Pomáháme mladým lidem ujasnit si, čemu se
chtějí věnovat a jak s tím začít.
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Úvodní slovo zakladatelek
Rok 2020 byl pro Institut kariéry a rozvoje (IKAR) velkou výzvou. Pár měsíců po založení
organizace přišel covid-19, který nám překazil velké množství našich plánů - nemohli jsme
pokračovat v natáčení nových rozhovorů, veškerá komunikace a spolupráce se školami, a tak i

navazování vztahu se studenty na školách byly pozastaveny a především nám, jakožto čerstvé
organizaci, značně ztížil možnosti získávat finanční zdroje na naši činnost. Celý svět se zastavil,
firmy pozastavily proces navazování spoluprací s novými organizacemi a utlumily své CSR
aktivity či HR marketing, nadační fondy přesměrovaly svou činnost na pomoc potřebným, kteří
byli zasaženi pandemií.
Přesto jsme díky velkému odhodlání a motivaci celého týmu za rok 2020 vytvořili 18
videorozhovorů s inspirativními lidmi, publikovali 62 článků od personalistů, kariérních poradců a
aktivních mladých lidí, popsali 61 profesí a zrealizovali 5 webinářů, kterých se zúčastnilo 148
studentů.

Ve druhé polovině roku jsme získali první finanční podporu na tvorbu nového obsahu, jehož
tvorba probíhá od podzimu roku až do jara 2021. Velkou důvěru v nás také vložila společnost
Samsung Electronics, která si vybrala naši organizaci jako realizátora jejich ročního projektu
Tvoje šance #futureskills.
Děkujeme všem našim podporovatelům, kteří spolu s námi vytváří obsah na naši platformu.
Děkujeme studentům a učitelům, jejichž zpětná vazba je pro nás tou největší odměnou.
Děkujeme všem, kteří naši platformu Kariérko.cz s radostí používají a doporučují ji dál.
Děkujeme firmám, které se nás rozhodly finančně podpořit.
A v neposlední řadě děkujeme především všem našim dobrovolníkům, kolegům a kolegyním,

bez jejichž časové investice by Kariérko.cz za první rok svého působení zdaleka nevyrostlo do
takové šíře.
Kateřina a Lucie

spoluzakladatelky organizace

Speciální díky patří studentce Michaele Holotňákové, která tuto výroční
zprávu graficky zpracovala.
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Základní údaje o organizaci
Institut kariéry a rozvoje, z. s., je nezisková organizace, která se zaměřuje na projekty v oblasti
kariérového poradenství a osobního rozvoje mladých lidí s cílem je inspirovat, podporovat a
motivovat.
Ambicí naší organizace je, aby se studenti rozhodovali o své kariéře vědomě a s ohledem na své
jedinečné nadání a talenty a aktivně získávali nové zkušenosti a dovednosti.

Naše hodnoty

Cílová skupina
Primární skupinou jsou studenti základních a
středních škol, kteří se připravují na volbu
budoucího studia či již přímo své budoucí
profese.
Sekundární skupinou jsou studenti vysokých
škol a absolventi, kteří již mají za sebou první
pracovní zkušenosti, znají své talenty, silné
stránky, ale potřebují se ujistit o výběru budoucí
profese či si přečíst rady, jak uspět na pohovoru,
případně při změně oboru, jaký by pro ně mohl
být vhodný.
Terciální skupinou jsou pak učitelé, pracovníci s
mládeží, kariérní poradci, ale i rodiče.

Historie organizace
Organizace byla založena v říjnu 2019 spoluzakladatelkami Kateřinou Solmaz a Lucií
Mairychovou.
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Naše cíle
Chceme být školám partnerem a nabídnout jim nástroj, který mohou využívat v rámci
konzultací i výuky primárně v oblastech kariérního poradenství a volby dalšího směřování.
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.
Usilujeme o rozhýbání společnosti ke změně v přístupu k práci a osobnímu životu.
Chceme pozitivně ovlivnit spokojenost celé společnosti a snížit sociodemografické rozdíly,
které ve společnosti aktuálně jsou.

Jaké problémy řešíme

Nepřipravenost studentů na budoucnost trhu práce
S nástupem exponenciálních technologií a disruptivních inovací přicházejí změny ve vývoji
společnosti a přemýšlení každého z nás. Permanentní změna se stává novým standardem a nutí
nás reagovat rozvinutím nových dovedností a schopností. Na to není naše společnost zvyklá a je
potřeba v ní tuto změnu myšlení rozpohybovat.

