
 

 

Národní vzdělávací fond, o.p.s. , Středisko podpory poradenských služeb 

si Vás dovoluje pozvat na 

 

1. SEMINÁŘ K PROBLEMATICE BILANČNÍ DIAGNOSTIKY NA ÚP ČR 

pořádaný v rámci ESF projektu 

 „Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností  

a aplikace nových poznatků do praxe Úřadu práce“ 

Seminář se uskuteční ve dnech 30. - 31. 8. 2012 

v hotelu U Kata v Kutné Hoře (http://www.ukata.cz/) 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE: 

 

Čtvrtek 30. 8. 2012 – Bilanční diagnostika jako součást kariérového poradenství na ÚP 

(program je určen především pracovníkům ÚP) 

9.30-10.30 Registrace účastníků  

 

10.30-11.30  Dopolední program  

���� Uvítání účastníků, zahájení jednání 

���� Představení projektu „Bilanční diagnostika“ / Pavlína Maříková, NVF Praha 

���� Představení NVF a jeho projektů / Zuzana Freibergová, NVF Praha 

11.30-12.00 Coffee-break 

12.00-13.30 Pokračování dopoledního programu 

���� Podstata a role bilanční diagnostiky v ČR / Jiří Král 

���� Diskuse  

13.30-14.30 Oběd 

14.30-16.00  Odpolední program  

���� Bilanční diagnostika a její postavení v rámci kariérového poradenství 

���� Význam supervize / Jiří Broža 

���� Diskuse k příspěvku  

16.00-16.30 Coffee-break 

16.30-18.00 Pokračování odpoledního programu 

���� Příspěvky přihlášených účastníků 

���� Diskuse k příspěvkům 

18.30-20.00  Společenský večer 

 



Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Pátek 31. 8. 2012 – Podstata a role bilanční diagnostiky 

(program je určen především psychologům, kteří poskytují bilanční diagnostiku) 

9.00-9.30  Registrace účastníků  

9.30-11.00  Dopolední program  

���� Uvítání účastníků, zahájení jednání 

���� Představení projektu „Bilanční diagnostika“ / Pavlína Maříková, NVF Praha 

11.00-11.30 Coffeebreak 

11.30-13.00 Pokračování dopoledního programu 

���� Podstata a role bilanční diagnostiky v ČR / Jiří Král 

���� Klíčové myšlenky a závěry z mezinárodních workshopů k problematice 

podstaty a role BDg a zajištění kvality BDg 

���� Diskuse k příspěvkům  

13.00-14.00 Oběd 

14.00-16.00  Odpolední program  

���� Příspěvky přihlášených účastníků  

���� Diskuse k  příspěvkům  

���� Závěry 

 

 

 

Více informací o projektu najdete na http://www.nvf.cz/bilancni-diagnostika 

 

Pro přihlášení prosím použijte tento odkaz: http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=67649&lang=cs 

Registrujte se prosím do 31. července 2012. 

Upřesněný program bude registrovaným účastníkům rozeslán v průběhu srpna 2012. 

 

V případě dotazů nás kontaktujte: 

Zuzana Freibergová  freibergova@nvf.cz  tel. 224 500 580 
Pavlína Maříková marikova@nvf.cz  tel. 224 500 581 
Ivana Slavíková slavikova@nvf.cz  tel. 224 500 422 

 

 

Na setkání s Vámi se těší projektový tým SPPS NVF. 


