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PRIPRAVÍME 
ŠTUDENTOV 
NA PRVÚ PRÁCU
Workshopy, tréningy a individuálne konzultácie 
pre budúcich absolventov stredných škôl

Projekt Social Impact Vouchers (CE 1345) je financovaný v rámci programu Interreg Central Europe. 
Na Slovensku ho realizuje spoločnosť Centire s. r. o.
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Vážení pedagógovia,

v rámci medzinárodného projektu Social Impact Vouchers je našim cieľom pomáhať znevý-
hodneným skupinám na trhu práce. Na Slovensku sme sa rozhodli našimi aktivitami podpo-
riť absolventov stredných škôl. Radi pracujeme s mladými ľuďmi a chceli by sme im pomôcť 
na začiatku ich kariéry.

Pre stredné školy sme pripravili ponuku zaujímavých tréningov, workshopov a individuál-
nych konzultácií, ktorých cieľom je pomôcť budúcim absolventom nájsť si prvú prácu v od-
bore. Vďaka projektu sú všetky naše aktivity ponúkané zadarmo.

Uvedomujeme si, že študenti končiacich ročníkov majú možnosť absolvovať rôzne aktivity ka-
riérového poradenstva – získavajú informácie o trendoch na trhu práce či absolvujú prípravu 
na pohovor priamo na škole alebo v rámci rôznych projektov. Našou snahou je nadviazať 
na už realizované aktivity, a tak ešte dôslednejšie pripraviť študentov končiacich ročníkov 
pre trh práce.

Náš projekt poskytuje veľkorysé príležitosti intenzívne pracovať so študentmi skupinovo 
aj individuálne. Pridanou hodnotou je nielen rozsah ponúkaných aktivít, ale aj ich komplex-
nosť – keď našim zámerom je aj identifikácia vhodných pracovných ponúk v odbore, ktorý vy-
študovali. Paralelne prebieha aj oslovovanie firiem, ktoré majú záujem práve o zamestnávanie 
absolventov stredných škôl.

Sme si vedomí komplikovaných podmienok vyvolaných aktuálnou pandemickou situáciou, 
ktoré majú dosah aj na rozsah a formu vyučovania. Preto sme v rámci našej ponuky pripravili 
3 alternatívy spolupráce s vašou školu a s vašimi študentmi v končiacich ročníkoch. Ak máte 
inú predstavu, radi sa vašim požiadavkám prispôsobíme. Ponuku môžu využiť celé triedy ako 
i jednotliví študenti. Zároveň si môžete zvoliť aj formu realizácie našich aktivít – prezenčne, 
online alebo kombinovane.

Budúci absolventi budú mať sťažené podmienky pri hľadaní si prvého zamestnania v aktuálnej 
situácii. Prezentovaná ponuka môže pomôcť vašim študentom eliminovať tieto prekážky, 
a tak im pomôže nájsť si čo najskôr relevantné prvé zamestnanie.

Ľubomír Billý

projektový manažér
SOCIAL IMPACT VOUCHERS
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Workshop v rozsahu 2 hodín (možnosť rozdelenia) zameraný na mapo-
vanie silných stránok a hodnôt: Aký je môj potenciál a čo je pre mňa 
v živote dôležité, čo ma dokáže motivovať?

Workshop v rozsahu 2 hodín (možnosť rozdelenia) zameraný na mapo-
vanie silných stránok a hodnôt: Aký je môj potenciál a čo je pre mňa 
v živote dôležité, čo ma dokáže motivovať?

Workshop v rozsahu 1 hodiny: Ako vylepšiť svoj životopis a napísať 
motivačný list?

Individuálne konzultácie kariérového poradenstva ku kariérovému 
plánovaniu a príprave na trh práce (v celkovom rozsahu 3 hodín)

Workshop v rozsahu 2 hodín (možnosť rozdelenia) zameraný na mapo-
vanie silných stránok a hodnôt: Aký je môj potenciál a čo je pre mňa 
v živote dôležité, čo ma dokáže motivovať?