Stále větší množství příležitostí a informací, ve kterých se obtížně orientuje
Moderní technologie nám nabízejí spoustu nástrojů k ulehčení každodenního života, zvýšení
produktivity a kvality práce. Každý den vzniká několik nových aplikací a nástrojů, ale i projektů a

příležitostí k rozvoji, v nichž není možné se orientovat. Proto organizace připravuje pro studenty
přehled toho nejužitečnějšího.
Nerovné příležitosti v regionech
I přes existenci stovek projektů neziskových organizací a soukromých firem je většina z nich
regionálně omezená na velká města, ať už realizačně, či komunikačně. Na menších městech a
vesnicích studenti o většině rozvojových projektů a příležitostí neví, a nemají tak šanci se jich
účastnit či čelí jiným bariérám.
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Organizační struktura

Statutární orgán

Lucie Mairychová, předsedkyně
Ing. Kateřina Solmaz, místopředsedkyně
Barbora Dugová, členka

Členové spolku
Štěpán Mikula
Jana Vítová
Kamila Korimová
Markéta Horáková
Michal Zelinka
Miloslava Macková
Milan Jakubec

Tým
Lucie Mairychová - strategie a finanční řízení organizace,
zároveň řídí projekt Tvoje šance
Ing. Kateřina Solmaz - strategie, komunikace se školami a
správa webu
Kamila Korimová - marketing a komunikace
Radka Holasová - projektová koordinátorka
Aneta Malinová - dobrovolnice
Ivana Demčáková - dobrovolnice
Adriana Rašková - dobrovolnice
Adéla Sýkorová - dobrovolnice
Ambasadoři

Jana Vítová

Milan Jakubec

Natáčecí štáb
Jan Lakota - zvuk
Nikol Slancová - moderátorka

Anna Benišová

Anna Javoříková

Miloslava Macková Markéta Horáková
Barbora Hrušková

Adriana Henzlová - střih
Ivan Crnac - kamera
Martin Choc - kamera, střih
Dana Lišková - moderátorka

Aneta Pačecová - fotografka
Daniel Tisoň - kamera
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NAŠE PROJEKTY
Kariérko.cz
Naším vlajkovým projektem je Kariérko.cz, online kariérní nástroj, který si klade za cíl podpořit
mladé lidi v jejich kariérních volbách. Platforma Kariérko.cz nabízí studentům i absolventům
komplexní informace o možnostech na trhu práce a v oblasti osobního rozvoje, a to formou
videorozhovorů, podcastů, popisů profesí, článků, pracovních listů i webinářů. Obsah je zpracován
jednoduchou formou přímo na míru uživatelům a je dostupný online všem a bezplatně.
Platforma se od dalších projektů zaměřených na kariérové poradenství odlišuje především
formou obsahu a komplexností informací, které zde uživatelé naleznou. Zároveň na platformě
studenti najdou i doporučení na další organizace a projekty.
Obsah je nejen tvořen na míru studentům, ale samotní studenti se na tvorbě a směřování
organizace podílejí, a to buď jako ambasadoři, nebo jako součást týmu (např. natáčecí štáb je
složen čistě ze studentů). Ambasadory organizace jsou studenti, kteří se již v oblasti kariérního a
osobnostního rozvoje angažují.
Obsahem platformy jsou profese, rozhovory, články, pracovní listy a webináře.
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PROFESE

Popisy jednotlivých profesí, informace o náplni práce, průměrném platu, doporučeném vzdělání
a dovednostech, které jsou pro profesi potřeba. Cílem profesí je přiblížit studentům jednotlivé
profese, aby měli základní informace nezbytné k rozhodování. Díky těmto základním
informacím studentům pomáháme získat přehled o tom, jaké profese trh práce aktuálně nabízí,
a to včetně nově vznikajících nebo trendy profesí. Vše je psáno jednoduše, srozumitelně a
poutavě.

K jednotlivým profesím jsou postupně přiřazovány rozhovory. V rámci každé pozice budou v
budoucnu přiřazeny minimálně 2-3 rozhovory, aby byla zajištěna různorodost příběhů napříč
celou republikou, sociálními skupinami, ale i cestou, kterou se člověk k dané profesi dostal. Více
o rozhovorech se dočtete na dalších stranách.

