Lumpíkov rozšiřuje aktivity v podpoře dětí a maminek

Většina z nás zná Lumpíkov jako hernu pro děti, kde se mohou pobavit a případně navštívit i několik
kroužků nebo příměstský tábor. Málo kdo však už ví, že Lumpíkov má i jiné aktivity a jednou z nich je
kurz vzdělávání žen.
Kurz je pořádán v rámci projektu Stejná šance pro všechny – podpora úspěšného návratu do
zaměstnání, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu zaměstnanost. Podporuje maminky při návratu na trh práce, který není mnohdy snadný.
Maminky často zapomenou na své pracovní schopnosti a znalosti a mají strach z toho, co je po
pracovní stránce čeká.
Kurz trvá 3 až 5 měsíců. Lektoři jsou kvalifikovanými odborníky. Během této doby účastnice získají
zkušenosti a dovednosti v oblasti IT, v základní obchodní orientaci od komunikace se zákazníkem až
po základy obchodního práva, v administrativě a v angličtině. Mimo to s nimi pracují personalisté,
kteří s maminkami proberou jejich silné a slabé pracovní stránky a poskytnou profesní a kariérové
poradenství. Během celé této doby mentorují při hledání práce a případně práci i zprostředkují. A to
vše zadarmo, s možností hlídání dětí. „V současné době běží již 4. kurz a to s prokazatelnými
výsledky. Více než 10 maminek našlo zaměstnání“, uvedla Veronika Madejová, koordinátorka tohoto
projektu.
Další novinkou v Lumpíkově je Školička Lumpíkov, dětská skupina, která byla otevřena 1. 2. 2018.
Školička je určena pro děti od 2 let v maximální kapacitě 12 dětí. Filosofií této dětské skupiny je
individuální přístup ke každému dítěti a jeho rozvoj. Tým, který se o děti stará, je složen z pedagogů,
dětské psycholožky a chůviček. Děti se učí angličtinu a v budoucnu bude s pedagogy spolupracovat i
logopedka. Školička tedy nejde klasickou cestou státních mateřských školek, preferuje rodinné
prostředí
Prostory Lumpíkova jsou ideálním místem pro děti. „Můžete si zde po domluvě uspořádat i dětskou
oslavu. Stačí jen zavolat, domluvit se a celou hernu můžete mít k dispozici. Pro maminky s kočárky je
v přízemí k dispozici kočárkárna s kamerovým systémem, není teda třeba mít obavy“, dodala Petra
Petrušková, majitelka a zakladatelka Lumpíkova.
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