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Stowarzyszenie Doradców Szkolnych  

i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
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Ogólnopolski 
Tydzień  
Kariery

„Poradnictwo
Kariery dla 
każdego ucznia!”

17–23 października 2011

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawo-
dowych Rzeczypospolitej Polskiej działa już 
od 1991 roku. Jako organizac ja non profit, 
zajmujemy się profesjonalnie problematyką 
orientacji i poradnictwa zawo dowego. 
Aktywnie i pragmatycznie włączamy się 
w nurt przemian, jakim podlega nasz kraj, 
oddziałując na nasze najcenniejsze bo-
gactwo – zasoby ludzkie.
Promujemy nowoczesne, całożyciowe 
poradnictwo zawodowe w obszarach: 
edukacji i pracy, wskazujemy przykłady 
dobrych praktyk. Korzystamy z osiągnięć 
w obszarze poradnictwa i doradztwa 
zawodowego wiodących krajów Europy 
i świata. 
Walczymy o lepszą jakość i dostępność 
usług poradnictwa zawodowego. 
Od roku 2009 wprowadziliśmy 
Ogólnopolski Tydzień Kariery na stałe 
do kanonu działań polskiego poradnictwa 
zawodowego.

Corocznie w trzecim tygodniu października 
zapraszamy zarówno aktywnych, jak 

i biernych, pasjonatów i wolontariuszy – 
wszystkich tych, którzy czasami po prostu mają 

ochotę zrobić coś dla innych!

Kontakt i  zgłoszenia :

www.tydzienkariery.pl
Biuro Organizacyjne  

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
ul. Łucka 2/4/6

00–845 Warszawa
Tel.: 0 500 447 262 

e-mail: biuro.otk@sdsiz.pl

Połączmy w jedno:
profesję, pasję i powołanie!

Wesprzyjmy szkoły w rozwoju 
usług doradztwa  

edukacyjno-zawodowego!

PATRONAT:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.sdsiz.pl

Patroni Merytoryczni i Medialni:

www.tydzienkariery.pl
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Ogólnopolski Tydzień Kariery
17-23.10.2011

Pomysły na konkretne działania nie mają gra-
nic: zrób seminarium lub happening, ogólno-
polską konferencję lub mały warsztat z plano-
wania kariery. Najciekawsze pomysły opiszemy 
i nagrodzimy.

Przykładowe działania:
• konferencje, seminaria, fora dyskusyjne, 

spotkania, festyny, happeningi,
• dni otwarte,
• targi, wystawy, konkursy, quizy,
• lekcje, prelekcje, pogadanki, wykłady,
• wycieczki i praktyki zawodowe,
• projekcje filmów i prezentacje programów 

komputerowych, 
• warsztaty, treningi, szkolenia,
• porady i konsultacje indywidualne.

Zapewniamy wsparcie w postaci ulotki, 
plakatu, gotowych pakietów na konkursy,  
targi, warsztaty.

Wiedza i umiejętności dokonywania wyborów, 
podejmowania decyzji, planowania rozwoju 
edukacyjno-zawodowego są dziś bardzo waż-
ne i powinien mieć je każdy człowiek, zatem:

…dołącz do 
„pospolitego ruszenia” 
na rzecz planowania  
kariery!

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery zapraszamy wszystkich do organi-
zacji różnych imprez i wydarzeń zarówno 
o zasięgu centralnym, regionalnym, jak 
i lokalnym.
Może to być dowolne działanie zorganizo-
wane przez Ciebie, twoją instytucje, firmę, 
grupę przyjaciół itp.

DLA KOGO OTK?

DLA KAŻDEGO I W KAŻDYM WIEKU! 
Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących grup 
i wieku odbiorców działań zorganizowanych 
w ramach OTK. Adresatami i docelowymi od-
biorcami są wszyscy potrzebujący profesjonal-
nego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, 
zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowa-
na jest zatem zarówno do zainteresowanych 
uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak 
i osób dorosłych. 

DLACZEGO OTK?

Gdyż chcemy udowodnić wszystkim, że „po-
radnictwo jest potrzebne i każdy ma do niego 
prawo na każdym etapie swojego życia, po-
szukując optymalnej ścieżki dla swojej eduka-
cji, rozwoju zawodowego, pracy oraz ogólnej 
satysfakcji ze swojego życia…”.

Rezolucja UE 2008