V roce 2020 jsme popsali 61 profesí. Na platformě najdete např. popisy profesí:
Letuška/stevard
Architekt/ka
Zubař/ka
Automechanik/automechanička
Account manažer/ka v reklamní agentuře
Personalista/personalistka
Psycholog/psycholožka
Oční optik / optička
Oftalmolog
Community manager/ka
Cukrář/ka
Hasič/ka
Ekonom/ka
Produkční
a mnoho dalších

S přípravou profesí nám pomáhaly naše milé dobrovolnice Radka Holasová a Aneta Malinová, za
což jim velmi děkujeme.
Přehled profesí naleznete na webových stránkách:
https://karierko.cz/profese/
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ROZHOVORY
(videorozhovory i podcasty)
Příběhy reálných lidí z různých profesí, zázemí i lokalit. Rozhovor mapuje cestu jednotlivce od
výběru školy až po aktuální pracovní pozici a její náplň. Cílem těchto rozhovorů je ukázat
studentům odlišné životní cesty, kterými se mohou inspirovat, a poukázat na bariéry, které je
třeba překonávat. Zároveň jim chceme dodat motivaci jít si za svým cílem, a to díky pozitivním

příkladům z životních cest jiných, běžných lidí. Rozhovory natáčíme s „běžnými” lidmi napříč celou
republikou pro lepší ztotožnění studenta s konkrétním jednotlivcem a jeho příběhem. Rozhovory
jsou k dispozici jako videa nebo podcast.
V rozhovorech mapujeme komplexní cestu studiem, životem i prací.

Speciální důraz klademe na tyto etapy života:
Dětství

Vzorové otázky: Z jakého sociálního zázemí náš host pochází? Jak řešili kariéru a výběr studia u něho

doma? S čím se během studia na ZŠ a SŠ potýkal – např. šikana, špatný prospěch, nezapadl do kolektivu,
inspirativní profesor, zdravotní potíže, špatná finanční situace apod.?

Zmiňujeme tato témata, protože chceme ukázat studentům, kteří se aktuálně nachází v podobné situaci,
že se jedná jen o přechodný stav, ukázat jim možnosti i to, jak se s aktuální situací vypořádal někdo jiný, a
dodat jim motivaci.
Studium

Vzorové otázky: Jak probíhal výběr střední školy hosta, na základě čeho se rozhodoval? Jak probíhalo
studium? Potkal někoho, kdo ho v jeho budoucí kariéře ovlivnil?

Během otázek o studiu se věnujeme primárně volbě dalšího studia. Zajímá nás, na základě čeho se host
rozhodoval, kdo ho v rozhodnutí podporoval či naopak nepodporoval.

Zajímají nás i zahraniční zkušenosti, jak bylo těžké udělat první krok a vyjet do zahraničí, v rámci jakých
programů host vycestoval. Chceme studentům ukázat, že zahraniční a další mimoškolní zkušenosti jsou
velmi cenné pro budoucí profesní i osobní život, a inspirovat je k tomu, aby i oni sami sbírali podobné
zkušenosti.

Pracovní zkušenosti

Vzorové otázky: Jak náš host sbíral praxi? Jaké měl pocity během prvního výběrového řízení? Jak vypadá
typický den v práci, čemu se nejvíce věnuje? Jaké možnosti daná profese přináší pro absolventy?
Doporučení pro studenty

Na konci každého rozhovoru host dává studentům doporučení.
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CÍLEM TĚCHTO PŘÍBĚHŮ JE:
ukázat reálnou náplň práce jednotlivých profesí,
motivovat mladé lidi napříč regiony k zájmu o vlastní kariéru,
ukázat, že i nyní spokojený a úspěšný člověk je z masa a kostí a potýkal se na své
cestě s překážkami,
ukázat možnosti, jak se dají překážky řešit,
nabídnout různé životní cesty a možnosti, které mladí mají,
ukázat, jak udělat první krok.

