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Czym jest Ogólnopolski Tydzień Kariery?
Ogólnopolski Tydzień Kariery (w skrócie OTK) jest inicjatywą Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem OTK jest
inspirowanie i promowanie działań doradców zawodowych na rzecz wspierania i
planowania ścieżki kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu
ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. OTK jest formą realizacji misji Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie od
początków swojego istnienia podejmowało liczne działania integrujące prace dwóch
resortów: edukacji i pracy na rzecz pomocy młodzieży i osobom dorosłym w
projektowaniu kariery zawodowej. Świadomość ogromnego potencjału doradców
zawodowych, ich kreatywności oraz zaangażowania w wykonywaną pracę, mnogości
form podejmowanych działań, zainspirowały Zarząd SDSiZ RP do wykorzystania ich
doświadczeń, pomysłów i energii w celu promowania poradnictwa zawodowego w
jednym czasie, w całym kraju.

OTK jest wspólnym przedsięwzięciem
doradców zawodowych z całego kraju,
pragnących promować działania z zakresu
poradnictwa zawodowego z uwagi na ogromne
znaczenie społeczne świadomych i trafnych
wyborów edukacyjnych i zawodowych. Jest
działaniem, które na trwałe wpisało się w
rzeczywistość doradczą.
Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK byli i będą wszyscy potrzebujący
profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.
Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do przedszkolaków, uczniów (dzieci i młodzieży),
studentów, jak i osób dorosłych. Każda osoba zainteresowana tematyką własnego
rozwoju może znaleźć coś dla siebie w propozycjach przygotowanych przez doradców
zawodowych.
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Przebieg VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Prace związane z organizacją VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem Jak
zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? zaczęły się wiosną 2014 r. Biuro OTK rozpoczęło
przekazywanie informacji potrzebnych osobom, instytucjom zainteresowanym
organizacją OTK i włączeniem się w jego działania. W tym czasie rozpoczęto rozmowy z
instytucjami w sprawie patronatu, oraz z partnerami i potencjalnymi sponsorami.
Patronat nad organizacją VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery objęły dwa ministerstwa,
w których realizowane są usługi poradnictwa zawodowego:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Utworzona została (po raz szósty)
strona internetowa OTK zawierająca
wszystkie potrzebne informacje
oraz materiały takie, jak logo, banner, plakat,
ulotka
itp.,
oraz
pakiet
materiałów metodycznych, w którym
znajdują się np. przykładowe programy konferencji, scenariusze warsztatów itp.,
mogące być źródłem inspiracji dla doradców czy osób zainteresowanych poradnictwem
zawodowym. Na stronie zamieszczony został również formularz zgłoszenia do OTK oraz
formularz raportu końcowego z przeprowadzonych działań.
Kontaktom z zainteresowanymi służyło biuro OTK (koordynacja całego
przedsięwzięcia, zapewnienie możliwości telefonicznego i e-mailowego kontaktu z
organizatorami i uczestnikami OTK). Było także kolejne powołanie społecznych
regionalnych koordynatorów. Osoby te informowały o OTK w swoich regionach,
organizowały spotkania informacyjno-doradcze promujące inicjatywę i zachęcające
uczestników do włączenia się w organizowanie kolejnej edycji OTK. Hasło przewodnie VI
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? spotkało się z
ogromnym zainteresowaniem instytucji z resortu edukacji jak i z resortu pracy. Doradcy
zawodowi z różnych resortów podejmowali wspólne działania na rzecz pomocy w
budowaniu ścieżek kariery zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych. Ubiegłoroczne
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hasło Poznaj talenty swojego dziecka przyczyniło się do rozpoczęcia, wzmocnienia pracy
nad odkrywaniem talentów, natomiast tegoroczne Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?
skłaniało do refleksji, jak te talenty wykorzystać. Wzorem ubiegłorocznych doświadczeń,
wiele instytucji kontynuowało współpracę, ale również poszukiwano nowych kontaktów.
Niektóre inicjatywy obejmowały całe miejscowości, w których różne instytucje
organizowały wspólnie imprezy o szerokim zasięgu. Wiele instytucji przysłało zgłoszenia
do OTK po raz kolejny, ale pojawiali się również nowi organizatorzy, którzy przygotowali
bardzo interesujące przedsięwzięcia.

