TISKOVÁ ZPRÁVA
Bojujeme proti stereotypům na trhu práce
Ve Zlíně začal nový projekt určený pro maminky s malými dětmi
Ve Zlíně začal od 1. ledna 2020 nový projekt „Bojujeme proti stereotypům na trhu práce“.
Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení žen pečujících o děti předškolního věku na trhu
práce zvýšením jejich zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, napomoci k odstraňování
genderových stereotypů a diskriminace na trhu práce, napomoci ke snižování rozdílu v
odměňování žen a mužů, napomoci k posilování ekonomické nezávislosti a ekonomického
postavení žen, napomoci k podpoře opatření na slaďování rodinného a pracovního života a
zvovuzačleňování žen na trh práce.
Projekt je určen pro rodiče s malými dětmi, konkrétně se zaměříme na rodiče s dětmi do
zahájení povinné školní docházky. Půjde převážně o ženy, které se vracejí po ukončení
mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele
(ukončení pracovního poměru na dobu určitou, likvidace firmy, evidence na ÚP před MD aj.)
nebo mají zaměstnavatele (uzavřená pracovní smlouva na dobu neurčitou), ale nechtějí se do
zaměstnání vrátit (např. směnný provoz,
dojíždění do zaměstnání, časté přesčasy,
nepravidelná pracovní doba aj.).
A právě těmto maminkám realizátor projektu
nabízí pomoc zkušených odborníků z praxe
při
pomoci
zaměřené
na
rozvoj
manažerských dovedností s cílem navýšit
počet žen na vyšších manažerských postech,
na motivaci, aktivizaci a koučování žen
vedoucí k překonávání bariér vstupu na
pracovní trh, motivaci k dalšímu vzdělávání a
k využívání nově nabytých kompetencí k
získání a udržení zaměstnání s využitím
flexibilních forem práce, na aktivní obranu a
boj proti gender diskriminaci.
Na vyhledávání nabízených pracovních míst a
vyhodnocování vhodnosti dané pracovní
pozice pro maminky vzhledem k péči o dítě a
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rodinu, na přípravu na přijímací pohovory a na nabídku mzdových příspěvků pro ženy –
účastnice projektu při nástupu do nového zaměstnání.
Autorem a realizátorem projektu je Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.,
která sídlí v Kroměříži. Tato škola se v poslední době intenzivně věnuje problematice
evropských dotací a problematice pomoci maminkám vracejícím se na trh práce po ukončení
rodičovské dovolené nebo obecně osobám hledajícím zaměstnání. Podnikatelská škola si za
partnera přizvala Jazykovou školu ATHENA s.r.o. z Kroměříže, která v letech 2017 – 2019
realizovala 2 úspěšné projekty pomáhající maminkám v Kroměříži a Zlíně při návratu do
zaměstnání.
V případě zájmu mohou maminky kontaktovat realizátora projektu na telefonu 774 408 416
(Mgr. Marek Ginter) nebo mohou psát na e-mail kancelar@athena.cz.
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