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Kurz usnadní návrat do práce
Česká Třebová – V mateřském centru Rosa v České Třebové se koná pilotní kurz Rodiče do práce.
Určen je matkám na rodičovské.

Ilustrační fotografie. Autor: DENÍK/Martin Divíšek
Ztráta sebevědomí a komunikační bariéra při návratu do zaměstnání nebo při hledání nové práce
i obava z odpoutání od dítěte, to vše zpravidla maminky provází na konci rodičovské dovolené.
Odstranit tyto obavy, pomoci objevit v sobě skryté možnosti a dodat praktické dovednosti má
maminkám vzdělávací kurz Rodiče do práce. Pilotní běh kurzu se koná v českotřebovském
mateřském centru Rosa. „Nabídka podílet se na projektu nám připadala zajímavá, tak jsme ji přijaly.
Návrat do práce je určitě složitý. Za tři roky rodičovské, a mnohé maminky jsou s dětmi i déle, já
třeba osm let, se mnohé změní. Sama si to zatím nedovedu představit. Člověk díky kurzu získá
sebevědomí a ví, jak se na trhu práce pohybovat,“ uvedla k problematice koordinátorka mateřského
centra Lenka Jelínková.
Pryč s obavami
„Kurz je pořádán v rámci evropského projektu Rodičovská dovolená – období růstu. Cílem je pomoci
maminkám v přípravě na návrat do zaměstnání. Realizuje se v sedmi mateřských centrech. Na
programu je šest témat, například zaměstnanecké právo, komunikace při vstupu do zaměstnání,
osobní potenciál nebo slaďování rodinného a pracovního života,“ přiblížila kurz manažerka projektu
Štěpánka Holštainová.

Každé úterý a čtvrtek maminkám přednáší lektoři z celé republiky. V úterý se věnovaly rozvoji svého
osobního potenciálu. „Jde o to, aby maminky uměly najít správný poměr mezi rodinným a pracovním
životem, zmapovat vlastní možnosti, případně zjistit, co dál rozvíjet. A na základě toho si vytvořily
svůj osobní plán,“ vysvětlila Růžena Krátká, zakladatelka Centra rozvoje dovedností Elien
z Pardubic. Účastnice kurzu pochválila: „Ukazuje se, že maminky sebevědomí mají, mají to v sobě,
naším cílem je, aby to samy odhalily.“
O kurz byl v České Třebové obrovský zájem, přihlásilo se dvaadvacet maminek, místo však bylo jen
pro patnáct. Ty, které se „nevešly“, mohou na kurz dojíždět do ústeckého centra Srdíčko, kde se
uskuteční v březnu. Opět se dá očekávat velký zájem, protože maminky si kurz pochvalovaly.
„Mateřská mi končí v dubnu, vrátit se snad mám kam, ale u zaměstnavatele nastaly nějaké změny,
takže nevím, jak se do nich ´vejdu´ já. Doufám, že mi kurz pomůže orientovat se v pracovním právu
a případně při hledání nové práce,“ řekla Pavla Jansová. Jitka Drašnerová ji doplnila: „Je to příjemná
možnost, jak si obnovit některé zkušenosti a naučit se něco nového. Myslím, že mi to určitě pomůže.
Chtěli bychom totiž ještě jedno dítě, takže návrat do zaměstnání potom bude asi složitější.“
Obavy z návratu a především z případné nemocnosti dětí má maminka dvojčat Renata Marešová:
„Bude těžké najít zaměstnavatele, který mi bude trpět nemocnost dětí. Práci budu hledat, kurz mi
v tom určitě pomůže.“ „V březnu mi končí mateřská, jak návrat zvládnu, to zatím netuším. Snažíme
se ale o druhé dítě, tak uvidíme. Tentokrát bych se snažila čas strávený na rodičovské využít, jak nám
tady radí, třeba na vzdělávání,“ dodala na závěr Jana Křížová.
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