Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 29 Bratislava
pracovisko : Poradenské centrum pre dospelých, ...............................................................................................
Kontakt : ................................................................. Tútor : ..............................................................................

Prihláška klienta
na aktivity Poradenského centra
Meno a priezvisko klienta : ...................................................................................................................
Adresa : ..................................................................................................................................................
Kontakt /telefón, mobil, mail/ : ..............................................................................................................
Zamestnávateľ /názov, kontakt/ : ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
Klient :
a/ Žiadam Vás o poskytnutie nasledovných služieb /zakrúžkujte/ :
1. Vstupný individuálny pohovor
2. Informačné poradenstvo
3. Informačné dištančné poradenstvo /mailový infoservis/
4. Odborné poradenské služby – individuálne
Individuálne poradenstvo – bilancia kompetencií klienta
Individuálne poradenstvo – profesijná orientácia klienta
Vytvorenie Kariérového individuálneho plánu (KIP)
5. Odborné poradenské/vzdelávacie služby – skupinové, cyklické,
Poradenstvo pre výber zamestnania
Modul : Poznávanie seba
Modul : Poznávanie sveta práce
Kurz – Trh práce
Modul : Orientácia na trhu práce
Modul : Aktívne uchádzanie o zamestnanie – písomný kontakt
Modul : Aktívne uchádzanie o zamestnanie – osobný a telefonický kontakt
Kurz – Rozvoj kariérnych zručností
Modul : Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností
Modul : Ako si poradiť so zmenou a stresom
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Modul : Sebaprezentácia a etiketa
Kurz IKT zručnosti
Modul : MS Word
Modul : MS Excel
Modul : MS PowerPoint
Modul : Internet, mail, skype,
Kurz – Uplatnenie sa na trhu práce s podporou sociálnych médií
Modul : Blogovanie v profesnej oblasti
Modul : Sociálne siete - Twitter, Facebook, LinkedIn
Modul : Sebaprezentácia na YouTube
Modul : Podporný internetový marketing
6. Odborné poradenské/vzdelávacie služby – skupinové, jednorázové,
Internetová komunikácia - Skype
Nová forma prezentácie - Prezi
7. Absolvovanie vzdelávacieho programu (VP) – ponuka 40 vzdelávacích programov /viď.
príloha/
b/ Súhlasím v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou,
spracovaním a uchovávaním osobných údajov Národným ústavom celoživotného vzdelávania
v rozsahu : meno a priezvisko; adresa trvalého bydliska, informácie získané počas aktivít
v Poradenskom centre pre dospelých. Informácie budú spracované a uchovávane pre účely
evidencie klientov. Vyhlasujem, že som bol včas a riadne informovaný o spracovaní mojich
osobných údajov.
c/ Prehlasujem, že do aktivít Poradenského centra pre dospelých sa prihlasujem dobrovoľne a
budem sa ich aktívne zúčastňovať.
Tútor :
Akceptujem prihlášku klienta.

V ............................................, dňa : ...........................................

......................................................................
podpis klienta

......................................................................
podpis tútora

Prihláška klienta