Inauguracja OTK 2014 miała miejsce podczas konferencji SDSiZ pt. W poszukiwaniu
szkoły, zawodu, pracy – w poszukiwaniu sensu. Konferencja odbyła się w dniach 26 – 28
września 2014 w Kielcach. Uroczystego otwarcia OTK dokonali przewodniczący SDSiZ
Wojciech Kreft oraz wiceprzewodnicząca Małgorzata Pater – przedstawiciele Zarządu
Głównego SDSiZ RP.
Po przygotowaniach nastąpił czas działań i w dniach 20 - 26 października 2014 r. bardzo
wiele działo się w całej Polsce w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Podczas VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery miały miejsce, podobnie jak w latach
ubiegłych:
 Wykłady, konferencje, seminaria, konwersatoria, panele
dyskusyjne, internetowe webinaria, spotkania z ludźmi,
którzy odnieśli sukces, itp.,
 Lekcje, pogadanki, warsztaty, treningi, szkolenia, gry
symulacyjne, pokazy filmów, spotkania z pracodawcami,
prezentacje zawodów, itp.,
 Festyny kariery, targi pracy, targi edukacyjne, dni kariery, dni otwarte, wycieczki
do instytucji i firm, prezentacje zainteresowań i pasji,
 Konkursy, teleturnieje, gry miejskie, inicjatywy społecznościowe, konkursy
plastyczne, fotograficzne, filmowe, quizy,
 Powstały platformy, porozumienia, fora, koalicje na rzecz poradnictwa
zawodowego,
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 Inne: czaty kariery, meetingi z radnymi, mediateka kariery, doradztwo on-line,
promocja wolontariatu.


NOWOŚCI

- transgraniczne targi pracy, chłopska szkoła biznesu, warsztaty
grafiki komputerowej dla przedszkolaków, dzień służb mundurowych i inne.

Działaniami objęto wszystkie grupy wiekowe - zaczynając od przedszkolaków a na
emerytach kończąc, a udział wzięły przeróżne instytucje: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne, również specjalne, placówki opiekuńczo wychowawcze, uczelnie wyższe, więzienia, ośrodki doskonalenia nauczycieli, cechy
rzemiosł, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, OHP, urzędy pracy na różnych
szczeblach, ośrodki pomocy społecznej i mnóstwo innych instytucji). Zasięg OTK 2014 był
bardzo duży - podana w raportach liczba odbiorców bezpośrednich to 72 073, natomiast
ogólna liczba odbiorców, dzięki zaangażowaniu lokalnych mediów, była wielokrotnie
wyższa.
Działania te miały zasięg regionalny i lokalny, a głównych ich celem było
popularyzowanie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego
planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki rynku pracy. Ze względu na skalę całego przedsięwzięcia włączono do
współpracy przy organizowaniu OTK bardzo szerokie grono członków i sympatyków
Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP - pasjonatów i wolontariuszy oraz
aktywnie zaangażowano prasę i media.
W poprzednich edycjach OTK przysyłano więcej raportów, ale przeważnie od
pojedynczych instytucji.
W tym roku nadesłano 121 raportów, a zawarte w nich dane pokazują, że doradcy
zawodowi stawiają na współpracę. Liczby mówią same za siebie:
0 instytucji współpracujących zgłosiły tylko 4 placówki
jedną instytucję współpracującą - 9 placówek
2 współpracowników - 14 placówek, trzech - 17, czterech - 18, pięciu - 8, sześciu - 7,
siedmiu - 6, następnie instytucje zgłaszały od 8 do 30 współpracowników, ale pojawiały
się takie, które współpracowały z 35, 41, 49, 72 i 73 instytucjami! Pokazuje to, że
doradcy zawodowi mają nieprzeciętne umiejętności zarządzania i koordynacji prac, a
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także to że umieją i lubią współpracować i organizować międzyresortowe wydarzenia,
nawet na wielką skalę.
Podsumowanie VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się 21 maja 2015 r. w
Radomiu w ramach XXIV Konferencji Szkoleniowej SDSiZ RP pt. Doradca - mentor czy
coach? Kierunki rozwoju zawodowego a potrzeby naszych klientów.
Podczas Konferencji przedstawieni zostali laureaci VI edycji OTK, wręczone zostały
nagrody i dyplomy.
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Nagrodzeni Laureaci
W konkursie na najlepiej zorganizowane działania w ramach VI Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery zwyciężyło 16 placówek. Postanowiono przyznać także 9 wyróżnień.
Działania zostały ocenione na podstawie raportów przesłanych do siedziby
Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jury brało pod uwagę zgodność
podejmowanych działań z celem i misją VI OTK, innowacyjność, atrakcyjność
realizowanych form, partnerstwo, obszar i wielkość oddziaływań. Poniżej prezentujemy
listę nagrodzonych instytucji:
Wyniki OTK 2014
Zatwierdzone przez Zarząd SDSiZ 31 stycznia 2015 roku

