl?
Abychom podpořili nejen začínající kariérové poradce na školách, uspořádali jsme v květnu ve
spolupráci s Centrem Euroguidance celodenní seminář Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků
v 21. století. A pro velký zájem jsme jej zopakovali hned dvakrát!
I v roce 2016 jsme spolupracovali se základní školou Londýnská. Tentokrát jsme děti 6. ročníků
zapojili do tvorby naší nové publikace věnované poradenství. Myslíme si totiž, že když se bavíme o
práci kariérových poradců v 21. století, měli bychom se také zajímat o to, jak dnešní svět vidí ti, kteří
se v tomto století narodili. Žáci si tak v průběhu roku stali spoluautory nové knihy, seznámili se více
s profesí kariérového poradce a mohli si vyzkoušet různé profese, spojené s výrobou knihy.

6. Účetní závěrka za rok 2016

