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ZBRASLAV – Projekt s názvem V práci jako doma, to nejsou jen bezplatné počítačové kurzy s
akreditací. Je to příležitost pro rodiče s malými dětmi, kteří se chystají vrátit do pracovního kolotoče.
Rodiče s dětmi do 15 let ze Zbraslavi a nejbližšího okolí se mohou těšit na projekt, který je určený
přímo pro ně. Na Zbraslavi poběží od 8. února a všechny jeho aktivity jsou bezplatné. Jako první
začnou čtyři počítačové kurzy o délce 60 vyučovacích hodin. Náplní 18ti lekcí bude práce s PC
(nastavení pracovní plochy, systémová nastavení, adresářová struktura, MS Word, MS Excel, práce s
internetem a 2 lekce s názvem Orientace na trhu práce). Kurzy jsou akreditovány MŠMT a úspěšní
absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Výuka probíhá vždy dvakrát týdně
(po, út nebo st, čt) od 9 do 12 hod pro první skupinu a od 13 do 16 hod pro skupinu druhou. Každý
účastník má k dispozici vlastní počítač a obdrží originální výuková skripta. Pro vyrovnání znalostních
rozdílů ve skupině je přítomen asistent výuky. Výuka bude probíhat v rodinném centru Pexeso, které k
výuce poskytne své prostory a vybavení a během jednotlivých lekcí zajistí hlídání dětí od 18 měsíců.
Další kurzy začnou 26. dubna a bude se jednat o kurzy pokročilé práce s PC zakončené mezinárodní
zkouškou (ECDL) a specializované kurzy podle výběru zájemců (tvorba www stránek, databáze v MS
Access, základy PC grafiky v MS Publisher nebo prezentace v MS PowerPoint). Projekt také nabízí
kurz Základy podnikání, Obchodně komunikační dovednosti, Individuální profesní poradenství nebo
setkání se zajímavými hosty nazvaná Příklady táhnou. Aktuální dění a termíny zájemci naleznou v
novinkách projektu na www.attavena.cz. Projekt „V práci jako doma“ je spolufinancovaný Evropským
sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Prahy a pro rodiče jej připravila Attavena, o. p. s. ve spolupráci s
Rodinným centrem Pexeso. Podmínkou účasti v projektu je trvalé bydliště (popř. přechodné bydliště
minimálně 6 měsíců) na území hl. m. Prahy, péče o děti do 15 let a příprava na návrat do pracovního
procesu (nebýt zaměstnaný na HPP nebo OSVČ). Kontakt pro další informace a přihlášení do všech
kurzů je 777 991 742, 385 340 579.
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