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USNADNĚTE SVŮJ VSTUP NA TRH 

PRÁCE 
 

 

 

Nabídka vzdělávacích kurzů zdarma 

Vzdělávací kurzy budou probíhat v Písku od března do září 2017. 

Kurzy budou probíhat v předem dohodnutých termínech vždy max. po 2 hodinách. 

PO CELOU DOBU ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠTUJEME HLÍDÁNÍ DĚTÍ 

ZCELA ZDARMA 

CHCETE OPRÁŠIT ANGLICKÝ JAZYK? CHCETE SE NAUČIT VYUŽÍVAT MODERNÍ 

TECHNOLOGIE CHYTŘE? CHCETE USNADNIT SVŮJ NÁVRAT NA TRH PRÁCE? 

CHCETE SE I NADÁLE VZDĚLÁVAT? 

Manažerské dovednosti (rozsah 4 hodiny) 

OBSAH KURZU 

Osobnost a role manažera, proces řízení a druhy manažerského řízení, manažerské 

funkce, řešení konfliktů na pracovišti, motivace, nástroje pro plánování, modelové 

situace, řízení profesní kariéry, syndrom vyhoření a jak mu předcházet… 

 

IT kurz – Úvod do technického myšlení a pokročilé uživatelské dovednosti na PC 

(rozsah 4 hodiny) 

OBSAH KURZU 

Operační systém, Windows, zálohování dat, bezpečnost na internetu, sociální sítě, 

pracujeme online, využívání digitálních technologií, pokročilá znalost v MS Office… 

IT kurz – Základy programování (rozsah 8 hodin) 

OBSAH KURZU 

Tvorba webových stránek – WordPress, jak se tvoří blogy, úvod do programovacích 

jazyků… 

Anglický jazyk v IT (rozsah 24 hodin) 

OBSAH KURZU 

AJ ve Wordpressu, AJ v programovacích jazycích, Business English, online slovníky, 

konverzace, slovní zásoba… 
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Název projektu          Maminky, i IT pomáhá (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003430) 

Realizace projektu       1. 1. 2017 – 31. 12. 2018  

Hlavní cíle projektu 

 zaměřuje se na zlepšení postavení žen pečujících o malé děti na trhu 

v práce v Jihočeském kraji, 

 pomůže cílové skupině (ženám) skloubit pracovní a rodinné povinnosti, 

které patří ke klíčovým tématům moderního ženství. 

 

VŠECHNY AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU JSOU PRO ŽENY Z CÍLOVÉ SKUPINY 

REALIZOVÁNY ZCELA ZDARMA 

Obsah projektu 

 konference pro ženy z cílové skupiny, 

 pracovní a bilanční diagnostika, 

 absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti manažerských dovedností, 

odborných IT kurzů a jazykových dovedností – AJ v IT, 

 pomoc s nalezením vhodné stáže v IT firmě na 2 měsíce,  

 pomoc s nalezením zaměstnání v IT firmě, která podporuje flexibilní formu 

práce. 

Po celou dobu bude zapojeným účastnicím poskytována individuální podpora a 

koučink 

 

Máte zájem o zapojení do tohoto projektu? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat. 

Rádi byste se o projektu dozvěděli více? I v tomto případě se na nás obraťte, rádi 

Vám vše upřesníme…. 

 

Ing. Lenka Rodová, lenka.rodova@ctit.cz, +420 380 424 404 

Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. (CTIT) 

Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 

 

https://www.facebook.com/MaminkyiITpomaha/ 
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