Za rok 2020 jsme natočili 18 rozhovorů s těmito inspirativními lidmi napříč naší republikou:
Klára Křížová - Trenérka, bývalá profesionální lyžařka

Martin Ayrer - Koordinátor strategické komunikace, bývalý tiskový mluvčí vlády
Anna Sálová - Copywriterka, majitelka agentury
Zuzana Mravík Zelenická - CSR manažerka
Jakub Křenek - Digital account director

Olga Maximova - Head of HR & Shared Services
Joanne Márová - Kosmetička
Monika Máchová- Koučka

Jiří Papoušek - Manažer zákaznického servisu
Jiří Rostecký - Podnikatel

Filip Mayer - Podnikatel, cestovatel, dobrodruh
Šárka Pelikánová - Podnikatelka

Dagmar Palaščáková - Podnikatelka, cestovatelka
Magda Staňková - Projektová manažerka
Tereza Holečková - Výkonná asistentka
Barbora Mašková – Režisérka

Lucie Neumannová - UX designérka a podnikatelka

Zuzana Hübnerová - Konzultantka interní konzultace
Kromě toho byly formou podcastů natočeny 2 rozhovory:

Lucie Mairychová - spoluzakladatelka Kariérko.cz, manažerka projektu
O Kariérku se zakladatelkami Lucií Mairychovou a Kateřinou Solmaz

Všem hostům velmi děkujeme za sdílení vlastních příběhů a zkušeností, jejichž hodnota je pro mladého
člověka na začátku kariéry nevyčíslitelná. Velké díky patří i celému natáčecímu štábu, který je složen z
mladých lidí a studentů, jejichž zapojení v našich aktivitách je dobrovolné.

Videorozhovory i podcasty naleznete na webových stránkách:
https://karierko.cz/videa-podcasty/
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ČLÁNKY
Články od odborníků mají studentům poskytnout zajímavé informace, tipy a triky v oblastech
hledání práce, přípravy životopisu, pracovního pohovoru, finanční gramotnosti apod. Články
píšeme ve spolupráci s lidmi z praxe, s kariérními poradci, zkušenými personalisty, manažery,
poradci, kouči atd.

Články od aktivních studentů mají primárně inspirovat a motivovat k zapojení se do
mimoškolních aktivit skrze sdílení vlastní zkušenosti a ukázat jejich pozitiva i negativa, např. ze
zahraničních pobytů, stáží, dobrovolnictví apod. Studenti ve svých článcích popisují jejich vlastní
vnímání užitečnosti podobných mimoškolních aktivit s ohledem na jejich budoucnost a

zaměstnání, jaké díky tomu získali zkušenosti, jak náročné bylo se na podobnou aktivitu dostat
apod. Z našich průzkumů vyplývá, že se mladí lidé bojí vykročit do neznámého, proto jim
ukazujeme příběhy jejich vrstevníků, kteří tak již učinili, a snažíme se je inspirovat k tomu, aby i oni
využili podobných příležitostí, kterých jsou v dnešní době stovky a ve většině případů navíc
zdarma.
Články dělíme do několika tematických celků:
HLEDÁNÍ PRÁCE
Tvorbu článků v této kategorii zaštiťují personalisté, kteří sdílí své zkušenosti, rady a tipy pro potenciální
uchazeče o práci či brigádu.
https://karierko.cz/clanky/pohovor/
FINANCE A BYDLENÍ
Tato kategorie nabízí sérii článků zaměřených na finanční gramotnost od finanční poradkyně.
https://karierko.cz/clanky/finance-a-bydleni/
OČIMA STUDENTŮ
Články od studentů, kteří sdílí své zkušenosti z projektů, dobrovolničení, první praxe atd. V rámci článků se
snaží motivovat a inspirovat další studenty.
https://karierko.cz/clanky/ocima-studentu/
PRÁCE V ZAHRANIČÍ
Rady, tipy a zkušenosti těch, kteří již v zahraničí pracovali, ať již přes léto, či dlouhodobě.
https://karierko.cz/clanky/prace-v-zahranici/
STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Absolventi zahraničních škol popisují, jak studium v zahraničí probíhalo a jak se do zahraničí dostat.
https://karierko.cz/clanky/studium-v-zahranici/
PROJEKTY PRO STUDENTY
Přehled projektů dalších organizací, kterých se studenti mohou účastnit.
https://karierko.cz/clanky/projekty-pro-studenty/
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OČIMA ODBORNÍKŮ

Tato kategorie nabízí články od odborníků na různá témata, jako jsou diverzita, budoucnost práce v IT
apod.

https://karierko.cz/clanky/ocima-odborniku/
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Kategorie zaměřená především na pracovní zkušenosti studentů, doplněná o články od personalistů.
https://karierko.cz/clanky/pracovni-prilezitosti-pro-studenty/
PRÁVNÍ RADY

