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Podklad na spracovanie Memoranda o spolupráci s Výskumným ústavom detskej
psychológie a patopsychológie (VÚDPaP)

Obdobie január – december 2020

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je nositeľom národného
projektu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu
práce“. (viac info tu).

Pre účely tohto národného projektu, predmetom spolupráce budú podujatia a využívanie
nástrojov spoločnosti Profesia v celkovej hodnote 3 000 eur bez DPH:

Neformálne doplnkové vzdelávanie Akadémia pre riaditeľov
(www.edujobs.sk/akademia)

 30-minútová prezentácia na druhom module Akadémie, 7. februára 2020 (čas
upresníme – predbežne o 13,00 hod.) v Liptovskom Jáne v hoteli SOREA Máj.
Prezentácia by sa mala týkať pripravovaných návrhov v kariérovom poradenstve na
školách. VUDPaP vie ponúknuť kariérovým poradcom aj bezplatné školenia, čo tiež
môže byť dôležitá informácia pre riaditeľov škôl.
Detailné informácie o Akadémii sú uvedené na nasledujúcej strane.

Profesia Days v Bratislave (www.profesiadays.sk)
Prezentačný stánok na Profesia Days v Bratislave v INCHEBA EXPO Bratislava 4. a 5.
marca 2020.
 Umiestnenie stánku: cieľom VUDPaP je využiť podujatie na získanie stážistov
a čerstvých absolventov psychológie, ktorí by mali záujem o prax. 
Zároveň vo svojom profile na www.profesiadays.sk odkomunikujú voľné pozície

Hlavný projektový manažér 
Expert systémových zmien 
Lektor

Súčasťou spolupráce je aj možnosť zapojiť sa do diskusie v téme inklúzie, ktorá bude
v CSR zóne. Obsah diskusie upresníme v januári.

Inzercia na www.profesia.sk
 Od 1. januára do 31. decembra 2020 môže VUDPAP zverejniť 20 inzerátov na
www.profesia.sk, každý inzerát s dobou zverejnenia max. 1 mesiac.
 Profesia poskytne poradenstvo ku textu inzerátu, aby oslovil vhodnú skupinu
uchádzačov.

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vyhlasil-vyzvanie-pre-narodny-projekt-na-podporu-systemu-poradenstva-a-prevencie/
http://www.edujobs.sk/akademia
http://www.profesiadays.sk/
http://www.profesiadays.sk/
http://www.profesia.sk/
http://www.profesia.sk/
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Ďalšie informácie:

Neformálne doplnkové vzdelávanie Akadémia pre riaditeľov

Akadémia spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového
sektora aj inovatívnych škôl. Snaží sa sprostredkovať kvalitné vzdelávanie v oblasti
starostlivosti o ľudské zdroje školy. Spusteniu Akadémie predchádzali analýzy cez
portál www.edujobs.sk a kvalitatívne rozhovory s riaditeľmi škôl, firemnými expertmi na ľudské
zdroje a odborníkmi na inovácie v školstve. 

Program má 3 trojdňové moduly, ktoré sú zamerané na sebapoznanie, manažérske a líderské
zručnosti, vnútroskupinovú dynamiku a vzťahy v kolektíve, a tvorbu a realizáciu vízie a misie v
kontexte 21. storočia. Cieľom Profesie je pomôcť školám vytvárať atraktívne a profesionálne
pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Pod ním si možno predstaviť starostlivosť o
zamestnancov, ich hodnotenie, motiváciu a vytváranie podmienok na osobný rast,
predchádzanie vyhoreniu, profesionálnu internú komunikáciu, tvorbu vízie a misie školy v
súlade s prostredím, v ktorom škola pôsobí, udržiavanie dobrých vzťahov na pracovisku a
mnoho ďalšieho.

Vzdelávanie v Akadémii pre riaditeľov je bezplatné a záujemcovia absolvujú výberový pohovor.
U vybraných účastníkov Profesia na škole zrealizuje anonymný interný prieskum medzi
zamestnancami, ktorý mapuje ich motiváciu, vzťahy v kolektíve, štýl riadenia aj podnety na
zlepšenie. Riaditelia absolvujú Gallup test, v ktorom zistia svoje silné stránky. Tieto vstupy sú
základom pre prvý modul, v ktorom si stanovujú, ako budú aplikovať získané vedomosti v praxi.
Súčasťou Akadémie sú aj osobní sprievodcovia. Na individuálnych stretnutiach pomáhajú
riaditeľom stanoviť si ciele, realizovať plány a riešiť problémové situácie na školách.

Pilotný ročník 2018/19 absolvovalo 21 riaditeľov, aktuálny ročník navštevuje 21 riaditeľov zo
Slovenska a 4 riaditelia z Českej republiky. Pri výbere účastníkov sa Profesia snaží zastúpiť
všetky kraje na Slovensku. Podľa zriaďovateľa cca 80 % tvoria riaditelia zo štátnych škôl,
zvyšok sú súkromné a cirkevné školy. Priestor na vzdelávanie dostávajú aj riaditelia stredných
škôl, kde študujú deti so zdravotným znevýhodnením.

Partnermi Akadémie pre riaditeľov v školskom roku 2019/20 sú Komenského inštitút (CEEV
Živica), EDUin, MESA10 a Nadácia pre deti Slovenska. Viac informácií je k dispozícii
na www.edujobs.sk/akademia.

http://www.edujobs.sk/
http://www.edujobs.sk/akademia
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Cenová ponuka

Názov Cena Počet Súčet bez DPH

PREPAID BUDGET
Využitie vopred stanovenej sumy na ľubovoľné
služby na www.profesia.sk do 12 mesiacov od
aktivácie. 

€3.000,00 1 €3.000,00

Z toho návrh na čerpanie:

PROFESIA DAYS CLASSIC
Rezervácia výstavného stánku a služieb na
veľtrhu Profesia days Bratislava 2020.

Rozmer stánku 4 m2
1 ks/3m2 bodové svietidlo
El. zásuvka do 3 kW 
Wifi pripojenie 
1 x Infopult 
2 x stolička
1 x stôl
1 x parkovacia karta
2 x vstup do VIP zóny
1 x vešiak
1 x smetný kôš
2 x pitný režim

€1.899,00 1 €1.899,00

CREDIT 20
Zverejnenie 20 pracovných ponúk počas 12
mesiacov. Cena za 1 ponuku v rámci balíka je
49,95 €.

€999,00 1 €999,00

MARK ECONOMY 5
5 výberovych konaní s príslušnými funkciami na
spravovanie uchádzačov. Platnosť balíka je 12
mesiacov.

€99,00 1 €99,00

Návštevnosť stránky Profesia.sk

http://www.profesia.sk/


Viac ako pracovný portál

Profesia, spol. s r. o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovensko
IČO: 35800861
IČ DPH: SK2020280933
IBAN: SK96 1100 0000 0026 2254 5581
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Životopisy v databáze Profesia

Status návštevníkov Profesia.sk


		2020-01-20T13:30:04+0000
	Digitally signed PDF downloaded from www.pandadoc.com




