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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 tej akcji jest
zainspirowanie i promowanie ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych inicjatyw doradców
zawodowych na rzecz wspierania planowania i wyboru ścieżki kształcenia, zawodu, miejsca
pracy i kariery. Idea OTK jest kolejną 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 życiowej/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 osób z całego kraju, pragnących promować działania z zakresu
poradnictwa zawodowego. 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. Inicjatyw 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 „V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”
Prace związane z organizacją „V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” rozpoczęto
wiosną 2013 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 kwestii patronatu, partnerami i potencjalnym
sponsorami.
Patronat nad organizacją „V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” objęły dwa ministerstwa,
w których głównie realizowane są usługi poradnictwa zawodowego:

Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Minister Edukacji Narodowej.

Wiele instytucji deklarowało swój udział w OTK po raz piąty, ale i pojawiały się zgłoszenia
nowych organizatorów, którzy przygotowali bardzo interesujące pomysły. Kontaktom
z zainteresowanymi służyło biuro OTK (koordynacja całego przedsięwzięcia, zapewnienie
możliwość telefonicznego i e-mailowego kontaktu z organizatorami i uczestnikami OTK). To
przyczyniło się do lepszej organizacji akcji 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 włączenie się w organizowanie kolejnej edycji. Hasło przewodnie V
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery brzmiało „Odkryj talenty swojego dziecka”. Organizatorzy
tym razem chcieli zwrócić uwagę na bardzo ważny czynnik dobrego, trafnego wyboru
zawodu, którym są talenty/uzdolnienia. Zwykle są one przypisane osobom, które przejawiają
talenty związane z działalnością artystyczna. Uczniowie pytani o to, kto ich zdaniem jest
uzdolniony, odpowiadają, że osoby, które pięknie malują, śpiewają, grają na instrumentach
muzycznych. Podobnie myślą osoby dorosłe. One też zostały zaproszone do odkrywania
talentów. Ogólnopolski desant do szkół/instytucji pomocowych zajmujących się doradztwem
zawodowym podyktowany był potrzebą wsparcie dla systemu oświaty/rynku pracy, a pasja
i profesjonalna kreatywność bez granic doradców zawodowych i organizatorów miała
wspierać wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem w tworzeniu kariery zawodowej,
a jednocześnie wskazywać różne możliwości rozwoju zawodowego w myśl naczelnej zasady
tworzenia kariery przez całe życie – Life Long Learning (LLL). Hasło „zwróciło uwagę” na
konieczność podejmowania inicjatyw mających na celu pomoc uczniom/dorosłym, stanowiło
niejako zaproszenie do budowania różnorodnych ofert dla jak najliczniejszej grupy
odbiorców. Wiele instytucji przygotowało bardzo ciekawe, różnorodne przedsięwzięcia.
Zaproponowane przez Zarząd SDSiZ RP hasło przyczyniło się do rozpoczęcia, wzmocnienia
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pracy nad odkrywaniem talentów. Wzorem ubiegłorocznych doświadczeń, wiele instytucji
kontynuowało współpracę, znalazło wspólną przestrzeń dla pracy doradców zawodowych.
Wszystkie działania przygotowawcze zostały zakończone po to, by w dniach 14-20
października 2013 r. bardzo wiele działo się w całej Polsce w ramach V Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery. W ramach konferencji SDSiZ RP „W poszukiwaniu szkoły, zawodu, pracy
– w poszukiwaniu sensu” miała miejsce inauguracja kolejnej edycji OTK. Konferencja odbyła
się w dniach 26–28 września 2014 w Kielcach. Uroczystego otwarcia dokonali Wojciech
Kreft oraz Małgorzata Pater – przedstawiciele Zarządu Głównego SDSiZ RP.
Podczas „V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” miały miejsce:
1. Wykłady, konferencje, seminaria, konwersatoria, panele dyskusyjne, internetowe
webinaria, spotkania z ludźmi, którzy odnieśli sukces, itp.
2. Lekcje, pogadanki, warsztaty, treningi, szkolenia, gry symulacyjne, pokazy filmów,
spotkania z pracodawcami, itp..
3. Festyny kariery, targi pracy, targi edukacyjne, dni kariery, dni otwarte, wycieczki
do instytucji i firm, prezentacje zainteresowań i pasji
4. Konkursy,