Jak má vypadat pracovní smlouva, ale i další právní dokumenty.
https://karierko.cz/clanky/pravni-rady/
PODNIKÁNÍ

Jak si založit podnikání a zkušenosti těch, kteří si již podnikání vyzkoušeli nebo podnikají.
https://karierko.cz/clanky/podnikani/
CESTOVÁNÍ

Oblíbené téma mladých, kde si v článcích mohou přečíst, jak například vycestovat v rámci Erasmus
programů, dobrovolničení, práce a další možnosti.
https://karierko.cz/clanky/cestovani/
ŽIVOT S OMEZENÍM

Příběhy těch, kteří jsou i přes svá zdravotní omezení aktivní a pracují na sobě.
https://karierko.cz/clanky/zivot-s-omezenim/
OSOBNÍ ROZVOJ

Kategorie článků doporučující aktivity pro osobní rozvoj.
https://karierko.cz/clanky/osobni-rozvoj/

Články naleznete na webových stránkách:
https://karierko.cz/clanky/
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PRACOVNÍ LISTY
Pracovní listy studentům pomohou ujasnit si, jakým směrem se chtějí v životě ubírat, co jsou
jejich silné stránky, hodnoty a mnoho dalšího. V pracovních listech jsou připraveny různé aktivity,
aby se v nich našel každý, a především v nich našel odpovědi na svoje otázky. Každý pracovní list
se věnuje jiné tematice. Student si jej vytiskne a může sám bez nátlaku okolí objevovat vlastní
talenty, zájmy a díky návodným postupům vybírat svou budoucí školu nebo kariéru. Pracovní listy
jsou ke stažení zdarma a využívat je mohou studenti samostatně, ale i skupinově ve výuce.

V roce 2020 vznikly dva pracovní listy:
- Já a mé okolí - set aktivit, pomocí kterých studenti objevují svou vlastní hodnotu a schopnosti,
pro práci na některých cvičeních potřebují zapojení přátel nebo rodičů.
- Mé zájmy a témata - set aktivit, díky kterým si studenti upevní, jaká témata a obory je zajímají.
Z kraje roku 2021 vznikne další pracovní list: Výběr školy – set aktivit, které studenta provedou
volbou budoucí kariéry a výběrem školy. Do budoucna plánujeme nabídku pracovních listů
rozšiřovat dalšími tématy, která na sebe navazují.
V roce 2020 získalo pracovní listy 181 studentů.
Podpořte vývoj nových pracovních listů
na webových stránkách https://www.darujme.cz/projekt/1203348

Jak pracovní listy pomáhají studentům
„Pracovní listy byly zajímavé a zábavné, líbila se mi aktivita s ‚budoucím zaměstnáním', protože jsem si
mohla srovnat své priority.”
„Ujasnila jsem si, v jakých oblastech se mohu více rozvíjet a či se na ně alespoň soustředit. A naopak také,
jakým aktivitám se (až to bude možné) budu spíše vyhýbat. To, že o nich vím, je něco jiného, než když si je
přímo vypíšu na papír.“
„Byly přínosné, jelikož jsem si ujasnil své silné a slabé stránky.”
„Přibližnou představu o svém zaměstnání jsem měla i předtím, ale toto mě donutilo podívat se na to zase
z jiného úhlu, soustředila jsem se na to, jaké dovednosti a vlastnosti musím získat a zlepšit, ale v listech
jsem se zase musela zamyslet, jaké předpoklady už mám a co mi jde snadněji.”

Pracovní listy naleznete na webových stránkách:
https://karierko.cz/pracovni-listy/
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WEBINÁŘE
Pro studenty a pedagogy pravidelně organizujeme bezplatné webináře.

