Kurz jako cesta k sebepoznání
Pamatuji si to jako dnes. Kamarádka mi řekla, že ve Frýdku-Místku bude probíhat kurz pro maminky,
které po mateřské/rodičovské dovolené hledají práci. V tu chvíli jsem měla pocit, jako by tento kurz
někdo vymyslel přesně pro mě. Jako mladá maminka dvou prcků, která otěhotněla na vysoké škole,
jsem s končící mateřskou potřebovala odrazový můstek. Jakým směrem se mám vydat? Jak jsem na tom
s angličtinou po letech, kdy se většina mé komunikace skládala ze slov: „ham, mňam, bůůů, kakat……?”
Spoustu otázek, na které jsem si bohužel nedokázala sama odpovědět. Když jsem s nadšením volala na
kontakt uvedený na plakátu, (s nadšením rozuměj v sobotu kolem oběda….no jo, když to nemůžeš
vydržet, nedá se nic dělat), bylo mi sděleno, že na kurzu už není místo, že se můžu zúčastnit jedině jako
náhradnice a byla jsem pozvána na informativní schůzku. V duchu jsem si říkala: „tak snad nějaká
maminka odmítne a získám její místo.” Troška škodolibosti ještě nikoho nezabila, nemám pravdu? A
víte co? Ono to vyšlo!!! Slova nestačí k tomu, abych popsala, jakou jsem měla radost, když mi paní
Madejová zavolala, že se uvolnilo místo. Víte, jak vypadá člověk, který skáče radostí? Tak přesně tak
jsem vypadala já! Pochybnosti o tom, jak budu dojíždět ze Studénky několikrát za týden, kdo mi bude
hlídat děti, jestli zvládnu být o půl deváté v „lavici”? Nebyly! Já se strašně těšila na vše, co se naučím.
Na nové kamarádky. Na kafíčko. A víte co? Vše bylo přesně tak, jak jsem si to představovala. A nebo ne,
lepší!!! Naučila jsem se spoustu nového. Zjistila, že to slovo kakat umím ještě pořád i v angličtině, že co
se týče práce s počítačem, tak jsem toho hoooodně zapomněla, ale hlavně jsem poznala samu sebe a
zjistila jakým směrem se mám v životě vydat. Vím, že to zní jako klišé, ale není. Kurz vám vezme spoustu
času, ale dostanete od něj přesně to, co v danou chvíli hledáte. Chcete bezprostředně po kurzu najít
práci? S největší pravděpodobností najdete. Chcete jen zjistit jakým směrem se v profesním životě vydat?
Zjistíte to! Chcete si jen oprášit znalosti, naučit se něco nového, poznat nové lidi? Máte to mít. Je jedno,
z jakého důvodu začnete kurz navštěvovat, záleží jen na Vás, s čím kurz opustíte. Jedno ale vím, ten
pocit, když najednou „najdete“ ztracené sebevědomí, cítíte se zase “chytře” a po x letech víte, co ve vás
je a jako třešničku na dortu najdete práci, je prostě skvělý! Já jsem si řekla, že bych chtěla od kurzu
vytěžit maximum. Myslela jsem si, že jsem naivní, když chci od jednoho kurzu tak moc. Ale já to získala.
A o jakém kurzu to tedy mluvím?

Zpátky do práce, aneb děti nejsou překážkou
Kurz s názvem „Zpátky do práce, aneb děti nejsou překážkou” je kurz v hodnotě 12 tisíc korun a který
je pro maminky s dětmi do 15 let zcela zdarma. Je totiž plně hrazen z Evropské unie. Práci Vám zde
hledají zkušení personalisté. Na kurzu se personalisté zajímají o to, že jste maminky, o to, jak budete do
práce dojíždět, o to, co Vás baví, v čem jste dobří. Hledají Vám zkrátka práci šitou na míru. Chcete se
zdokonalit v angličtině, nebo jste úplný začátečník? V kurzu jsou připraveni na všechny. Práce na
počítači Vám nedělá žádný problém? Věřte mi, že vždy je, co se učit. Nebo jste počítač ještě nikdy
neviděly? Tak ho uvidíte. Naučit se psát všemi deseti? No, přiznám se, že mně se to moc nepovedlo, ale
většina holek se to naučila. Získat základy práva a účetnictví? Žádný problém! Během celého kurzu
Vám budou k dispozici opravdu skvělé psycholožky, které Vám pomůžou udělat si pořádek v hlavě. A
nejen to. A doprovodný program? Výborná káva, dortík, kupa smíchu, super kámošky, drbání všeho
možného a ve skupinové bilanční diagnostice jsme si mohly v rámci jógy i zdřímnout. A pokud
potřebujete pohlídat během kurzu děti, jsou k dispozici chůvičky, které rády pohlídají. Ale ze zkušenosti
vím, že pro děti jsou 3 hodiny v herničce celkem náročné, takže pokud máte doma babičku, dědečka,

tatínka svěřte své děti jim. I vy si víc odpočinete a lépe se soustředíte.

