Národná cena kariérového poradenstva 2013
Centrum Euroguidance pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú
spoluprácu vyhlasuje už piaty ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Súťaž
realizujeme v spolupráci s centrom Euroguidance Českej republiky pôsobiacim pri Dome zahraničných
služieb.
Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového
poradenstva v SR a v ČR.

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?
Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby poskytujúce služby kariérového poradenstva
pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia poskytujúci kariérové poradenstvo.
Národná cena kariérového poradenstva je otvorená všetkým poskytovateľom služieb bez rozdielu. Do
súťaže sa teda môžu prihlásiť organizácie (základné alebo stredné školy, školské zariadenia, univerzity
i vysoké školy, inštitúcie ďalšieho či celoživotného vzdelávania, úrady práce, personálne, poradenské
či vzdelávacie agentúry, podniky a firmy, mimovládne a neziskové organizácie a ďalší), ale i jednotlivci
(výchovní poradcovia, poradcovia v štátnych i neštátnych zariadeniach a organizáciách, súkromní
poradcovia a ďalší).
Novinkou tohto ročníka súťaže je možnosť nominovať do súťaže organizáciu alebo fyzickú osobu. Do
súťaže sa teda môžete prihlásiť s vlastnou aktivitou (prostredníctvom prihlášky) alebo nominovať
jednotlivca, služby či iné aktivity, ktoré Vás v oblasti kariérového poradenstva zaujali
(prostredníctvom nominačného formulára).

Čo je možné do súťaže prihlásiť?
Do súťaže je možné prihlásiť nasledovné služby: poskytovanie kariérových informácií, kariérového
poradenstva a kariérového vzdelávania pre mládež a aj dospelých, pre žiakov, študentov,
zamestnaných i nezamestnaných.
Okrem služby je možné prihlásiť aj jednorazovú aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj,
metódu, akciu, tréning a pod.) z celej oblasti kariérového poradenstva.
Poskytované služby môžu podporovať:
 plánovanie vzdelávacej a profesijnej kariéry u klientov;
 sebapoznanie, sebareflexiu a pozitívny sebaobraz, proaktivitu, samostatnosť a osobnú
zodpovednosť, schopnosť a motiváciu k učeniu a ďalšiemu vzdelávaniu, kritické myslenie a
efektívnu prácu s informáciami a komunikačné zručnosti;
 schopnosť rozhodovať sa a uskutočňovať kariérové voľby;
 nadobúdanie a rozvíjanie znalostí a povedomia klientov o situácii a zmenách na trhu práce;
 okamžité získanie zamestnania klientov;
 rozvoj zručností potrebných pre udržanie zamestnania alebo zručností, ktoré zvyšujú
potenciál klienta získať zamestnanie.

Ako nominovať:
Vyplnením nominačného formuláru, ktorý je dostupný na webovej stránke centra Euroguidance:
www.saaic.sk/euroguidance od 5. marca 2013 do 17. mája 2013.

Ako sa prihlásiť:
Vyplnením prihlášky, ktorá je dostupná
www.saaic.sk/euroguidance od 10. apríla 2013.

na

webovej

stránke

centra

Euroguidance:

Podmienky pre účasť v súťaži:
1. Poskytovanie služieb kariérového poradenstva, resp. realizácia jednorazovej aktivity (publikácia,
internetová stránka, nástroj, metóda, akcia, tréning a pod.) z oblasti kariérového poradenstva.
2. Vyplnenie prihlášky, ktorá bude dostupná na webovej stránke centra Euroguidance
www.saaic.sk/euroguidance, a jej odoslanie v elektronickej i tlačenej podobe do 17. júna 2013.
Nominácia alebo prihláška sa podáva v slovenskom resp. českom jazyku, pričom služby kariérového
poradenstva môžu byť poskytované i v cudzom jazyku. Geograficky musí byť súťažný príspevok
viazaný na Slovenskú republiku. Služby prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže môžu znovu
súťažiť len v prípade, že boli zásadnejšie inovované.
Príspevky nespĺňajúce vyššie uvedené podmienky budú zo súťaže vyradené.
Informácie o súťaži v Českej republike nájdete na stránkach českého centra Euroguidance:
www.euroguidance.cz.

Hodnotenie súťažných príspevkov:
Hodnotenie uskutoční komisia zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania, poradenstva a rozvoja
ľudských zdrojov v priebehu júna - augusta 2013. Súčasťou hodnotenia môže byť i návšteva
organizátorov v mieste poskytovania služby prihlásenej do súťaže.
Hodnotenie príspevkov a vyhlásenie výsledkov súťaže bude prebiehať v ČR i v SR samostatne.

Ceny:
 finančné ceny;
 bezplatná účasť a prezentácia ocenených príspevkov na konferencii (jeseň 2013);
 publikovanie vybraných príspevkov v zborníku a na stránke www.saaic.sk/euroguidance;
Partnerom súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie nominácií do súťaže: 5. marec 2013
Uzávěrka nominacií do soutěže: 17. máj 2013
Vyhlásenie súťaže: 10. apríl 2013
Termín odovzdania súťažných príspevkov: 17. jún 2013
Hodnotenie: jún – august 2013
Vyhlásenie víťazov a prezentácia ocenených príspevkov: september/október 2013

