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Kromě veškeré práce spojené 
s intelektuálními výstupy byly 
prokonzultovány a posunuty směrem 
k úspěšnému dokončení projektu všechny 
další důležité projektová témata, jako 
management projektu, publicita a 
administrativa projektu.  
 
Španělský organizátor FUE-UJI 
představil rozsáhlý univerzitní kampus, ve 
které působí. Účastníci si mohli prohlédnout 
veškeré inspirativní vybavení, které láká 
studenty, aby zde trávili čas a připravovali 
se na svou zářnou budoucnost. 

 

Další příležitost ke společnému setkání a 

dohodnutí dalšího pracovního postupu 

vyplynula v říjnu 2021. Setkání ve španělském 

městě Castellón de la Plana, které se nachází 

na pobřeží Katalánska, mělo dva hlavní cíle. 

 

Prvním z nich bylo shrnout a zkontrolovat 
všechny aktivity spojené s výstupem IO3 – 
online školící kurz. Druhým cílem bylo 
prodiskutovat a  dohodnout postup práce na  
vytvoření výstupu IO4 – nástroj kariérního 
poradenství. 

Online školení, které je dostupné přes 

webovou stránku projektu, 

(https://restatproject.eu/training-course/) 

získalo nový rochlo-manuál „Jak se zapsat 

do kurzu“ sloužící účastníkům kurzu 

k rychlejší orientaci.  

Pokud máte také zájem, klikněte zde, 

zaregistrujte se a můžete se vzdělávat: 

https://restatproject.eu/myskill/?redirect=0 
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de la Plana? 

https://restatproject.eu/training-course/
https://restatproject.eu/myskill/?redirect=0


 

 

 
 

Coordinator 

 
 

 
 

 
 
 
 

Přemýšlíte někdy o sobě, o svém 
současném nebo budoucím povolání? Jaká 
by byla Vaše ideální pracovní pozice? 
Byly by vaše schopnosti užitečné v oblasti 
přístupného cestovního ruchu?  
 
Pro ty, kteří hledají odpovědi na otázky 
tohoto typu, existuje další, v projektu 
aktuálně vyvíjený výstup -  Nástroj 
kariérního poradenství. Tento nástroj 
by měl pomoci komukoli, kdo má zájem 
zjistit, která/é pozice v sektoru 
přístupného cestovního ruchu by byla 
vhodná pro jeho specifické 
schopnosti. 
 
První část tohoto nástroje pracuje 
s osobními charakteristikami, další 
pracuje se znalostmi, které je možné 
získat prostřednictvím dlouhodobého 
působení v oblasti přístupného cestovního 
ruchu nebo prostřednictvím vzdělávacích 
kurzů vyvinutých v projektu RESTAT – 
Nástroj na zlepšování schopností a 
Online vzdělávací kurz.  
 
Kompetence, které jsou z pohledu 
Nástroje na zlepšování schopností 
(IO1) klíčové pro přístupný cestovní ruch, 
jsou znovu posuzovány a vyhodnocovány 
v Nástroji kariérního poradenství. 
 
   

Nástroj kariérního poradenství RESTAT 
bude mít formu malé online platformy. 
Vlastnosti: 

▪ bude identifikovat a agregovat 
portfolio individuálních schopností 
a dovedností v souladu s množinou 
druhů zaměstnání a sektorů. 

▪ bude generovat na míru upravený 
průvodce zaměstnáním, který jde 
za hranice existujících obecných 
validačních nástrojů a který nabízí 
efektivní podporu přeměny schopností 
do reálného lidského kapitálu. 

▪ poskytne uživatelům možnost 
interakce s platformou, hodnocení 
a komentování sektorových 
schopností a doporučení. 

Poslední výstup projektu 
– nástroj kariérního 
poradenství  

Nástroj kariérního 
poradenství – jeho 
funkčnosti 
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Na vývoji IO4 Nástroje kariérního poradenství 

nás čekají přibližně 3 měsíce intenzivní práce.  

1. Vývoj metod profilace – k doplnění 

výsledků získaných v IO2 a IO3 bude použit 

soubor otázek a testových úkolů týkající se 

osobnosti a dalších souvislostí. Účelem 

tohoto bude získat vhled do dovedností 

a potenciálu jedince zasazený do kontextu.  

2. Analýza pracovních míst a vývoj metod 

kariérního párování – partnerství bude 

zkoumat sadu 24 nejvíc relevantních 

zaměstnání získanou z IO1 a tato zaměstnání 

rozloží na nutné základní schopnosti 

a dovednosti. 

3. Programování Nástroje kariérního 

poradenství jako vestavěného prvku 

přímo do RESTAT webové stránky 

v interaktivním uživatelsky přívětivém 

rozhraní s mnoha formáty.  

5. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
a dokončení projektu 

Poslední projektové setkání se má konat 

v Ostravě (Česká republika) v lednu 2022. 

Projektové setkání bude organizovat Handy 

Club Ostrava. 

Během tohoto setkání by měla být dokončena 

veškerá práce na výstupech projektu. Dojde 

k rozhodnutí o posledních krocích realizace 

projektu, bude řešena publicita projektu a 

diseminace jeho výstupů.   

Skončí fáze realizace projektu a vývoje 

výstupů.  A bude zahájena fáze provozu,  

plného využití vytvořených nástrojů.   

4. Testování a revize nástroje – bude 

implementovaný plán testování 

vyvinutý v souladu s EQAVET 

metodami kontroly kvality. V každé 

partnerské zemi bude zorganizovaný 

pilotní test. Na základě výsledků tohoto 

testu budou následně provedeny 

úpravy. 

5. Manuál k využití Nástroje kariérního 

poradenství bude připravený 

v posledním kroku a bude založený na 

celkovém srovnávacím reportu 

shrnujícím výsledky pilotního testování 

ze všech partnerských zemí. 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

IO4 Další kroky 