MINI

ŠTANDARD

EXTRA

Motivácia k hľadaniu svojho potenciálu 
a zamýšľanie sa nad svojim budúcim povolaním.

Zameriava sa na mapovanie silných 
stránok v kontexte povolaní.

Orientuje sa viac na individuálny prístup 
s presahom na prípravu na trh práce.

Ponuku radi upravíme 
na základe vašich 
požiadaviek.

Webinár: Spoznávanie rôznych možností profesií a možností štúdia 
v rozsahu 2 hodín.

Individuálna konzultácia kariérového poradenstva pre študenta/ab-
solventa v rozsahu 1 hodiny.

NAŠA 
PONUKA 
AKTIVÍT
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Výhody:

Identifikácia vhodných     
pracovných ponúk

Všetky aktivity 
poskytované zadarmo

Individuálny prístup

Flexibilnosť obsahu
workshopov
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V prípade, že na vašej škole stále prebieha dištančná forma vzdelávania, 
vieme vám všetky aktivity ponúknuť v online forme. Radi sa vám prispôso-
bíme aj výberom komunikačnej platformy – či je to ZOOM, MS Teams alebo 
iné platformy, ktoré využívate.

Ak sa už vaši študenti vrátili späť do školských lavíc, ale zároveň nie je možné 
navštíviť vašu školu aj osobne, ponúkame vám kombináciu foriem našich 
aktivít. V tejto forme je workshop či webinár s našim lektorom prenášaný 
online do školy. Študenti sú tak spolu v triede alebo v počítačovej miest-
nosti, každý pri svojom počítači a zúčastnia sa na workshope.

Ak to podmienky dovolia, radi vás navštívime aj priamo u vás na škole. Predsa 
len, osobný kontakt je najefektívnejší. Maximálne nám záleží na dodržaní 
všetkých opatrení a bezpečnosti žiakov aj pedagógov, preto naši lektori 
pred návštevou vašej školy vždy absolvujú PCR test.

Vzhľadom 
na aktuálnu situáciu 
vám ponúkame 
rôzne alternatívy 
realizácie našich 
aktivít:

FORMA
REALIZÁCIE
AKTIVÍT

ONLINE

OSOBNE

MIX Študenti v škole, 
lektor online
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Individuálne konzultácie využívajú študenti stredných odborných škôl, 
ako aj študenti gymnázií. Najmä v týchto časoch veľmi oceňujú možnosť, 
že môžu prostredníctvom online poradenstva riešiť otázky svojho ďalšieho 
kariérového smerovania a uplatnenia sa na trhu práce.

SPÄTNÁ VÄZBA
O NAŠEJ PRÁCI

„Nikdy by som nepovedala, že až tak veľa 
silných stránok sa vo mne skrýva. Mala 
som možnosť pozrieť sa na seba z iného 
uhla pohľadu. Páčia sa mi otázky a metódy, 
ktorými som sprevádzaná, lebo mi dávajú 
možnosť inak nad sebou uvažovať. Vďaka 
tomu som prišla na to, v akej oblasti 
sa chcem uplatniť.“

„Vďaka konzultácii som si uvedomil, 
v čom som dobrý a v akých situáciách 
tie silné stránky využívam. Je dobré 
to vedieť, aby som to vedel odovzdať napr. 
aj na pracovnom pohovore. Ďakujem 
za možnosť získať podnety na vylepšenie 
môjho životopisu. Teraz vyzerá oveľa lepšie 
a verím, že s ním budem úspešnejší pri 
hľadaní práce.“

študentka 4. ročníka na gymnáziu

absolvent strednej školy
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„Som certifikovaná kariérová poradkyňa a svoju prácu 
vnímam ako poslanie. Napĺňa ma radosťou sprevádzať 
mladých ľudí pri voľbe študijného zamerania a povo-
lania. Mojim cieľom je, aby každý človek mohol robiť 
prácu, v ktorej naplno uplatní svoj potenciál a bude 
zapadať do jeho životnej mozaiky. Ak potrebuješ po-
môcť s hľadaním svojich silných stránok, zistiť pre aké 
povolanie sa hodíš alebo si nastaviť stratégiu hľada-
nia práce, môžem ťa sprevádzať na tvojej ceste. Teším 
sa na stretnutie s tebou.“

Mgr. Michal Hacaj

Mgr. Michaela Valicová, PhD.

