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Brno a Bratislava hostí mezinárodní setkání kariérových poradců 

Stovky odborníků na kariérové poradenství se ve dnech od 9. do 13. září setkají v Brně a v Bratislavě 
na prestižní mezinárodní konferenci IEAVG. Diskutovat budou především o tom, jak může kariérové 
poradenství podpořit občany, kteří jsou ve společnosti obvykle přehlíženi – lidi bez kvalifikace nebo 
se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené nebo jinak znevýhodněné.  

Hlavní program konference proběhne od 11. do 13. září na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, ale 
již od 9. září se účastníci budou moci setkat v Brně, kde navštíví místní organizace poskytující 
kariérové poradenství a zapojí se do odborných diskuzí v rámci mezinárodního sympozia.  

Konferenci IAEVG pořádá stejnojmenná asociace The International Association for Educational and 
Vocational Guidance ve spolupráci s českým a slovenským centrem Euroguidance. Jde o jednu 
z největších akcí svého druhu na světě, která každoročně přiláká přední odborníky v oblasti 
kariérového poradenství. Ve střední Evropě se konala naposled v roce 2002, a to ve Varšavě.  

České centrum Euroguidance působí při Domu zahraniční spolupráce. Realizuje informační a 
vzdělávací aktivity pro kariérové poradce. Je součástí sítě, do které je zapojeno dalších 33 států 
Evropy. 

Více o konferenci IEAVG: iaevgconference2019.sk 

Více o činnosti českého centra Euroguidance: www.euroguidance.cz 

Více informací o setkání: https://iaevgconference2019.sk/global-symposium-in-brno/ 

 
Dům zahraniční spolupráce 

DZS v České republice zajišťuje pestrou škálu aktivit v oblasti mezinárodního vzdělávání, které jsou určeny 
institucím, organizacím, firmám i jednotlivcům. Svou činností výrazně přispívá k rozvoji vzdělávacích aktivit škol, 
podporuje profesní růst učitelů, vzdělavatelů dospělých a pracovníků s mládeží. Studentům, žákům a mladým 
lidem nabízí příležitost rozšířit si vzdělání a získat zkušenosti v zahraničí. Po celém světě propaguje možnosti 
studia na univerzitách v České republice. Vysílá učitele a lektory češtiny do zahraničí, a šíří tak naše kulturní 
dědictví ve světě. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz 

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová  
Vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 
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