teleturnieje,

gry

miejskie,

inicjatywy

społecznościowe,

konkursy

plastyczne, fotograficzne, filmowe, quizy
5. Powstały platformy, porozumienia, fora, koalicje na rzecz poradnictwa zawodowego
6. Inne: czaty kariery, meeting z radnymi, mediateka kariery, doradztwo on-line,
promocja wolontariatu.
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, z uwzględnieniem zagadnienia talent.
Do organizacji różnych przedsięwzięć w ramach OTK zgłosiło się ponad 200 organizatorów
ze wszystkich województw. Instytucje, które przesłały swoje raporty zaprosiły ponad 1000
partnerów do wspólnej realizacji różnych pomysłów na OTK. W sumie w OTK wzięło udział
ponad 500 tys. osób. Liczba ta świadczy o ogromnym zaangażowaniu organizatorów, ale i
uczestników kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji.
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 aktywne zaangażowano prasę i media.
Konferencja podsumowująca V Ogólnopolski Tydzień Kariery odbyła się 12 czerwca 2014
we Wrocławiu. Głównym organizatorem był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Podczas
spotkania zostało dokonane podsumowanie V edycji OTK, przedstawicielom wszystkich
nagrodzonych instytucji w konkursie Raportów OTK wręczono dyplomy i upominki od
sponsorów.
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Nagrodzeni Laureaci
W konkursie na najlepiej zorganizowane działania w ramach „V Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery” zwyciężyło 15 placówek. Postanowiono przyznać także 9 wyróznień. Działania
zostały ocenione na podstawie raportów przesłanych do siedziby Stowarzyszenia Doradców
Szkolnych i Zawodowych RP. Jury brało pod uwagę zgodność oferty z celem i misją V OTK,
innowacyjność, atrakcyjność realizowanych form, partnerstwo, obszar i wielkość
oddziaływań. Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych instytucji:
Laureaci – zwycięzcy OTK 2013
1. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - Bielsko-Biała
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery
3. Zawodowej w Tarnowie (woj. małopolskie)
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (woj. Dolnośląskie)
5. Jastrzębskie Drogowskazy Kariery (woj. śląskie)
6. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, Poradnia
7. Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie (woj. wielkopolskie)
8. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (woj. świętokrzyskie)
9. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie (woj. śląskie)
10. Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie (woj.
11. mazowieckie)
12. Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego (woj. śląskie)
13. Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach (woj. świętokrzyskie)
14. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
15. Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu
Laureaci – wyróżnienia OTK 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie (woj. wielkopolskie)
Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego (woj. śląskie)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (woj. dolnośląskie)
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie (woj. śląskie)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie (woj.
dolnośląskie)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach (woj. pomorskie)
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Kolejne plany
Przygotowując niniejsze sprawozdanie, można wspomnieć o tym, że do biura SDSiZ RP
zaczęły być kierowane zapytania dotyczące kolejnej edycji OTK. Zarząd Stowarzyszenia
podjął decyzję, że kolejny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się w dniach 20 - 26
października 2014 r. Hasło przewodnie OTK przewidziane na tegoroczną jest następujące
„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” Jest ono ważne we współczesnym świecie. To, że
planuje się już kolejną edycje OTK świadczy o tym, że inicjatywa SDSiZ RP wpisuje się już
na

stałe

w działania

wielu

instytucji,

a co

najważniejsze

doradców

zawodowych

i sympatyków poradnictwa zawodowego. Można powiedzieć, że OTK jest obecne
w świadomości społecznej. Jest postrzegane jako działanie, które powinno pojawiać się
każdego roku w tygodniowej perspektywie czasowej. Zatem można stwierdzić, że
Ogólnopolski Tydzień Kariery jako inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP był pomysłem trafionym, zaakceptowanym społecznie i wpisującym się
w promowanie poradnictwa zawodowego w kraju (i nie tylko).
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