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Príloha č. 11 výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Individuálny kariérny plán /IKP/

Výzva
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Názov projektu

Začiatok realizácie IKP

Ukončenie realizácie IKP

Odborný pracovník zodpovedný za vypracovanie IKP (titul, meno, priezvisko a podpis)

Anamnéza klienta
Priezvisko, meno, titul (ak relevantné)

Dátum narodenia

Telefón / e-mail

Adresa trvalého pobytu (vrátane PSČ); 
podľa miesta aktuálneho pobytu v čase implementácie projektu v prípade klienta:
bez bydliska alebo s prechodným bydliskom 

Profesijné skúsenosti klienta
Vzdelanie / 
ďalšie vzdelanie




Pracovné skúsenosti
(zamestnávateľ, trvanie, dôvody neúspechu apod.)






Nadobudnuté vedomosti a zručnosti




Iné




Mapovanie súčasnej životnej situácie klienta (prehodnotenie životných situácií s vplyvom na klienta)
Detailný obraz o klientovi
(prejavy, silné a slabé stránky, minulosť, rodina a pod.)




Posúdenie prostredia, v ktorom klient vyrastal a žije najmä formou zhodnotenia schopností a rozsahu pomocí, ktoré 
boli / sú klientovi poskytované








Posúdenie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie klienta na trh práce, najmä dostupnosť možného zamestnania, prípadne prekážky pre návrat klienta na trh práce 











Hodnotenie schopností a úsilia klienta riešiť nepriaznivú situáciu vlastným pričinením
(napr. hľadanie práce, brigády, dobrovoľnícka činnosť), ako aj a úroveň motivácie, záujmy a prípadné dôvody neúspechu











Dĺžka a príčiny evidencie ako UoZ Uchádzač o zamestnanie




Riešenie súčasnej nepriaznivej situácie klienta
Predstavy klienta o budúcnosti (perspektíva umiestnenia na trh práce)









Voľba cieľov (krátkodobé, dlhodobé, záverečný – vízia) vo vzťahu k činnostiam, ktoré sú už spravené a zohľadňujúca, čo klient dokáže










Voľba metód, stratégie a spôsobov čo najrýchlejšieho dosiahnutia stanovených cieľov











Možnosti zmeny profesijnej orientácie / vzdelávania





Plán činností k dosiahnutiu cieľov
Stanovenie a bližšia charakteristika aktivít, ktorých sa bude klient zúčastňovať (školenia, kurzy, motivačné tréningy, pohovory a pod.) a ich rámcový časový harmonogram







































Realizácia činností k dosiahnutiu cieľov
Dátum
Aktivity (opatrenia) na zvýšenie možností uplatnenia na trhu práce
Zrealizoval / Nezrealizoval (odôvodnenie)
Ďalší kontakt
Podpis klienta



Dátum
Čas











































Hodnotenie
Prebieha v pravidelných intervaloch (prijímateľ doloží vždy spolu so ŽoP, resp. MS); slúži ako ukazovateľ správnosti v rámci zvolených postupov.

Výstup z participácie klienta na projekte






























