Celoživotným vzdelávaním podporujeme vašu profesionalitu

“Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

PORADENSKÉ CENTRUM PRE DOSPELÝCH

„Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste“

Národný ústav celoživotného vzdelávania ako inštitúcia poverená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje Národný
projekt s názvom: Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako
nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. V rámci Národného projektu
bolo vytvorených 25 Poradenských
centier pre dospelých, kde získate
potrebné informácie a poradenstvo v
oblasti vašej kariérnej orientácie a
celoživotného vzdelávania.
Čo je úlohou Poradenského centra
pre dospelých?
Kvalifikovaní tútori pomáhajú klientom zorientovať sa na trhu práce,
poskytujú informačné a poradenské služby v oblastiach kariérneho rozvoja,
rozšírenia, či získania kvalifikácie. V Poradenskom centre pre dospelých je
možné sa priamo prihlásiť do niektorého z ponúkaných vzdelávacích
programov. Cieľom je, aby klienti získali lepšie možnosti uplatnenia sa na
trhu práce.
Služby poradenských centier, účasť v niektorom zo 44 vzdelávacích
programov a overenie odbornej spôsobilosti sú v rámci projektu
poskytované klientom bezplatne.

Kde nás nájdete?
PCD Prešov - SOŠ Obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3
081 34 Prešov
e-mail: tutor.po@nuczv.sk
tel.: 0940 365 156

PCD Spišská Nová Ves – Nábrežie Hornádu 14, 052 01 SNV

Pre koho je Poradenské centrum pre dospelých určené?
Pre dospelých zamestnaných ľudí, ktorí hľadajú lepšie uplatnenie na trhu
práce. Ak máte trvalý pracovný pomer, ste
SZČO, alebo ak ste na materskej/ rodičovskej
dovolenke, prípadne ste ZŤP a ste zároveň
zamestnaný, radi vám poskytneme naše služby.

e-mail: tutor.sn@nuczv.sk
tel.: 0915 856 794
www.cvanu.sk

Budeme sa na Vás tešiť každý pracovný deň od 9:00 do 17:00 !

MY VÁM PORADÍME, VY SA ROZHODNITE !

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

STAGNUJETE V PRÁCI?
CHCETE SI ZVÝŠIŤ ALEBO DOPLNIŤ KVALIFIKÁCIU?
RADI BY STE ZMENILI ZAMESTNANIE?
PREKONÁVATE ADAPTAČNÉ OBDOBIE?
POTREBUJETE PORADIŤ V KARIÉRE?
NAVŠTÍVTE NÁS:

PORADENSKÉ CENTRUM PRE DOSPELÝCH V PO
Sídlisko duklianskych hrdinov 3,
budova Strednej odbornej školy obchodu a služieb,
081 34 Prešov

PORADENSKÉ CENTRUM PRE DOSPELÝCH V SNV
Nábrežie Hornádu 14,
052 01 Spišská Nová Ves

PONÚKAME:
INFORMAČNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
(v oblasti celoživotného vzdelávania; o potrebách trhu práce; o aktuálnych potrebách zamestnávateľov; pomoc pri
vyhľadávaní informácií)

ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
(podpora v oblasti profesnej orientácie, poradenstvo, vzdelávanie)

Modulové vzdelávacie programy v týchto oblastiach:

remeslá a služby
ťažba a úprava surovín
hutníctvo
poľnohospodárstvo
drevospracujúci priemysel
papierenský priemysel
automobilový priemysel
stavebníctvo
strojárstvo
elektrotechnika
... a to všetko BEZPLATNE prostredníctvom Národného projektu
Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

Cieľová skupina:

a)

Klient / ka na materskej / rodičovskej dovolenke.

b)

Zamestnanci ZŤP.

c)

„Dohodári“ (zamestnaní na PZ).

d)

Pracujúci na ½ úväzok, na PZ.

e)

SZČO.

f)

Pracujúci na mandátnu zmluvu,

pokiaľ sa jedná o SZČO prípadne súbežne zamestnaných.

Projekt je určený zamestnaným klientom, teda klientom,
ktorí nie sú evidovaní na ÚPSVaR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ZOZNAM FINÁLNYCH PROFESIÍ
Remeslá a služby
1.
Kuchár
2.
Čašník servírka
3.
Umelecký kováč
4.
Kamenár
5.
Kozmetik/kozmetička
Ťažba a úprava surovín
6.
Majster v ťažobnom priemysle
7.
Banský zámočník
8.
Baník, strojník
9.
Strojník na úpravu nerudných surovín
Hutníctvo
10. Hutník operátor zariadenia prípravy vsadzky vo valcovniach
11. Hutník operátor, údržbár
12. Hutník oceliar
13. Hutník vysokopeciar
Poľnohospodárstvo
14. Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc
15. Pestovatelia poľných plodín a zeleniny
16. Mechanici, opravári poľnohospodárskych strojov
17. Výrobcovia cukrárskych a pekárskych výrobkov
18. Spracovateľ ovocia a zeleniny
Strojárstvo
33. Nastavovač CNC strojov
34. Zvárač kovov
35. Strojný zámočník
36. Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe

Drevospracujúci priemysel
19. Lakovač a natierač dreva
20. Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
21. Stolár, výrobca nábytku
22. Výrobca konštrukčných dosiek z dreva
Papiernictvo
23. Operátor tlače
24. Umelecký knihár
Automobilový priemysel
25. Obrábač kovov
26. Strojný mechanik
27. Autoopravár – elektrikár
28. Autoopravár – mechanik
Stavebníctvo
29. Murár
30. Podlahár
31. Inštalatér
32. Tesár
Elektrotechnika
37. Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
38. Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
39. Montér elektrických rozvádzačov
40. Montér zariadení v oblasti OZE
Ďalšie vzdelávacie programy
41. Lektor ďalšieho vzdelávania
42. Manažér ďalšieho vzdelávania
43. Tútor v poradenskom procese
44. Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

PORADENSKÉ CENTRUM PREŠOV
PORADENSKÉ CENTRUM
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Úradné hodiny:
Pondelok 9.00 - 17.00
Utorok 9.00 - 17.00
Streda
9.00 - 17.00
Štvrtok 9.00 - 17.00
Piatok
9.00 - 17.00
email: tutor.po@nuczv.sk
tel.: 0940 365 156
tutor.sn@nuczv.sk
tel.: 0915 856 794
www.cvanu.sk