Projekty pro studenty
Aktivní studenti a ambasadoři Kariérka představují projekty a organizace v oblasti IT,
dobrovolnictví a studentské samosprávy, do kterých se mohou mladí lidé bezplatně zapojit a
získat nové zkušenosti.
Jak se stát aktivním studentem za málo peněz
Webinář vede Jana Vítová, aktivní studentka, lektorka a ambasadorka Kariérka. Studenti se
dozvědí například, jak se z Jany stala aktivní studentka, co jí aktivity a projekty přinesly a kam se
mohou oni přihlásit ještě dnes.
Hledám první práci: Na co musím myslet a jak zaujmout?
Webinář plný užitečných rad, jak hledat práci, jak oslovit budoucího zaměstnavatele, jak správně
komunikovat, jak se připravit na pohovor a jak by měl vypadat životopis nebo motivační dopis ve
21. století.
Životopis, který zaujme
Webinář zaměřený na to, jak má v dnešní době životopis vypadat po grafické i obsahové stránce.
Webinář studentovi pomůže vyniknout při hledání práce.
Představení organizací
Na webinář zveme ověřené organizace, které pořádají bezplatné rozvojové nebo kariérní aktivity
pro studenty, aby představili své projekty a příležitosti, které mladým nabízí.
Webinář pro pracovníky s mladými lidmi zaměřený na představení platformy Kariérko.cz
Webinář představující možnosti, jak lze s platformou pracovat ve výuce a jak lze využít našich
dalších nabídek a konzultací. Část webináře věnujeme sdílení příkladů dobré praxe.

Informace o aktuálních webinářích
naleznete na webových stránkách:
https://karierko.cz/webinare/
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STATISTIKY
Nejnavštěvovanější profese:
1. Personalista-personalistka
2. Pilot-pilotka
3. Community manažer - community
manažerka
4. Psycholog-psycholožka
5. Výkonná asistentka - výkonný asistent

Nejoblíbenější videa:
1. Instruktorka jógy a trenérka: Klára
Křížová
2. Podnikatel: Jiří Rostecký
3. Tiskový mluvčí: Martin Ayrer
4. Výkonná asistentka: Tereza Holečková
5. Koučka: Monika Máchová

Nejnavštěvovanější články:
1. Petra - Jak na motivační dopis
2. Petra - K čemu je mi životopis, když
nemám zkušenosti?
3. Jana - Talentové a osobnostní testy
4. Petra - Co čekat na pohovoru
5. Finanční poradkyně Lucie - Základní
pravidlo bohatých

Nejposlouchanější podcasty:
1. Projektová manažerka Nikon školy:
Magdaléna Staňková
2. Kosmetička: Joanne Márová
3. O Kariérku se zakladatelkami Kateřinou
Solmaz a Lucií Mairychovou
4. Lucie Mairychová - spoluzakladatelka
Kariérko.cz
5. Podnikatel: Jiří Rostecký

Za rok 2020 přišlo na web Kariérko.cz 42 tis. návštěvníků (87,9 % nový
uživatelé, 12,1 % vracející se uživatelé).

Nejvíce návštěvníků přišlo z:
Prahy, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje.
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TVOJE ŠANCE #FUTURESKILLS

Projekt Samsung Tvoje šance #futureskills je desetiměsíční rozvojový program pro motivované
studenty SŠ a VŠ z Česka a Slovenska. Cílem projektu je připravit mladé lidi na změny na trhu
práce a pomoci jim uspět v moderním světě plném nových technologií. Účastníci projektu
absolvují stovky hodin workshopů, kurzů a konzultací, čímž zvyšují své šance na spokojenou
budoucnost a úspěšnou kariéru. Projekt je koncipován formou skupinových workshopů,
týmových projektů, ale i individuálního rozvoje každého studenta zvlášť s ohledem na jeho
unikátní talenty, silné stránky a vize.
V roce 2020 devět studentů ve věku 17 až 21 let prožilo v programu 28 skupinových
workshopů z oblastí managementu, financí, moderních technologií či marketingu, absolvovalo
bezmála 2700 hodin individuálního rozvoje na 301 online kurzech a seminářích, zúčastnilo se
34 konferencí a přečetlo 117 knih.
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ÚČASTNÍCI PROJEKTU

Denisa

František

Jakub

Jana

Petr

Petra

Šimon

Štěpán

Timotej

Informace o účastnících, co vše v projektu zažili a jaké
aktivity absolvovali najdete zde:
https://samsungtvojesancefutureskills.cz/rocniky/2020/
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Zprávy z Institutu
kde jsme se zapojili a naše další malé i velké úspěchy
Narozeniny

V říjnu 2020 jsme oslavili naše první narozeniny. Původně jsme chystali narozeninový piknik s
našimi podporovateli, ale vzhledem k pandemii jsme nakonec narozeniny oslavili v úzkém kruhu
našeho core týmu.

