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TISKOVÁ ZPRÁVA  

Maminky – pomůžeme Vám najít práci 

V Kojetíně začne nový projekt po maminky na nebo po rodičovské/mateřské 

dovolené hledající nové zaměstnání 

V regionu Kojetínska a Tovačovska – přesněji v regionu MAS Střední 

Haná (viz. mapka) začne od 1. listopadu 2019 nový 

projekt „Maminky – pomůžeme Vám najít práci“, 

jehož hlavním cílem je pomoc maminkám při 

hledání nového zaměstnání - vracejícím se na trh 

práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.  

Projekt je tedy určen pro maminky, které bydlí v regionu 

MAS Střední Haná a které ještě jsou nebo i ukončili 

rodičovskou dovolenou a hledají si zaměstnání. Buď 

maminky práci nemají a hledají nového zaměstnavatele 

nebo jim původní zaměstnání vzhledem k péči o dítě, 

směnnosti, dojíždění za prací atd. nevyhovuje. 

A právě těmto maminkám realizátor projektu nabízí pomoc zkušených odborníků z praxe při 

pomoci zaměřené na vyhodnocení  dosažené kvalifikace a zvolené profese nebo hledání nové 

vhodné profese, na doplnění nebo rozšíření kvalifikace volbou vhodných rekvalifikačních 

kurzů, na vyhledávání nabízených pracovních míst a vyhodnocování vhodnosti dané pracovní 

pozice pro maminky vzhledem k péči o dítě a rodinu, na přípravu na přijímací pohovory a na 

nabídku mzdových příspěvků pro maminky – 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. 