„Dlho som pracoval ako školský psychológ na stred-
nej škole. Rozumiem tomu, že výber školy alebo ďal-
šieho smerovania nie je pre mladých ľudí jednoduchý. 
Dnes si sám uvedomujem, že robiť prácu ktorá človeka 
baví a napĺňa je jeden s najdôležitejších faktorov život-
nej spokojnosti. Rád ti preto pomôžem nájsť tvoje silné 
stránky, pomôžem ti zistiť v akej oblasti by si mohol vy-
užiť svoj potenciál a kde vyhľadať potrebné informácie, 
aby si mohol vybrať svoje budúce smerovanie.“

Náš tím:
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O PROJEKTE

Projekt nadväzuje na  dlho-
ročnú aktivitu nemeckých 
partnerov projektu Diako-

nisches Werk der evangelischen 
Kirche in Württemberg e. V. a Sozia-
lunternehmen Neue Arbeit gGmbH. 
Títo partneri sa dlhodobo venujú po-
moci ľudí zo znevýhodnených skupín 
na trhu práce. Uchádzači o prácu 
majú možnosť získať voucher, vďaka 
ktorému budú mať zaručené pra-
covné miesto u spolupracujúcich 
zamestnávateľov (napríklad cir-
kev, neziskové organizácie, sociálne 
podniky, firmy a pod.). V nemeckom 
modeli sú zamestnávateľom pre-
plácané aj náklady na zamestnáva-
nie ľudí zapojených do programu. 
 

Do realizácie projektu Social Impact Vouchers je zapojených 
celkovo 11 partnerov z 8 krajín: 

Cieľom projektu Social Impact Vouchers je pilotne 
otestovať založenie a fungovanie fondu, prostredníc-
tvom ktorého sa bude financovať program vouche-
rov a zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín 
v ôsmych stredoeurópskych krajinách. Každá krajina 
si pritom sama zvolí cieľovú skupinu aj systém fungova-
nia fondu. Na Slovensku zastrešuje projektové aktivity 
spoločnosť Centire s. r. o. so sídlom v Bratislave. 

Centire s. r. o. sa dlhodobo venuje spoločenským inová-
ciám a realizovala už niekoľko medzinárodných projek-
tov so širokým spoločenským dosahom. Na Slovensku 
sú cieľovou skupinou predovšetkým absolventi stred-
ných škôl. Predpokladá sa, že v budúcnosti príde k rozší-
reniu cieľovej skupiny voucher programu na Slovensku.

Medzinárodný projekt SOCIAL IMPACT VOUCHERS 
je financovaný v rámci programu Interreg Central 
Europe a realizuje sa v období 03/2019 – 02/2022.

• Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. (DE)
• Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH (DE)
• Competence Center for Nonprofit Organisations and Social Entrepreneurship of the 

Vienna University of Economics and Business (AT)
• Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not (AT)
• Zadruga za etično financiranje (HR)
• Centre for Community Organizing Northern Moravia (CZ)
• IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (HU)
• Rzeszow Regional Development Agency RARR S. A. (PL)
• Cooperation Fund Foundation (PL)
• Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe (SI)
• Centire s. r. o. (SK)

Projektovým manažérom slovenských 
aktivít projektu je Ľubomír Billý. 
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Ľubomír Billý
0903 415 872

lubomir.billy@centire.com

Viac informácií o projekte nájdete na: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html

KONTAKT


