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Návrat na trh práce s Krůčkem 
 
Problém rodičů, zejména matek s malými dětmi, je vrátit se po rodičovské dovolené zpátky do práce. 
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s.  aktivně pomáhá se zapojením se do pracovního 
procesu, nalezení práce, s osobnostním rozvojem a nabízí rodičům také speciální hlídání dětí 
v BabyKrůčku.  
V současné době Krůček realizuje dva evropské projekty, které se tématu týkají – Mám rodinu a 
podnikám a Flexi práce s rodinou. 
„V projektu „Mám rodinu a podnikám“ máme již 106 účastnic/účastníků.  Nabízíme rodičům další 
vzdělávací aktivity na podporu podnikání, o které je neustále velký zájem. Realizujeme PC kurzy, 
specifické kurzy, brainstormingové skupiny, konzultace individuální i skupinové, pokračujeme 
druhým kolem seminářů. Daří se nám získávat kvalitní lektory a lektorky, kteří jsou pro zúčastněné 
velkým přínosem“, řekla Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu. 
Na základě zájmu klientek a klientů byl projekt inovován o nové aktivity – rekvalifika ční kursy, na 
které bylo vybráno 13 zájemkyň. Zvolená témata jsou emoční inteligence, terapeut energetické 
psychologie, pracovnice grafického studia, metodika cvičení dětské jógy, účetnictví s využitím 
výpočetní techniky, vizážistka,  pracovnice manikúry, pedikúry a nehtové modeláže. 
 
Ostatní aktivity projektu: 
PC kurs pro začátečníky a pokročilé  pro 20 uchazečů/uchazeček, jsou zakončeny zkouškou.  
Vzdělávací semináře- například Marketing pro drobné podnikatele se uskuteční v prosinci 2013, 
následuje daňová evidence, profesní image, daně - jak na ně, právo, internetový marketing. Vše 
s měsíčním rozestupem až do konce června 2014.  
Na brainstormingových skupinách představujeme  OSVČ zapojené do projektu – nyní je zapojeno 
23 OSVČ, z nichž 9 založilo živnost v průběhu projektu.  
Evropský projekt Flexi práce s rodinou je nyní ve své polovině. Po prvním roce fungování je 
projekt na vrcholu své úspěšnosti, velký zájem ze strany cílových skupin způsobil, že toho času 
máme již 105 klientek a klientů projektu , pro něž realizujeme naše služby, projekt je tak již téměř 
naplněn.  
Toho času je projektem podpořeno 9 zaměstnavatelů, kteří již dohromady vytvořili 15 
pracovních pozic pracujících s flexibilní formou práce. 
„Mezi nové zaměstnavatele projektu patří firmy ZŠ a MŠ Sokolovská, ZŠ a MŠ Lačnov, Občanské 
sdružení Květná Zahrada, celkem podpoříme 22 nových pracovních pozic fungujících na principu 
flexibilních forem práce a rovných příležitostí“, řekla Monika Čuhelová, manažerka projektu. 
„Všechny firmy budou hodnoceny také z pohledu rovných příležitostí mezinárodní gender expertkou 
Rosyou Gordon Smith, která zároveň u zapojených zaměstnavatelů provede návrh na zlepšení.“  
Novinkou je také  interaktivní DVD , které inovativní formou informuje o hlavních tématech 
projektu a mimo jiné poukazuje na zkušenosti zaměstnaných i zaměstnavatelů pracujících s flexibilní 
formou práce.  
Velmi oceňovanou výhodou obou našich projektů je podpora hlídání dětí. 

 

Za tým MC Kr ůček Bc. Barbora Hávová, gender expertka projektu 

 
 
 



 
 
Více informací o obou projektech rády poskytnou: 

• Mgr. Monika Čuhelová, vedoucí MC Krůček, email: cuhelova@svi.cz, tel: 739 085 457 
• Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu, email:jaroslava.rich@gmail.com, Bc. 

Barbora Hávová, gender expertka, email: flexipracesrodinou@seznam.cz 
• Kristina Pelzová, mluvčí Svitap J.H.J. spol. s.r.o., e-mail: marketing@svitap.cz, tel.: 605 

700 639 

 

Poznámky:  

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s., je organizací, která od roku 2001 nabízí 
aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Přispívá k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek 
a rodin s malými dětmi, těhotné ženy připravuje na mateřství a rodičovství, předává poznatky o 
výchově dětí a psychologii rodinného života, podporuje výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům 
s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání. Je realizátorem několika projektů, např. 
Centrum pro rodinu (financováno MPSV, Pardubickým krajem a městem Svitavy; dvou evropských 
projektů OP LZZ: Mám rodinu a podnikám, Flexi práce s rodinou.   

Projekt Flexi práce s rodinou realizuje Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o. s. od 1. 12. 
2012 do 30. 11. 2014, (číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/88.00197). Usiluje o zlepšení situace týkající se 
forem zaměstnávání a dodržování principu rovných příležitostí ve Svitavách a blízkém okolí V 
regionu je minimum zaměstnavatelů, nabízejících flexibilní formy práce a zabývajících se principy 
rovných příležitostí žen a mužů. Projekt zapojuje 3 cílové skupiny - "Ženy (muži) vracející se po 
rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce", které (kteří) hledají 
alternativní formu zaměstnání, ženy v předdůchodovém věku a zaměstnavatele, kteří nemají 
doposud velkou představu o možnostech zaměstnávání flexibilními formami a o dodržování rovných 
příležitostí, ale mají vstřícný přístup k informacím a inovacím. 
 
Projekt Mám rodinu a podnikám  realizuje Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o. s. 
od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2014, (číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00243).  Hlavním cílem projektu je 
přispět ke slaďování pracovního a rodinného života zvýšením počtu nových OSVČ, udržení a rozvoj 
stávajících podnikatelů/lek. Vytvořit komplexní proces podpory v oblasti podnikání. Projekt je určen 
pro ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost nebo ženy vracející se 
po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce nebo pro muže v obdobné 
situaci jako ženy s malými dětmi. 
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