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RVC Holoubek – HOLICe
Dudychova 782, Holice 

e-mail: matape@matape.cz 
mobil: +420 603 566 141

Projekt je financován z ESF prostřednictvím  OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. 

Cíle projektu: realizace vzdělávacích kurzů pro občany a poradenství pro 
zaměstnavatele
 
pro koho: rodiče na rodičovské dovolené, rodiče po rodičovské dovolené bez 
práce, osoby uvažující o samostatně výdělečné činnosti, které nemají aktivní 
živnostenský list, zaměstnanci/kyně. Podmínkou je trvalé bydliště v Pardubic-
kém nebo Královehradeckém kraji.
 
Co: vzdělávaCí kurzy zahrnují tři hlavní oblasti:
a) osobní rozvoj – Komunikace, Prezentace, Analýza osobního potenciálu, 
Asertivita, Slaďování rodinného a pracovního života, Time management, Zvlá-
dání stresu, Jak napsat životopis, Příjimací pohovor...
b) počítačové dovednosti – Word, Exel, PowerPoint, Google Apps
c) výuka angličtiny – probíhá ve dvou skupinách dle úrovně znalostí. Je možné 
přihlásit se pouze na výuku angličtiny.
 
 Účastnice/ci mají možnost využít služby koučování v rozsahu max. 5 hodin. 
www.matape.cz/koucink
 
kde: vzdělávání probíhá v rodinném a vzdělávacím centru holoubek, Du-
dychova  782, v holicích. Tříměsíční cyklus zahrnuje dvě pobytová, víkendová 
vzdělávání v rekreačních střediscích.
 
kdy: vzdělávání probíhá v tříměsíčních cyklech, září až listopad 2013, leden až 
březen 2014, duben až červen 2014, září až listopad 2014, leden až březen 2015. 
Nejčastěji pondělky a středy.
 
jak: uceleného tříměsíčního vzdělávacího cyklu se účastní skupina 12  osob, 
prožitkově koncipované vzdělávání probíhá v bezpečné atmosféře při tzv. uza-
vřených seminářích bez možnosti přístupu veřejnosti. Na tzv. otevřené semináře 
(Příprava dítěte na vstup do školních zařízení, Mediální gramotnost, Finanční 
gramotnost, Emoční inteligence, Jak začít podnikat, Jak se postavit genderovým 
stereotypům) které jsou také součástí tříměsíčního cyklu, se mohou přihlásit 
i další účastníci/ce až do naplnění kapacity prostor, tj. 25 osob.
 
Účast v projektu je zdarma včetně zajištěného hlídání dětí. Projekt je financo-
ván z ESF prostřednicvím Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.
 
Účast na seminářích se stává závaznou až po podepsání dohody o účasti  
v projektu.
 
VSTuPNí PřihLAšOVAcí DOTAZNíK pro účast na vzdělávacích kurzech projek-
tu MATAPE naleznete na úvodní stránce webu.

Více informací na www.matape.cz
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