


Nezisková organizace zaměřující 
se na projekty v oblasti kariéry a 

osobního rozvoje počínaje 
studenty posledních ročníků 

základních škol.  



Naše poslání a mise?

• Inspirovat, podporovat, motivovat a sdružovat studenty i veřejnost. 

• Sdílet příběhy a zkušenosti osob ze všech profesí bez rozdílu vzdělání, atraktivity oboru či 
zázemí.  

• Nastartovat změnu myšlení ve společnosti, především v menších městech a vesnicích. 

• Zasadit se o rovné příležitosti ke vzdělávání a osobnímu rozvoji pro všechny bez rozdílu.  

• Transformovat oblast kariérového poradenství ve školách. 

• Medializovat problematiku vědomé volby kariéry, vnímání volby kariéry jako 
dlouhodobého procesu a motivovat, aby se volba budoucího zaměstnavatele odvíjela od 
osobních hodnot. 

• Propojovat mladé lidi a zaměstnavatele. 



NÁŠ HLAVNÍ PROJEKT



Kariérní online platforma, která prostřednictvím motivačních videí 
ukazuje rozdílné kariérní a životní cesty lidí ze všech oborů, lokalit i 
zázemí. Tyto příběhy doplňují strukturované informace o trhu práce, 

studiu, příležitostech rozvoje a možnost propojení studenta s 
organizacemi a firmami dle jeho potřeb. 



Jaký problém řešíme?
Nepřipravenost společnosti na budoucnost trhu práce

Stále větší množství příležitostí a informací, ve kterých se obtížně orientuje

Nerovné příležitosti v regionech

S nástupem exponenciálních technologií a disruptivních inovací přicházejí i změny ve vývoji společnosti a přemýšlení každého z nás. 
Permanentní změna se stává novým standardem a nutí nás reagovat rozvinutím nových dovedností a schopností. 

I přes existenci stovek projektů neziskových organizací a soukromých firem je většina z nich regionálně omezená na velká města. Na menších 
městech a vesnicích studenti o většině projektů neví a nemají tam příležitost se jich účastnit. 

Moderní technologie nám nabízejí spoustu nástrojů k ulehčení každodenního života, zvýšení produktivity a kvality práce. Každý den vzniká 
několik nových aplikací a nástrojů, v nichž není možné se orientovat. 

Naší ambicí je, aby se studenti od raného věku sami rozhodovali o své kariéře - vědomě a s 
ohledem na své jedinečné nadání a silné stránky. Aby nebyli jen vláčeni životem a odvolávali 

se na štěstí nebo smůlu, ale aktivně prošlapávali svou životní cestu. 

Nastavení školského systému
Studenti jsou nuceni se rozhodovat již v 9. třídě na základní škole o svém budoucím povolání. V tomto věku za ně ve většině případů rozhodují 
rodiče, kteří volí neutrální gymnázium. Systém kariérového poradenství ve školách je podřízený vedení školy - každá škola má systém nastavený 
jinak. Některé školy jsou aktivní, jiné pomáhají pouze aktivním studentům.



Řešení
Kariérní online platforma, která bude přístupná 
všem bez rozdílu a bude:

Informovat o možnostech v oblasti 
kariéry a rozvoje (rozvojové projekty, 
stáže, exkurze, stipendia, studium v 
zahraničí, mentoring).

Propojovat studenty se 
specializovanými nevládnimi 
organizacemi, firmami a institucemi.

Inspirovat prostřednictvím 
motivačních videí, ve kterých sdílíme 
životní a kariérní cesty lidí z různých 
oborů, lokalit i zázemí. 



100 000 
absolventů 
každý rok

Cílová skupina

420 000 
středoškolských 

studentů*

zdroj:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/
skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/
statisticka-rocenka-skolstvi-
vykonove-ukazatele-2017-18

30 %  
studentů  absolvuje 
1. ročník na VŠ 2x 
(mění obor/školu, 

opakují ročník)

• Studenti posledních ročníků ZŠ a 
středoškoláci, které čeká volba 
budoucí kariéry. 

• Mladí lidé, kteří si nedokážou 
představit, jak jejich vysněná 
pracovní pozice vypadá v reálu, a  
nevědí, jak se k ní přiblížit. 

• Studenti, kteří nechtějí být jen 
vláčeni životem, ale aktivně si svou 
životní a kariérní cestu prošlapou. 

• Mladí lidé, kteří řeší problémy 
související s volbou kariéry (obavy z 
finanční situace při studiu, studium v 
zahraničí, vliv rodičů a okolí) a chtějí 
hledat řešení. 