Laureaci – zwycięzcy OTK 2014
 Jastrzębskie Drogowskazy Kariery (woj. śląskie)
 Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego (woj. śląskie)
 Powiatowa Synergia Rozwoju Zawodowego w Pszczynie (woj. śląskie)
 Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego (woj. śląskie)
 I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie i IV Liceum Ogólnokształcące
w Wyszkowie (woj. mazowieckie)
 Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (woj. lubuskie)
 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie)
 Miejski Urząd Pracy w Kielcach (woj. świętokrzyskie)
 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Śremie (woj. wielkopolskie)
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (woj. dolnośląskie)
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgorzewie (woj. warmińskomazurskie)
 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w
Wołowie (woj. dolnośląskie)
 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (woj. świętokrzyskie)
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 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (woj. podlaskie)
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie (woj.
dolnośląskie)
 Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu (woj. opolskie)

Laureaci – wyróżnienia OTK 2014
 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie (woj. wielkopolskie)
 Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu (woj. śląskie)
 Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. M. Zaruskiego w Świdnicy (woj.
dolnośląskie)
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie)
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach (woj.
świętokrzyskie)
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (woj. zachodniopomorskie)
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie (woj. dolnośląskie)
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu (woj.
opolskie
Plany na przyszłość
W roku 2015 Ogólnopolski Tydzień
Kariery odbędzie się pod hasłem
Poznaj swojego doradcę kariery.
Termin to 19 - 25 października 2015
r. Już zaczęły napływać zgłoszenia
(druga połowa września 2015 r.).
Tegoroczne hasło oznacza, że
proponujemy
w
tym
roku
szczególną uwagę zwrócić m.in. na
to gdzie możemy znaleźć doradcę
kariery dla siebie, dla dzieci.
Planując edukację czy szkolenia
zawodowe warto poszukać wsparcia
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– znaleźć mentora, doradcę kariery i w ten sposób znacznie zwiększyć swoje życiowe
szanse. Doradcy zawodowi istnieją i wiedzą, jak pomóc w planowaniu kariery osobom w
różnym wieku i o różnych potrzebach.
To, że ruszyła już kolejna edycja OTK świadczy o tym, że inicjatywa Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych wpisała się już na stałe w działania wielu instytucji, a
co najważniejsze - w działania doradców zawodowych i sympatyków poradnictwa
zawodowego. Ogólnopolski Tydzień Kariery jest postrzegany jako działanie, które
powinno pojawiać się każdego roku, zatem warto już teraz pomyśleć o OTK 2016.
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