Skupina na Facebooku
Jsme velmi aktivní na sociálních sítích. Denně na našich profilech a v naší facebookové skupině
Kariérko.cz - skupina pro aktivní mladé lidi sdílíme různé nabídky projektů, výměnných a
rozvojových projektů, stáží, dobrovolnictví, brigád, konferencí, webinářů, smart aplikací apod. a
vyzýváme studenty k aktivnímu zapojení. .
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Mentoring Impact Hub
Zapojili jsme se do mentoringového programu Ideation od Impact Hub Praha, díky čemuž jsme
potkali našeho mentora Davida Kovalského. Ten nám pomohl nastartovat rok a naši činnost a
díky jeho zkušenostem jsme se mohli v roce 2020 posunout mílovými kroky kupředu.
Akcelerátor cen SDGs
Byli jsme vybráni do Akcelerátoru cen SDGs, díky čemuž jsme se mohli zapojit do různých
workshopů a přednášek, které nám pomohly načerpat nové informace, zkušenosti a kontakty.
Průzkum
Na jaře roku 2020 jsme provedli s cílovou skupinou výzkum, a to formou dotazníkových šetření a
hloubkových rozhovorů. Průzkum ukázal, že více než 2/3 dotazovaných studentů základních a
středních škol nemá o své budoucnosti jasné představy, nedokáží se orientovat v množství
informací a mají zkreslené představy o náplni práce jednotlivých pozic. Většinou se tak při volbě
svého dalšího směřování řídí radou rodičů, učitelů nebo známých a neberou v potaz své vlastní
zájmy, talenty ani silné stránky.
Další zjištění průzkumu poukazují na to, že studenti:
neznají rozdílné přístupy k volbě kariéry,
neorientují se v nabídce rozvojových aktivit,
baví je vybrané formy obsahu: video, podcast, článek nebo prezenční aktivita (workshop,
projekt apod.),
nejvíce je ovlivňují kamarádi a rodina,
mají obavy primárně z hledání budoucí profese, pracovního pohovoru, uplatnitelnosti na trhu,
hledání praxe apod., mají obavy z neznámého – zapojit se do projektu, o kterém neslyšeli,
apod. – odvahu jim dodá fakt, že někdo jiný aktivitu již absolvoval, obecně tak dají na
zpětnou vazbu.
Těmto zjištěním jsme přizpůsobili naše veškeré aktivity.
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Vánoční čokoláda
Ještě než se zpřísnila protipandemická opatření jsme se stihli s našimi dobrovolníky a
ambasadory potkat na horké čokoládě na čerstvém vzduchu v centru Prahy.

Ambasadoři
Kariérko.cz láká mladé aktivní studenty ke spolupráci formou ambasadorství. V roce 2020 jsme
získali 7 studentských ambasadorů, kteří šíří naše aktivity na školy a mezi své spolužáky a
spoluvytváří obsah platformy. Kromě toho také píší články a sdílí své zkušenosti v rámci
webinářů.
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Reference

„Byl jsem nadšený, když jsem se dozvěděl o vzniku platformy Kariérka, protože přesně něco takového
mi chybělo. Jsem právě na křižovatce v rozhodování, kam po střední škole pokračovat, a web
nabízející životní kariérní příběhy profesionálů z mnoha oborů jistě v tento důležitý moment pomůže

nejen mně, ale i řadě mých vrstevníků. My studenti totiž nemíváme příležitost být v kontaktu s lidmi z
našich budoucích profesních oblastí a právě to by nám mohlo pomoct určit si včas, jestli jsme pro ně
vhodní kandidáti. Atraktivní forma sledování videa či jen jeho pasivního poslouchání je ideální pro
rámec dnešní zrychlené doby. Studenti, kteří budou pravidelně chodit na Kariérko, se nejen dozví rady
od odborníků z oboru pro cestu za úspěšnou kariérou, ale také obdrží spoustu podnětů pro seberozvoj
od svých vrstevníků už na střední.
Když mi bylo nabídnuto, abych přispěl na Kariérko s mou zkušeností se zařizováním stáže, neváhal
jsem ani minutu. Stáží jsem získal neocenitelný vhled do mé vysněné práce a dostat se k ní nebylo nic

jednoduššího, než napsat pár e-mailů a projevit opravdový zájem. Z toho důvodu jsem chtěl, ať pocit
naplnění z vykonávání lákavé činnosti a také zadostiučinění z dosažení prvního kariérního úspěchu
zažijí i další podobně nastavení teenageři. Sharing is caring. Věřím, že se po republice pohybuje
nespočet dalších studentů, kteří již zažili nějaký mimořádný úspěch, který je posunul v jejich cestě za
sny. Dobrou zprávou je, že teď mají možnost se o své zkušenosti podělit - a to prostřednictvím
Kariérka.”
Matyáš Hansel, 19 let, aktuálně již student vysoké školy, autor článků:

https://karierko.cz/clanek/pracovni-zkusenosti-studentu/matyas-profesni-staz-na-stredni/
https://karierko.cz/clanek/mezinarodni-letni-skola-na-islandu/