79 000 žáků  
v 9. ročnících 
na ZŠ, kteří 
řeší volbu SŠ



Jak to bude fungovat v praxi?

Platforma:  
3. Propojit se 

Platforma:  
2. Informovat se

Platforma:  
1. Inspirovat se

První kontakt: 
sociální sítě  

a školy

První kontakt se studenty 
vzniká prostřednictvím 

sociálních sítí, kde budeme 
aktivně sdílet zajímavé 

články a videa, a ve školách, 
prostřednictvím výchovných 

poradců. 

Ze sociálních sítí studenta 
povedeme do databáze 

videí, která ukazují různé 
kariérní a životní cesty lidí 

ze všech oborů, lokalit i 
zázemí. Skrze tato videa 

chceme nenásilně 
inspirovat. 

Příběhy skutečných 
kariérních cest a lidí 
doplníme aktuálními 

informacemi z trhu práce, 
aby uživatel obdržel 

informace potřebné k 
učinění kariérních 

rozhodnutí. 

Díky navázaným 
spolupracím s firmami, 

neziskovými organizacemi a 
institucemi dokážeme 

zájemcům zprostředkovat 
exkurze, stáže, brigády či 

účast v různých projektech 
a napojit je přímo na zdroj. 



Vzorový uživatel

Petr 
student 3. ročníku 

gymnázia v Ústeckém kraji

Jaké volitelné  
předměty si zvolit na příští 

rok? Jít na vysokou? Na 
jakou? V ČR, nebo do 

zahraničí? Jít do práce? A 
vezmou mne bez praxe? 

Začít podnikat? Jak? 

Má spoustu 
otázek… Na sociálních sítích se 

dozvěděl o kariérko.cz. 

Začal se inspirovat 
prostřednictvím sledování 

různých kariérních a 
životních cest lidí a zjistil, 
že lidi s podobnými zájmy 

pracují např. jako IT 
projektoví manažeři.  

Objevuje nové  
možnosti, o kterých 

neměl ani tušení. Hledá si 
nové informace. Účastní 

se různých projektů a 
stáží a tvoří si svůj vlastní 

úspěšný příběh. 

Klíčová slova: počítač, 
týmové hry, kreativita, 

pomáhat ostatním

Na webu našel informace o 
neziskové organizaci, která 

učí IT kurzy, o programu 
stáží v Microsoftu a  

možnosti, jak vyrazit sbírat 
zkušenosti do zahraničí díky  

ERASMUS+ pro střední 
školy.  



Cíle na 2020

Obsah Spolupráce

100
videí

100
článků

3 000
uživatelů

20
škol

20
organizací  

a firem

2
země

Vytvoříme první stovku 
motivačních videí s inspirativními 
Čechy.

Přineseme stovku odborných 
článků na témata, která naši 
cílovou skupinu zajímají. 

Získáme 3 000 aktivních 
uživatelů. 

Návážeme spolupráci s 20 
středními školami v Česku. 

Návážeme spolupráci s 20 neziskovými 
organizacemi a firmami, které nabízejí 
projekty a aktivity pro středoškolské 
studenty. 

Návažeme mezinárodní 
spolupráci s dalšími 2 zeměmi EU. 



Kdo jsme my?

Kateřina Solmaz & Lucie MairychováDenisa Fousová
granty & dotace

spoluzakladatelky

obklopené týmem skvělých lidí 

Nikol Slancová
video produkce, režie

Mária Hůlková
fundraising

Pavel Jůza
grafický design

Anna Sálová
content strategist

Bára Dugová
marketing & sociální sítě



Reference
“Kariérko.cz je projekt, kterému upřímně fandím a podporuji ho, protože téma profesního rozhodování a rozvoje se 
dnes už netýká pouze mladých lidí na škole, ale v době rychlých proměn na trhu práce se dotýká opravdu nás všech, a 
to po celý život. Vznik nových, experty zpracovaných, platforem a nástrojů, které lidem tyto profesně-vzdělávací volby 
budou usnadňovat a budou je v jejich rozhodování provázet, jsou za mě osobně, ale i za celý obor kariérového 
poradenství a koučinku, vždy rozhodně vítané. Zároveň vím, na základě osobní spolupráce, že zakladatelky tohoto 
projektu mají několikaleté zkušenosti s řízením rozsáhlých mezinárodních rozvojových aktivit v jiných organizacích, 
takže za jejich doporučení mohu dát opravdu ruku do ohně. “ 

PhDr. Petra Drahoňovská
kariérový kouč 



CHCETE SE ZAPOJIT?

www.karierko.cz

info@karierko.cz

lucie@karierko.cz

katerina@karierko.cz


