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Kwestie formalne

Każdy kraj członkowski UE został poproszony
przez Dyrekcję Generalną Edukacja i Kultura Komisji
Europejskiej o desygnowanie Narodowego Centrum
Eurodoradztwa na lata 2014-2020

W Polsce funkcjonują dwa Narodowe Centra Eurodoradztwa:

 centrum koordynujące – DRP MRPiPS

 centrum wspierające – DSKKZ MEN



Kwestie formalne c.d.

Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Pracy
i Polityki Społecznej a Ministrem Edukacji Narodowej
w dniu 23 czerwca 2014 r. w sprawie współpracy służącej
wspieraniu zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli
oraz rozwojowi europejskiego poradnictwa zawodowego
poprzez realizację projektu „Eurodoradztwo Polska”
(Euroguidance Poland)



Grupy docelowe      

Najważniejsza grupa docelowa:

o doradcy zawodowi z resortu pracy i resortu edukacji

Pozostałe grupy docelowe:        

o uczniowie, rodzice, nauczyciele, słuchacze

o instytucje szkoleniowe

o instytucje świadczące usługi poradnictwa zawodowego

o sieci europejskie



Realizacja projektu w MRPiPS

o finansowanie zadań zgodnie z zasadą 75% grant KE i 25% wkład 

krajowy

o aplikacja na lata 2018-2020 z budżetem w wysokości 153.284,00 €

o zespół odpowiedzialny za realizację zadań projektu – Samodzielne 

Stanowisko ds. Sieci Eurodoradztwo



Realizacja projektu w MRPiPS

o koordynowanie realizacji zadań projektu

o organizowanie konferencji, seminariów i spotkań  w ramach 

Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa 

Zawodowego – partner Punkt Koordynacyjny ds. PRK i ERK –

DSKKZ MEN

o opracowywanie i wydawanie publikacji 

o realizowanie strategii marketingowej

o aktualizowanie strony internetowej projektu 

o uczestnictwo w pracach Grupy Roboczej ds. kompetencji kadry EG

o uczestnictwo w inicjatywie Cross Border Seminar



Platforma Dyskusyjna

o Spotkanie tzw. centralnej Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego 

Poradnictwa Zawodowego (22 czerwca 2017 r.)

o Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Publicznych 

Służb Zatrudnienia (wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy) 

a) szkolenie dla multiplikatorów Programu Szukam Pracy (8-12 

maja 2017 r.)

b) seminarium dla pośredników pracy pełniących funkcję doradcy 

klienta (24-25 października 2017 r.)

o Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Roboczego ds. poradnictwa 

zawodowego przy Konwencie Dyrektorów WUP (1 grudnia 2017 r.)



Platforma Dyskusyjna



Publikacje

o seria Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego



Publikacje

o seria Zeszyty Metodyczne Pośrednika Pracy



Strategia marketingowa
o Podręcznik „Tożsamość wizualna” (Visual identity) 



Grupa Robocza ds. 

kompetencji kadry EG



Cross Border Seminar

https://www.youtube.com/watch?v=_30Zp6yYanQ


Wspólna strona internetowa
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl 



Wspólna strona internetowa
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl 



Dziękuję za uwagę 


