
kierunki działania

18.1 . przygotowanie kadr do realizacji doradztwa zawodowego
kierowanego do zróżnicowanych 9rup odbiorców;

18.2. wspieranie w przygotowaniu opisu iwłączenia do ZSK
kwalifikacji związanych z pracą doradcy zawodowego;

18.3. doskonalenie zawodowe doradcow zawodowych, w tym

upowszechnianie korzystania z rożnorodnych metod,

narzędzi i źrodeł danych wspierających realizację zadań
z zakresu doradztwa zawodowego;

18.4. wspieranie w zakresie kondycji fizycznej, psychicznej

i emocjonalnej doradców, między innymi przeciwdziałanie

wypaleniu zawodowemu;
18.5. rozwijanie krajowej l zagranicznej oferty oraz podnoszenie

jakości praktyk i staży dIa doradców zawodowych;

1 8.6. rozwijanie narzędzi internetowych wspierających realizację
zadan z zakresu doradztwa zawodowego;

18.7. rozwijanie istniejących i tworzenie nowych sieci doradców

zawodowych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym

i międzynarodowym;
18.8. koordynowanie, [8 poziomie regionalnym i lokalnym, usług

z zakresu doradztwa zawodowego świadczonych przez

rożne podmioty (na przykład szkoły, urzędy pracy)

Podmioty kluczowe dla
realizacji Tsmatu
działania

Ministrowie właściwi ds.: rodziny, pracy, zabezpieczenia
społecznego, szkolnictwa wyższego i nauki, ośwlaty i wychowania,

kultu ry fizycznej, rozwoju regionalnego i zarządy województw

l_
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I lnstytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i inne

I placówki doskonalenia nauczycieli, Fundacja Rozwoju Systemu

Edukacji i inne organizacje pozarządowe, sektorowe rady do spraw

kompetencji, urzędy pracy i inne instytucje rynku pracy, organizacje

pracodawców, pracodawcy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

szkoły i inne jednostki systemu oświaty, uczelnie, jednostki

samorządu terytoriatnego szczebla powiatowego i gminnego, inne

instytucje/org anizacje realizujące działania na rzecz tego tematu

działania

żrodła finansowania I 
OuOzet państwa, fundusze europejskie, inne środki

Podmioty rea!izujące
działania w ramach
Tematu działania
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19.1 . rozwijanie systemu prognozowania zapotrzebowania
na umiejętności, kwalifikacje i zawody,wtym:
rozwijanie istniejących i tworzenie nowych rozwiązań
or9anizacyjnych,
integracja i rozbudowa istniejących oraz tworzenie nowych

metod i narzędzi diagnozowania,
opracowanie i wd rażanle standardów przetwarzania
informacji, wynikających z diag noz bieżących i analiz
megatrendów, wyników badań przekrojowych oraz
modelowania prorozwojowego, z uwzględnieniem różnic
terytorialnych;

kierunki działań

Podmioty kluczowe dla
realizacji lemafu
działania

Podmioty realizujące
działania w ramach
Tematu działania

19.2.

19.3.

rozwijanie systemu informowania o aktualnym i przyszłym
zapotrzebowaniu na umiejętności, kwalifikacje i zawody;

rozwijanie istnlejących i tworzenie nowych rozwiązan
w zakresie monitorowania karier absolwentów

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania jako koordynator ZSK,
m i n istrowi e kieruj ący dzi ałam i ad m i n istracj i rządowej ja ko właśc|wl

dla kwalifikacji rynkowych w zakresie danego działu, Główny Urząd
Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych , zarządy
województw

Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i inne

placówki doskonalenia nauczycieli, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, lnstytut Badań Strukturalnych, Narodowe Centrum

Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Rada

Programowa do spraw kompetencji, sektorowe rady do spraw

kompetencjl, rady rynku pracy i inne instytucje rynku pracy,

organizacje pracodawców, pracodawcy, szkoły i inne jednostki

systemu oświaty, uczelnie, jednostki sam orządu terytorialnego

szczebla powiatowego i gminnego, inne instytucje/organizacje
realizujące działania na rzecz tego tematu działania

żrodła finansowania budżet państwa, fundusze europejskle, inne środki
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