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HLEDÁME AKTIVNÍ RODIČE
Pardubice – 9. listopadu 2020
V září odstartoval první běh kurzů projektu s názvem Aktivně ke Štěstí a spokojenosti. Deset maminek
se jednou týdně účastní motivačních workshopů, které jim pomohou k úspěšnému návratu na trh
práce. Chcete se také zapojit? Během ledna 2021 startuje druhý běh dvanácti vzdělávacích kurzů
zdarma.
Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob po mateřské/rodičovské dovolené vracejících se
na trh práce. „Maminkám (tatínkům) se snažíme ukázat cestu a vyřešit problém slaďování rodinného
a pracovního života. Vedle tematicky laděných seminářů, poskytujeme odborné poradenství, koučing
a mentoring, odborné stáže nebo zprostředkování zaměstnání,“ uvedla ke smyslu projektu Jana
Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).
První běh projektu byl zahájen letos v září. Deset klientek se účastní jednou týdně motivačních
seminářů, které jsou pro ně připraveny zdarma. Kvůli covidové pandemii probíhají kurzy v současnosti
online formou. Témata dvanácti vzdělávacích kurzů jsou zaměřena např. na sebepoznání, přípravu na
výběrové řízení, tvorbu pracovní vize a životopisu, komunikační dovednosti a mnoho dalšího. Výstupem
pro účastníky pak bude možnost absolvování placené odborné stáže, zprostředkování zaměstnání se
mzdovým příspěvkem či odstartování podnikání.
KONEP aktuálně připravuje druhý běh tohoto projektu. Tematické workshopy odstartují během
ledna 2021. Proto se hledají aktivní rodiče, kterým v brzké době končí rodičovská dovolená a měli by
zájem se do projektu přihlásit. Inspirací pro mnohé z nich může být maminka Veronika Jelínková, která
nedávno úspěšně dokončila podobně zaměřený projekt, realizovaný v Přelouči. „Díky účasti na
motivačních seminářích, koučingu a poradenství v rámci projektu Štěstí přeje aktivním a dobře
připraveným se mi otevřely nové možnosti. Rozšířila jsem si své znalosti a dovednosti o účetnictví
a daňovou specializaci se zaměřením na neziskové organizace a dostala jsem hned dvě velmi zajímavé
nabídky na práci, která mi umožní skloubit rodinný život s pracovním.“
Projekt je určen nejen rodičům, kteří se nemohou vrátit do původního zaměstnání po rodičovské
dovolené, ale i pro zaměstnance ve výpovědi nebo propuštěné, pro uchazeče o zaměstnání a neaktivní
osoby mladší 25 let. Zájemci o zařazení do projektu musí pouze žít na území svazku obcí pod
Kunětickou horou.
Zaujal vás projekt Aktivně ke štěstí a spokojenosti? Chcete se přihlásit? Kontaktujte koordinátorku
projektu Martu Linduškovou na e-mail linduskova@konep.cz nebo telefonicky na č. 734 440 261
a domluvte si pohovor. Neváhejte, o projekt je zájem a jeho kapacita se rychle plní.

