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Projekt FLEXI KARIÉRA v kostce
Naučit se řídit svou kariéru, najít svou osobní vizi, vytvořit si a rozvíjet svou
osobní značku, zdokonalit se v ovládání online aplikací či vytvořit si svůj
projektový záměr – to a mnoho dalšího přinesl unikátní projekt FLEXI
KARIÉRA, který realizovala vzdělávací agentura Channel Crossings v
Dobřichovicích u Prahy od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Program byl určený zejména pro ženy (ale i muže) pečující o malé děti,
kteří plánovali zanedlouho návrat do zaměstnání. Do projektu se mohli
zapojit také rodiče dlouhodobě se snažící najít práci či rodiče, kteří
uvažovali o restartu své kariéry. Unikátnost programu spočívala v cílené
a dlouhodobé podpoře, kdy jsme po dobu půl roku pracovali se
skupinou cca 12 rodičů a čerpali jsme z našich více než dvanáctiletých
zkušeností s kariérními programy pro ženy pečující o malé děti.
Během dvou let jsme zrealizovali tři etapy a kromě vzdělávacích
workshopů měli účastnice možnost kontinuálně spolupracovat se svým
koučem a kariérní poradkyní a pracovat na svém osobním a profesním
rozvoji dle svých individuálních potřeb. Nechyběla ani setkání s
profesionály z různých oborů během mentorských setkání a rozvíjení
nezbytných pracovních kontaktů. V závěru si každá účastnice odnesla i
svou profesionální videovizitku, které svědčí o tom, že se z účastnic opět
staly sebevědomé ženy, které se nebojí jít za svými kariérními sny.
Za celu dobu projektu jsme podpořili 35 žen v hlavním programu a
dalších 13 žen poradensko-koučovací podporou v rámci individuálních
schůzek. Projekt byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím OPZ a našich vlastních prostředků.
„Projekt FLEXI KARIÉRA bych nazvala osobním restartem, sebepoznáním,
a hlavně setkáním s velmi inspirativními lidmi, kteří mi ukázali, kudy je
možné se vydat na svoji novou profesní i osobní cestu.“, shrnuje hlavní
přínosy projektu jedna z účastnic.
Krátké video o projektu a pohled účastnic na jeho přínos.
Webové stránky projektu: http://www.flexikariera.cz/
Facebook projektu: http://facebook.com/flexikariera
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A nejlépe přínos projektu FLEXI KARIÉRA shrnují básničky od dvou z našich
účastnic:

3

Zpátky do minulosti aneb jak to všechno začalo
Jak popsat 23 let historie Channel Crossings v několika málo větách?
Zkusme to jednoduše – baví nás dělat smysluplné věci. I proto vznikl
projekt FLEXI KARIÉRA, kterým navazujeme na 12 let práce a podpory
rodičů pečujících o malé děti, ale i dalších osob znevýhodněných na
trhu práce i ve společnosti. Od roku 2006 jsme spolupracovali s více než
600 rodiči, kteří absolvovali naše vzdělávací kurzy, koučink a kariérní
poradenství. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a našemu
spolufinancování mohly být všechny aktivity bezplatné. Pojďme se
společně podívat na důležité okamžiky, které nás přivedly až k realizaci
projektu FLEXI KARIÉRA.
1993
CHANNEL CROSSINGS ZAČÍNÁ
Na začátku byl splněný sen jedné ženy – postavit se na
vlastní nohy. Začínáme jako jazyková agentura.
1998
DĚTSKÝ KOUTEK V CHANNEL CROSSINGS
Po pěti letech existence otevírá jazyková a vzdělávací
agentura Channel Crossings pobočku na Praze 5 v
Radotíně a s ní službu hlídání dětí pro účastníky
jazykových kurzů.
2005
ZÍSKÁVÁME CENU ZA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Získali jsme ocenění Nejlepší firma s rovnými příležitostmi
pro ženy a muže v ČR (Gender Studies, o.p.s.) za
dlouhodobou podporu rovných příležitostí pro ženy a
muže v naší společnosti a za vytváření flexibilních
pracovních podmínek pro zaměstnankyně s malými
dětmi
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2006-2008
PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO CENTRA PRO RODIČE
Pustili jsme se do prvního projektu ESF s názvem
„Rozvoj centra dalšího vzdělávání o programy,
kurzy a nové formy výuky zaměřené na ženy všech
věkových kategorií". Kurzů se zúčastnilo 80 žen.
2008-2011
STEJNÁ ŠANCE NA VZDĚLÁVÁNÍ
Slavíme druhý úspěch a během tří let jsme podpořili
330 individuálních účastnic a účastníků
prostřednictvím vzdělávacího programu v oblasti
rozvoje osobních a profesních dovedností,
jazykových a počítačových znalostí doplněný o
bilanční diagnostiku vybraných účastníků.