Obsah kurzu:
• Bilanční diagnostika
• testy bilanční diagnostiky (zde Vám lektorka psycholožky pomohou, díky testování, zjistit na jakou
práci se hodíte, jaký jste osobnostní typ)
• skupinová bilanční diagnostika (skupinová sezení)
• individuální bilanční diagnostika (jen Vy a psycholožka, zde můžete řešit vše co potřebujete, nebo si
třeba jen popovídat, záleží na Vás)
lektoři: Martina Nováková Fabiánová, Tereza Odstrčilová, Petra Mařádková
• Kurz IT
• Word, Excel, Power Point, Grafika-tohle všechno Vás čeká (je jedno jestli jste začátečnice, nebo
pokročilá, naučíte se spoustu nových praktických věcí)
• Kurz administrativní podpory
• psaní všemi deseti, základy pravopisu, psaní obchodní a úřední korespondence a mnoho dalších
užitečných věcí
• Kurz obchodní právo
• základy obchodního práva
lektor: advokát Martin Polách
• Kurz obchodní orientace
• zde dostanete užitečné rady v obchodování, vysvětlí Vám, jak se chovat na obchodní schůzce,
pohovoru, proberete základy etikety
• základy podnikaní, jak si udělat reklamu atd…
• Skupinová angličtina
•

budete rozděleni do skupin podle úrovně angličtiny

• různá důležitá témata, jako je cestování, láska, jídlo atd. (rozšíření slovní zásoby, zlepšování
mluveného projevu…)
lektor: Petra Mařádková
• Individuální angličtina
• každá úroveň angličtiny zvlášť
lektor: Aneta Šírová

Dále Vás ještě čekají základy účetnictví, natáčení se u pohovoru s personalistkou a velká sposta dalších
zajímavých aktivit.
A co bych chtěla říct na závěr? Negativa, až na hrozné parkování, z mého pohledu nejsou. Někdy se mi
nechtělo, někdy mě nebavilo psát čtvrtý obchodní dopis po sobě, někdy mě nebavilo dělat si úkoly do
angličtiny, ale teď jsem ráda, že jsem zvedla zadek a jela na kurz. Vždy jsem odcházela s dobrým pocitem
s tím, co jsem se naučila, sama se sebou. Vše lektorům, psycholožkám bych chtěla moc poděkovat.
Největší díky patří Petře Petruškové. Majitelce Lumpíkova a ženě, díky, které mám možnost o tomto
kurzu vůbec psát. Ženě, která tohle vše vymyslela. Sama má tři děti, dům, vede Lumpíkov a k tomu
všemu je skvělá personalistka. Potkala jsem v životě spoustu superžen, ale ona by mohla být jejich
ředitelkou. Děkuji Peti, za vše.
Dále bych chtěla poděkovat psycholožce Martině a Petře M.. Odvedly se mnou veliký kus práce, ukázaly
mi cestu a jsou tady pro mě doteď. Děkuji.
Všem lektorům děkuji za trpělivost, děkuji za to, že jste mi vždy vše vysvětlili. Děkuji celému týmu,
který dělá tento kurz kurzem. Bylo mi ctí být součástí prvního běhu a zároveň přeji všem maminkám,
které budou navštěvovat další běhy kurzu, ať kurz splní jejich očekávání. Užijte si to stejně jako já a
nebojte se otevřít, říct si o to co potřebujete. Lektoři tam pro Vás vždy budou.
A zajímá Vás, jestli jsem našla práci? Našla. A pomohl mi k tomu kurz? Pomohl. Nejde ani slovy vyjádřit
jak moc.
Úplně na závěr bych chtěla poděkovat všem holkám, které se mnou kurz navštěvovaly. Byly jste skvělé.
Děkuji, že jsem mezi Vámi mohla být sama sebou a moc se těším až se zase potkáme.
Maminky, pokud tento článek čtete a zaujal vás, pojďte do toho. Bude začínat třetí běh a já věřím, že
budete nadšené.
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože jednou, až budeš chtít, možná už nebudeš moct. Tohle řekl,
můj oblíbenec Jan Werich. A má pravdu. Proto ještě dnes zavolejte paní Madejové na tel. 776 802 351
nebo napište e-mail na madejovalumpikov@gmail.com. Dobrý pocit zaručen!
Všem maminkám přeji hodně štěstí a určitě se někdy potkáme na kávě v Lumpíkově.
Barbora Boušová, 25let

