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Cross Border Seminar 2015 
 

Díky Centru Euroguidance jsem měla možnost účastnit se již 10. ročníku mezinárodního setkání Cross 

Border v rakouském Retzu s názvem „Poradenství překračuje hranice“. 

 

1.den – Brno – 8.6.2015 

V sále zastupitelstva Jihomoravského kraje v Brně se sešlo v pondělí 8. června 2015 více než 

sedmdesát odborníků z oblasti kariérového poradenství. Účastníci se seznámili s příklady dobré praxe a 

regionální spoluprácí v oblasti kariérového poradenství.  

Své služby představilo Centrum vzdělávání všem (CVV), které získalo Národní cenu kariérového 

poradenství za rok 2014 za otevřenou nabídku služeb kariérového poradenství pro širokou veřejnost.  

Centrum vzdělávání všem je informačně-poradenské centrum pro oblast dalšího vzdělávání a 

kariérního poradenství v Jihomoravském kraji. Posláním Centra je podpora vzdělávání a rozvoje kariéry 

obyvatel regionu prostřednictvím bezplatných služeb, které jsou dostupné v Brně, Hodoníně, Znojmě a 

Boskovicích.  

Zajímavé je, že pracovníci Centra přistupují ke každému s vědomím specifik klientova životního příběhu 

a individuálních potřeb. Motivují je k osobnímu rozvoji. Jsou průvodci pro všechny klienty napříč 

věkem, regionem i osobní situací a služby poskytují zdarma. Pomáhají zorientovat se na trhu práce. Při 

pohovorech na zkoušku například využívají jako zpětnou vazbu tři hodnotitele z praxe a další zajímavé 

aktivity. 

 

Dále se představilo Kariérní centrum Masarykovy univerzity, které získalo Národní cenu kariérového 

poradenství za rok 2014 za realizaci inovativního počinu. 

Kariérní centrum MU propojuje studenty a absolventy univerzity se zaměstnavateli. Nabízí skupinové i 

individuální konzultace, školení, projekty, které seznamují studenty s trhem práce. Využívá zkušeností ze 

zahraničních seminářů, konferencí a stáží – zejména z USA. 

Studenti si kromě jiného tvoří kariérní plán, osobní vizitku, vlastní prezentaci. Skupinové poradenství je 

zdarma v rámci evropských projektů. Individuální poradenství je spolufinancováno samotnými 

studenty. Kariérní centrum je úzce propojeno se studenty, univerzitou a zaměstnavateli a trhem práce. 

Pořádá veletrhy a workshopy za účasti studentů, zaměstnavatelů a významných osobností z regionu. 

Studijní návštěva byla úvodem třídenního semináře kariérových poradců, který se z Brna následně 

přesunul do rakouského Retzu. 

 

2. den – Retz, Rakousko – 9.6.2015 

Cross Border Seminar 2015 pokračoval v úterý 9.6.2015 v malém rakouském městečku Retz. Zahájení se 

ujaly zástupkyně Euroguidance pořádajících zemí Rakouska, ČR a Slovenska. Následoval pohled na 

moderní kariérové poradenství ze severu od Niny Ahlroos z Euroguidance ze Švédska a také pohled na 

historii a současnost kariérového poradenství od Tibora Bors Borbely-Pecze z Maďarska.  
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Seminář pokračoval workshopy dle vlastního výběru.  

Účastnila jsem se Workshopu č.3 – s názvem „Jinak“ od Petera Gabora ze Slovinska. Využívá zkušeností 

autorů rozličných technik, jako jsou Norman E.Amundson, Zimbardo and Boyd, Eva Gutlinger, Jean 

Jacques Ruppert and Frances Wilks.  

V rámci projektu vznikly webové stránky s názvem „Upleť si svoji kariéru“, které jsou zaměřeny hlavně 

na skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob. Prvním krokem v poradenském procesu se poradcům 

osvědčil dotazník emocí, jehož výsledek zůstává klientovi, ale emoce se uvolní a spolupráce je pak 

účinnější. Program nabízí 6 setkání (1x týdně po 1,5 hod.) 

Klienti vytvoří svůj kompetenční model – vlastní profil pomocí 7 kompetencí:  

1) rozvoj profesní identity  2) adaptabilita klienta  3) uvolnění emocí 4) vlastní aktivita  

5) převzetí odpovědnosti 6) orientace na okolí 7) sebeprezentace 

Klienti si na workshopech mapují život do teď a pak život od teď. Trénují si tvorbu cíle na den, na týden, 

na měsíc, na rok. Zpracovávají tři pravdy o sobě, o zaměstnavateli a další. 

Dalším workshopem, který jsem si vybrala, byl Workshop č.6 – od zástupců z Rakouska s názvem: 

„Máte rádi pavouka“: Jak budování sítí může zlepšit přístup ke vzdělávání. Od roku 2011 Ministerstvo 

vzdělávání Rakouska vytváří kreativní politiku v oblasti Celoživotního vzdělávání. Cílem je vybudovat síť 

kariérových poraden v každé provincii Bundeslandu, kde služby budou pro klienty zdarma. Cílovou 

skupinou jsou ženy, dospělí, nezaměstnaní, vězni. Organizují se workshopy, semináře a osobní 

poradenství. 

První den jsem zakončila Workshopem č. 12 – od Fruzciny Lukacs z Maďarska. Název semináře byl 

„Vyplnění mezery v celoživotním vzdělávání – trénink učitelů a praktiků a profesionálů v oblasti 

kariérového poradenství“. I zde byly využity myšlenky Philipa Zimbardo.    

Jednalo se o 3denní trénink v regionech, který obsahoval informace o: 1)základní koncepci 

kariérového poradenství 2) strategie KP 3) mapování kompetencí 4) využití metod KP  

5) sebepoznání  6) otázky k oblasti KP. V rámci workshopů účastníci využívali komunikace, 

naslouchání, konzultací, sebepoznání, rozhovorů, databází. 

 

3.den – Retz, Rakousko – 10.6.2015 

Poslední den jsem se zúčastnila Workshopu č.7, vedeného Ioanou Panc z Rumunska s názvem 

„Poradenství ke šťastnému životu“. Základem je pozitivní myšlení, které s sebou přináší energii, lepší 

koncentraci, souznění mezi prací a pohodou. V poradenském procesu je dobré vypozorovat, co 

klienta trápí, co trápení vyvolává, při jaké příležitosti trápení vzniklo a na druhé straně jaké jsou aktivity, 

které klienta dělají šťastným. Doporučení - denně si psát tři příjemné události po určité období. 

Vyhodnotit, proč jsou a byly popsané události příjemné. 

 

Seminář připravený Centrem Euroguidance splnil a dokonce výrazně předčil moje očekávání. Výběr 

témat, koordinace všech akcí a interaktivita při workshopech byla bohatou inspirací do dalšího 

rozvoje v oblasti kariérového poradenství. 

 

 

 

V Praze, dne 29.6.2015  

 

Vlasta Krejčová 

výkonná ředitelka  

Šance na vzdělání, o.p.s., Hradec Králové 
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