Janette Hudecová
Dobrý deň Lucka!
Spolupráca s ALKP je pre mňa poctou a prejavom dôvery. Spolupráca je na
vysokej profesionálnej úrovni. Na čom sa dohodneme to platí. Promptne
reagujete na potreby lektora. No čo Vám poviem, radosť spolupracovať.
Mládež zo SČK bola veľmi šikovná. Reagovali rýchlo, chápali rýchlo,
spolupracovali, pracovali samostatne.
Hudecová
Mgr. Peter Maľa,PhD.
Spolupráca s ALKP je na profesionálnej úrovni. Ako lektor vzdelávam v
akreditovaných kurzoch ALKP, z čoho vyplýva, že mám vopred jasne stanovené
ciele vzdelávania a učebné osnovy zo strany zadávateľa. Keďže v týchto kurzoch
vzdelávame viacerí lektori a naše vzdelávacie aktivity na seba nadväzujú, je
preto prirodzené, že medzi sebou intenzívne komunikujeme: odovzdávame si
spätnú väzbu na vzdelávaciu skupinu, jej dynamiku, silné stránky jednotlivých
účastníkov vzdelávania ale aj možné slabšie stránky, ktoré môžeme ďalej
rozvíjať.
Veľmi efektívny je aj manažment týchto kurzov. Pred začatím kurzu je
zrealizovaná analýza vzdelávacích potrieb, vďaka ktorej ako lektor čiastočne
spoznám účastníkov vzdelávania a následne viem lepšie stanoviť čiastkové
ciele, prispôsobiť obsah a metódy vzdelávania.
ALKP, na základe mojej skúsenosti, poskytuje lektorovi veľký priestor pre
sebauplatnenie a ďalší profesionálny rast v oblasti ďalšieho vzdelávania.
Ing.Erika Hudecová
Ako člen ALKP som dostala niekoľko pracovných ponúk od ALKP – Asociácia
lektorov a kariérnych poradcov. Vzájomnú spoluprácu hodnotím ako
nadštandardnú, boli mi poskytnuté všetky potrebné informácie, pomoc pri
plánovaní a realizácii, dobré rady a metodické pokyny. Veľmi pozitívne pre mňa
bolo aj to, že pri viacerých ponukách som mohla zrealizovať svoju vlastnú
predstavu. Veľmi oceňujem prístup ALKP, ktoré tvorí tím skvelých ľudí, nakoľko
sa v dnešnej dobe veľmi ťažko hľadajú ponuky a tu to ALKP pošle do e-mailu.
Pracovné ponuky od ALKP sú jedným z benefitov, pre ktoré sa oplatí byť
členom.
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Ing. Liba Chiara Hladeková
Pre mňa bola spolupráca s ALKP perfektní ukážkou, ako by to malo byť. ALKP v
osobe Lucie sa o mňa staralo - bol tu veľký záujem o úspech lektora. Všetko
klapalo naprosto precízne.
Pre mňa je ALKP skvelou inštitúciou! ALKP sa stará o svojich členov ať už
ponukou práce alebo propagácie. Možno nám všetkým ešte nedochádza, čo
všetko pre nás s radostnou samozrejmosťou robíte.
Ing. Janette Horstmann
Ako lektor si veľmi cením možnosť spolupracovať s ALKP, ktorá stojí za nami
lektormi ako "mama". Vnímam to ako vzťah matky a dieťaťa, kde najskôr
lektora naučia, vychovajú a dajú mu možnosť na získavanie zručností vo forme
ponúk na školenia a tréningy a dieťa to vráti formou realizovaného školenia so
spokojným zákazníkom. Som vďačná, že môžem byť súčasťou asociácie a že sa
budeme naďalej podporovať a spolupracovať.
Jana Vozáryová
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je odborná stavovská organizácia,
ktorá združuje a zastrešuje lektorky, lektorov, kariérne poradkyne, poradcov
v rámci celého Slovenska. Zároveň ich zastupuje pri rokovaniach so štátnymi a
verejnými inštitúciami, kde ako zástupca veľkého počtu svojich členov dokáže
účinnejšie obhajovať ich postavenie a záujmy, a tiež lobovať v prospech
presadzovania idey celoživotného vzdelávania.
Asociácia je nezisková organizácia a podľa toho aj nakladá so svojimi príjmami.
Nevytvára zisk na úkor starostlivosti o svojich členov alebo odmien pre lektorov
a poradcov. Svoje príjmy rozdeľuje tak, aby sa nenarušil riadny chod Asociácie.
Zároveň si riadne a včas plní všetky povinnosti voči svojim členom ako aj
štátnym a verejným inštitúciám.
Asociácia si zachováva svoj status čestnej a nekorupčnej organizácie. Neprijíma
žiadne netransparentné zákazky, nevystaví osvedčenie o vykonaní
vzdelávania pokiaľ nie je vzdelávanie riadne vykonané a ukončené, ani nevydá
lektorke/lektorovi akreditačný certifikát pokiaľ nesplní podmienky jeho
udelenia pri danom odbore vzdelávania.
