Informační a poradenská podpora DV
1. Propojení a posílení stávajících rezortních (odborných) poradenských sítí
Navrhujeme propojit většinu stávajících rezortních (odborných) sítí poskytujících informační a
poradenské služby do IP sítě pro DV.
V rámci této sítě budou poskytovány informační a poradenské služby ve třech úrovních:
1) poskytování základních informací,
2) základní poradenství,
3) poradenství s využitím diagnostických a psychologických metod.
U každé úrovně bude jasně a srozumitelně vymezen obsah a rozsah činností, odpovídající kvalifikační
a odborné předpoklady poradenského pracovníka, který tyto služby poskytuje a způsob registrace do IP
sítě pro DV. Registrace bude stejně jako poskytovaných služeb ve třech úrovních: poradce I. stupně
(poskytování základních informací), poradce II. stupně (základní poradenství) a poradce III. stupně
(poradenství s využitím diagnostických a psychologických metod).
IP síť pro DV bude koordinovaná a monitorovaná na národní úrovni Metodickým centrem sítě, na
regionální úrovni pak krajským koordinátorem sítě. Do řízení sítě na národní úrovni bude zapojeno
Národní poradenské fórum (NPF), kterému bude Metodické centrum sítě „skládat“ účty jak ze své
činnosti, tak i z činnosti sítě. Od NPF se naopak očekává aktivní podpora při stanovování cílů a plánů
sítě a zabezpečování potřebných zdrojů.
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Páteřní informační systém
Navrhujeme propojení stávajících informačních zdrojů a nástrojů pomocí Páteřního systému.
Páteřní systém se stane spojovacím článkem mezi poradenskými nástroji (např. IPSYS, JOB-TIP,…) a
zdroji dat (databázemi, např. NSP, NSK, volnými místy…).
Propojení jednotlivých nástrojů a zdrojů přes páteřní systém umožní definované a závazné číselníky a
rozhraní (kompetence, kvalifikace, další atributy).
Funkcí páteřního systému pro uživatele bude práce s přenositelnými profily klientů. Součástí řešení
bude zajištění podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.
Páteřní systém bude nabízet garantované zdroje a nástroje, které jsou minimálně potřebné pro
Informačně poradenskou podporu DV. Garantovaná bude kvalita a aktuálnost dat. Prostřednictvím
závazných standardů bude systém otevřený dalším zájemcům. Ti nad těmito daty mohou stavět další
nástroje.
souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nedokážu posoudit

Váš komentář:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
2z2

