
Určeno pro OBČANY 
Pardubického a Královéhradeckého kraje

Oblastní charita Pardubice 
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek  

realizuje vzdělávací projekt 

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

• Kladete si otázku, jak co nejlépe sladit rodinu a práci? 

•  Chcete si zvýšit úroveň svých komunikačních dovedností, 
zdokonalit se v anglickém jazyce? 

•  Pomůže vám, když se u přijímacího pohovoru budete 
umět správně prezentovat? 

•  Uvažujete o založení vlastního podnikání? 

•  Potřebujete si být jistí v práci na počítači a kromě Wordu  
a Excelu vás zajímá i nadčasový Google Apps? 

•  Ocenil/a byste pobytové vzdělávání v rekreačním areálu 
s možností být  „proměněn/a“ profesionální vizážistkou?

Navštivte    www.MATAPE.cz 
a vyplňte vstupní dotazník.
Do projektu se mohou zapojit tyto osoby s trvalým 
pobytem v Pardubickém a Královéhradeckém kraji:

•  ŽENY A MUŽi NA A PO RODiČOvsKé DOvOlENé 
vRAcEjící sE NA TRH PRácE

•  ŽENY A MUŽi PEČUjící O závisléHO ČlENA RODiNY

•  ŽENY zAČíNAjící PODNiKáNí A vYKONávAjící 
sAMOsTATNOU výDělEČNOU ČiNNOsT

•  zAMěsTNANci

•  zAMěsTNAvATElé

OBDOBí REAlizAcE cEléHO PROjEKTU  
září 2012 AŽ ČERvEN 2015

Ucelené školící moduly proběhnou  
v tříměsíčních cyklech: 

LEdEN – břEZEN, dUbEN – ČERvEN, Září – LiSTOPAd

K přihlášení je třeba vyplnit vstupní dotazník  
na www.MATAPE.cz.  Účast v projektu se stává závaznou 
po oboustranném podepsání dohody o účasti v projektu. 
Účastnice/ci obdrží certifikát o absolvování vzdělávacího 
kurzu.

vzdělávací semináře jsou tématicky rozděleny  
do třech oblastí:

•  OSObNOSTNí ROZvOj
komunikace, prezentace, asertivita, slaďování rodinného 
a pracovního života, příprava dítěte na vstup do školních 
zařízení, time management, zvládání stresu, jak napsat 
životopis, přijímací pohovor, mediální gramotnost, 
finanční gramotnost, emoční inteligence, jak začít 
podnikat

•  POČíTAČOvé dOvEdNOSTi
Word, Excel, Googe Apps

•  jAZyKOvý KURZ ANGLiČTiNy
možnost zvolit si jednu ze dvou úrovní pokročilosti

ve vedení kurzů se vystřídá celkem 11 lektorů/rek. 

ÚČASTNíCi/E v RáMCi PROjEKTU ZíSKAjí: 
tištěné materiály, přístup k e-learningu, možnost zúčastnit 
se 2 webinářů, učebnici angličtiny, při pobytovém 
vzdělávání úhradu ubytování (2× 2 noci) a poradenství 
profesionální vizážistky, možnost využít služby hlídání dětí 
po dobu, kdy se rodič vzdělává.

 
Účastníci/e mohou pro uvědomění a dosažení vlastních 
cílů využít služby koučování. bližší informace o koučování 
na www.MATAPE.cz

www.MATAPE.cz
Telefon: +420 603 566 141
e-mail: matape@matape.czwww.MATAPE.cz
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