Zdůvodnění požadované rekvalifikace – uveďte, jak rekvalifikace přispěje k Vašemu uplatnění
na trhu práce:
(můžete uvést, že máte zajištěné místo, mentora, který vás povede – ÚP to nepožaduje mít
potvrzené)
O problematiku stresové zátěže a snižování kvality života ve spojitosti stresové zátěže, která se
dotýká financí, zaměstnání, vztahové roviny a zdraví se dlouhodobě zajímám a profesionálů
v tomto oboru je dle mého zjištění (vypsat osoby nebo firmy, u kterých jste ke zjištění dospěli)
stále velmi málo – proto jsem tím vhodným kandidátem na uplatnění se v praxi.
Vytvořil jsem si průzkum trhu a oslovil 10 institucí, které nabízejí své služby v oblasti poradenství a
5 koučů a všichni se shodli a zastávají názor, že na trhu práce je stále větší poptávka po
odbornících v oblasti osobního rozvoje. Čekací doby v psychologických poradnách jsou delší než
tři měsíce a mnoho klientů dnes volí pomoc od odborníků, kde je vše vedeno v rámci anonymity,
nežli u odborníků kde má klient obavy stigmatizace.
Uspěchaná doba západních zemí a stále zvyšující stresové zátěže a tím i přibývajících zdravotních
problémů si vyžaduje změnu v přístupu jak k jednotlivci tak i firemním zaměstnancům. A i
v korporátních systémech se již zavádí politika o vytváření koheze týmu, spokojených
zaměstnanců a snižování fluktuace. Informaci mám například z korporátní společnosti ŠKODA.

Plánované uplatnění po rekvalifikaci – od kdy:

5.5.2020

Předpokládaný zaměstnavatel:

Je vhodné uvést

Zahájení samostatné výdělečné činnosti, v jakém
oboru:

Kouč, poradenská a konzultační činnost

Datum:

Podpis zájemce o zvolenou rekvalifikaci:
Povinné přílohy:
Uchazeč/zájemce o zaměstnání doloží Úřadu práce ČR:
1. Podepsané Poučení pro uchazeče/zájemce o zaměstnání.
2. Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu.
3. V případě, že rekvalifikační zařízení před vstupem do rekvalifikačního kurzu požaduje posouzení zdravotního
stavu lékařem, je povinností uchazeče/zájemce o zaměstnání toto lékařské vyšetření doložit Úřadu práce
ČR. Náklady na lékařská vyšetření hradí uchazeč/zájemce o zaměstnání.

