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ZÁPIS Z II. SETKÁNÍ K ZAHÁJENÍ ČINNOSTI 

České asociace kariérového poradenství, z.s. 
 

Datum konání: 14.3.2016 (pondělí), 14:00 – 17:00 hod 

Místo konání:  Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, V Lázních 3, Praze 5 – Malá Chuchle 

Účastníci: 

 Vedení ČAKP: Zdena Hendrychová, Jitka Jirsáková, Daniela Vašíčková 

 Organizační zajištění:  studentky z ČZU Praha  

 Hosté:  Ing. Martin BUŇKA - FDV 

Ing. Zdeněk VRŠNÍK 

 Ostatní:  8 účastníků z kariérového poradenství a vzdělávacích firem 
 

 

Obsah setkání (vedla Zdena Hendrychová : 

1. Úvod a představení účastníků (networking) 

2. Přednáška a diskuse k možnostem čerpání finančních prostředků z dotací EU na aktivity kariérových poradců 

– Mgr. Daniela VAŠÍČKOVÁ  

3. Přednáška a diskuse k problematice  NSP, NSK a k možnostem autorizace osob  

4. Diskuse s publikem k otázkám činnosti a budoucím aktivitám ČAKP   

5. Představení plánu aktivit ČAKP na rok 2016, podmínky členství v ČAKP  

6. Networking a volná diskuse k problematice současného postavení kariérového poradenství v ČR 

í  

Ze setkání vyplynulo: 

 Zvážit možnosti čerpání dotací z EU, připravit projekt ČAKP pro oblast vzdělávání kariérových poradců a 

hledat partnery pro daný projekt. (březen – duben 2016) 

 Zjistit další informace k možnostem autorizace osob dle NSK u M. Měšťákové na MŠMT - zajistí Jitka 

Jirsáková (březen – duben 2016) 

 Dle názorů účastníků pokračovat v prezentovaných aktivitách ČAKP s prioritním zaměřením na vzdělávání KP  

 Naplánovat další setkání s ing. Buňkou a Vršníkem k problematice „katalogu kariérových poradců“ a jejich 

další využití pro potřeby ČAKP (do konce roku 2016) 

 Další setkání ČAKP se uskuteční 11.4. s Petrou Drahoňovskou – zajistí Zdena Hendrychová (březen 2016)      

 

Další setkání členů i nečlenů ČAKP se uskuteční 11. dubna 2016 od 14:00 hod s Petrou Drahoňovskou nad tématem 

„IT v kariérovém poradenství“. Bližší informace budou zveřejněny na www.cakp.cz. 

 

Zapsala: Zdena Hendrychová 

Dne 15.3.2016 
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