„Líbí se mi přehledná vizuální stránka a posloupnost jednotlivých aktivit. Jednotlivé aktivity z oblastí
„já a mé okolí“ a „mé zájmy a témata“ byly zajímavé a podnětné i pro mě. Věřím tak, že pro tápající

studenty budou velmi užitečné. Rozhodně je to výborný pracovní materiál a jsem moc zvědavá na
další oblasti, na které se pracovní listy zaměří!”
Anita Buchtová

koordinátor mentoringových vztahů Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
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Podporují nás
Děkujeme našim partnerům za finanční či materiální podporu.

Děkujeme našim dobrovolníkům a expertům, kteří přispívají svou expertizou a
vytváří s námi inspirativní obsah pro mladé lidi.
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Podpořte nás
Věříte stejně jako my, že je potřeba mladé lidi v jejich kariérních volbách
podporovat a ukazovat jim možnosti dnešního dynamicky se měnícího
světa, abychom mohli žít ve vyspělé a spokojené společnosti? Podpořte
naše aktivity. Slibujeme vám 100% transparentnost a smysluplné využití
vašich prostředků.

Možnosti podpory
1) Finanční podpora
Stabilní finanční zdroje nám umožňují pravidelně vytvářet kvalitní obsah a
aktivity pro studenty, které jim tak můžeme nabízet zdarma.
Podpořit nás můžete dobrovolným příspěvkem na náš transparentní účet
nebo pomocí platformy Darujme.cz, kde nám můžete přispět jednorázově
či přispívat pravidelně.

2) Materiální a expertní podpora
Máte ve svých prostorách místo, které byste s námi rádi sdíleli? Můžete nám zapůjčit
podcastové studio či techniku na natáčení? Chcete dedikovat část úvazku vašich zaměstnanců
na dobročinné účely a umožnit jim rozvíjet se a realizovat? Jste kariérní poradce a chcete věnovat
konzultace našim studentům?
Napište nám na lucie@karierko.cz. Domluvíme s vámi všechny detaily a připravíme spolupráci
na míru.
Chcete nás podpořit a zároveň se podílet na tvorbě obsahu a zviditelnit vlastní činnosti a
zkušenosti? Firmám i jednotlivcům nabízíme rozličné možnosti spolupráce. Popíšeme typické
profese pro vaši činnost, natočíme rozhovor s vašimi zaměstnanci nebo představíme
studentům vaše možnosti stáží či trainee programů. Spolupráci pro vás vymyslíme na míru.
Stačí nám napsat na lucie@karierko.cz.
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Spolupracujeme
Naší ambicí je vytvořit komplexní platformu pro mladé lidi, která jim bude parťákem při
rozhodování se o budoucím směřování, ať už studijním, či profesním, a zároveň jim nabídne
možnosti propojení na další ověřené organizace, které jim na jejich cestě pomohou. Proto jsme
navázali vzájemnou spolupráci hned s několika organizacemi, spolky či institucemi, které se
mladým lidem věnují.

Jsme hrdým členem Asociace společenské odpovědnosti firem.
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Finanční zpráva
-
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Dobrovolníci
Náš dobrovolnický tým věnoval v roce 2020 do projektu Kariérko.cz 3 295 hodin svého času.
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Kariérko.cz je online rozvojová a kariérní platforma pro mladé lidi. Prostřednictvím popisů
profesí, video rozhovorů, podcastů, článků, webinářů a pracovních listů přibližujeme mladým
lidem možnosti a příležitosti na trhu práce a pomáháme jim si správně, vědomě a informovaně
zvolit svou budoucnost.

Kariérko.cz vzniká pod neziskovou organizací Institut kariéry a rozvoje,
z. s., jejíž cílem je inspirovat, podporovat a motivovat mladé lidi v jejich
kariérních volbách.
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