Asociácia permanentne odborne vzdeláva svojich členov, čím zvyšuje ich kvalitu
a spoločenskú hodnotu. Propaguje svoju činnosť, ale aj činnosť svojich lektorov
Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 42 303 478,
DIČ: 2023641653, OZ registrované Ministerstvom vnútra pod č. VVS/1-900/90-40223, tel: +421 0919 185 148,
e-mail: alkp@alkp.sk, web:www.alkp.sk

a poradcov prostredníctvom svojej webovej stránky. Sprostredkováva pre nich
ponuky na prácu a školenia. Usporadúva každoročne KONFERENCIU, kde sa
stretávajú členovia a priatelia Asociácie. Kvalitní rečníci, vynikajúca atmosféra,
možnosť sieťovať sa a vzájomne sa spoznávať otvára ďalšie možnosti rastu
Asociácie ako aj jej členov.
Členovia ALKP nie sú výhradne zmluvne viazaní voči asociácii a môžu slobodne
vyvíjať svoju odbornú činnosť aj s inými subjektami.
Som hrdou lektorkou a zároveň ekonómkou Asociácie lektorov a kariérnych
poradcov už sedem rokov. Vnímam ju teda cez oba tieto aspekty. So
základnými hodnotami Asociácie sa absolútne stotožňujem a som šťastná, že
môžem pôsobiť v takej organizácii, ktorá nikdy ani o milimeter neuhla zo svojich
princípov.
Mária Ďurišová
Je skvelé byť súčasťou fungujúceho týmu akým je ALKP, mať telefonickú
(Lucka), technickú (Stanka) aj priamu (Milka) podporu vždy keď to potrebujete
vo chvíľach ťažkých osobných aj pracovných.
Keď som získala od ALKP svoju prvú zákazku, mala som motýle v bruchu. Tak je
to tu.....fu , nesmiem sklamať:-) Mala som ukázať nielen čomu ma naučila moja
prax, ale ako zúročím osvedčenie Lektora a čerstvo nadobudnutého Kariérneho
poradcu :-)
Bola to skupina dlhodobo nezamestnaných so zákl. vzdelaním a na toto Vás
nepripraví nič, len to zažiť. Po týždni školenia som Milke povedala - až teraz
som LEKTOR a KARIERNY PORADCA. Vďačnosť a premena týchto ľudí za 5 dní je
a dlho bude pre mňa obrovskou motiváciu. Milujem túto prácu, tieto odtiene
ľudských osudov do ktorých máte na okamih možnosť zasiahnuť, tým že meníte
aj Vy svoje natavenie, svoju prípravy.
Mala som obrovskú zodpovednosť za jej úspešnú realizáciu. Záležalo mi, aby
všetko dobre dopadlo. Je to ako v rodine, keď Vám záleží, aby oslava vyšla na
100%. Lebo ALKP je moja rodina - tá profesionálna.
S láskou Mária Elly Ďurišová :-)))
Mgr. Jana Uková
S ALKP spolupracujem 2 roky, mala som možnosť tento rok školiť
prostredníctvom ALKP call centrum. Spolupráca bola rýchla, bez problémov,
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ALKP všetko za mňa zorganizovala, komunikovala s objednávateľom, čím mi
ušetrila čas. Určite budem aj naďalej spolupracovať s agentúrou.
Uková
Mgr. Ľudmila Maitnerová
Chcem sa celému tímu ALKP veľmi pekne poďakovať za pracovné ponuky, ktoré
nám – členom posielate. Reagovala som na ponuku z 11/2014 Aktivizujúce
metódy výchovy MPC, už mám podpísanú Dohodu a chodím aj na vzdelávania,
ktoré predchádzajú ďalšej lektorskej práci. Ďalšia vaša ponuka sa týkala práce v
skúšobných komisiách a taktiež už mám podpísanú Dohodu aj s termínmi práce.
Ďakujem aj za veľmi užitočné informácie, linky, tipy, … a množstvo úžasných
rád, teraz aktuálne prezentácie, ktoré dostávam od vás. Veľmi ma to inšpiruje.
Aj keď „moje“ témy mám ušité a spracované na moju mieru :-), rada si pozriem
a poučím sa aj inými prezentáciami. Dlho som mala pocit, že som sama, sama
sa musím snažiť presadiť, vyhľadávať literatúru, sledovať nové trendy vo
vzdelávaní, vymýšľať niečo inovatívne, byť kreatívna a preto veľká, veľká vďaka
za vašu prácu. Prajem všetkým v ALKP krásne, pohodové leto a teším sa, že mi
opäť naplníte mailovú schránku niečím zaujímavým.
Ďakujem. Prajem všetkým veľa síl, chuti a optimizmu v ďalšej práci.
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