VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Milé maminky,
rádi bychom Vás informovali, že vám můžeme nabídnout účast v našem projektu Program
podpory lokální zaměstnanosti na území MAS Boleslavsko – reg. č
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209, který jsme zahájili tento rok v lednu.
Projekt je určen osoby vracející se na trh práce po MD a RD v regionu Boleslavsko, které se
zamýšlejí nad návratem zpět do práce a mají chuť si osvojit nové dovednosti a znalosti.
Co v rámci projektu nabízíme
✓ Pracovní poradenství a koučink, nastavení pracovních a osobních cílů
✓ Tematické workshopy zaměřené na sladění rodinného a pracovního života, na osobní
restart a využití potenciálu, na podporu podnikání, na správnou přípravu vstupu na trh
práce aj. Témata přizpůsobíme Vašemu zájmu a potřebám.
✓ Zvýšení kompetencí pro nové role na trhu práce, a především zvýšení sebevědomí.
✓ Absolvování rekvalifikačních a odborných kurzů VZV, Základy projektového
řízení a Obnovení/posílení ICT znalostí (skupinové kurzy). Výběr těchto kurů rádi
přizpůsobíme Vašim potřebám.
✓ Skupinové kurzy anglického jazyka.
✓ Flexibilní brigády během rodičovské dovolené ve Volonté Czech o.p.s. či v DP Worku
s.r.o.na dohodu o provedení práce.
✓ Finanční a dluhové poradenství a v případě zaujmu individuální řešení
finančních problémů.
Již jsme podobný projekt ve Středočeském kraji realizovali a můžeme potvrdit, že maminky
vítaly možnost pravidelného setkávání u kávy, kde si mohly vyměnit zkušenosti, získat nové
informace a současně se propojit s odborníky, kteří s nimi mohou být v kontaktu dlouhodobě.
Výhodou je, že je zajištěno hlídání dětí po dobu Vašich akcí.
Realizace projektu a hlídání dětí bude v Rodinném centrum BAKOVÁNEK.
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, chcete se přihlásit nebo máte dotazy, neváhejte nás
kontaktovat. Velice rádi si s Vámi pohovoříme o všech možnostech účasti v tomto projektu.
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