2012-2015
FIT FOR FLEXI
Do třetice pokračujeme jedním z našich
nejúspěšnějších projektů s názvem FIT FOR FLEXI.
Vzděláváme, koučujeme a podporujeme ženy s
malými dětmi při jejich návratu na trh práce.
Celkem jsme spolupracovali s více než 90 ženami.
Zároveň jsme se setkali s více než 200
zaměstnavateli z celé ČR během diskusních
workshopů, jejichž cílem bylo podpořit zavádění flexibilních pracovních
podmínek v organizacích.
2013
JSME VZDĚLÁVACÍ INSTITUCÍ ROKU
Channel Crossings získává ocenění nejlepší vzdělávací instituce v ČR,
které uděluje Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.
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2014
NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
Za projekt FIT FOR FLEXI jsme získali speciální cenu v
soutěži „Národní cena kariérového poradenství",
kterou uděluje Centrum Euroguidance.
2015
PODPORUJEME SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Za dlouhodobou podporu a praktické využívání
sdílených pracovních míst pro rodiče s malými
dětmi v Channel Crossings jsme získali ocenění od
Fondu dalšího vzdělávání.
2016
ZÁLEŽÍ NÁM NA SMYSLU NAŠÍ PRÁCE
Naši cestu završujeme na Pražském hradě, kde
jsme převzali hlavní cenu v soutěži "Podnikáme
odpovědně" v kategorii malý a střední podnik.
Ocenění je pro nás velkou radostí i závazkem do
budoucna. A nápady na nové projekty nám
rozhodně nechybí.
2017-2018
FLEXI KARIÉRA STARTUJE
Osobní a kariérní restart na míru ženám s malými dětmi. Celkem 48 žen
se stalo součástí projektu FLEXI KARIÉRA!
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Jak pracujeme?
V naší práci čerpáme z více než 12letých zkušeností, kdy jsme realizovali
3 komplexní projekty zaměřené na podporu rodičů pečujících o malé
děti při jejich návratu na trh práce. Za tuto dobu jsme spolupracovali
také na několik mezinárodních projektech a inspirovali jsme se
zkušenostmi především z Německa, Švédska a Polska. V rámci
předcházejícího projektu FIT FOR FLEXI, který získal NCKP v roce 2014
nadále využíváme inspirativní know-how ze zahraničí. Níže shrnujeme
hlavní inspiraci, kterou využíváme i v projektu FLEXI KARIÉRA:
Inspirace zahraničními partnery:
Švédsko (Vargarda komun, projekt Winning Arena) – Díky švédskému
partnerovi jsme naši praxi obohatili o prvky konceptu vytvořeného v
rámci projektu Winning Arena. Koncept je určen pro nezaměstnané
osoby s různým typem znevýhodnění a je zaměřen na jejich pracovní
rehabilitaci. Inspirovali jsme se především v oblasti podpory dovedností
potřebných pro trh práce (nácvik řešení různých komunikačních situací,
individuální kariérové poradenství přizpůsobené lidem s různým typem
znevýhodnění, mentorská podpora uchazečů o práci).
Německo (FIAP e.V., projekt FlexiBalance) – německý partner naši práci
obohatil především o výstupy z projektu FlexiBalance, který nás inspiroval
novým konceptem personálních služeb pro rodiče s malými dětmi, který
je postaven na spolupráci zprostředkovatele práce, vzdělávacího
centra, výzkumného institutu a zprostředkovatele zajištění péče o děti.
Tento model představujeme především při práci se zaměstnavateli,
zástupci ÚP a veřejné správy na krajských workshopech a diskutujeme o
možnostech jeho využití v českém kontextu. Společně s německým
partnerem jsme v ČR a Německu také realizovali dotazníkové šetření,
které mapovalo to, jak rodiče s malými dětmi do 10 let vnímají podmínky
pro slaďování rodiny a práce v těchto dvou zemích (celkem 500
respondentů v Německu, 400 respondentů v ČR).
Výsledná studie: http://www.fitforflexi.cz/downloads/kompletni.pdf
TV záznam o výsledcích šetření v Událostech ČT:
https://www.youtube.com/watch?v=XQ1R5UZYOmQ
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Polsko (Muster-in, projekt Specialistka měkkých projektů – nová
příležitost pro nezaměstnané ženy) – polský partner nás inspiroval
především svými vzdělávacími a koučováními aktivitami pro
nezaměstnané či neaktivní ženy, které směřovaly k jejich novému
pracovnímu uplatnění v rámci vlastního podnikání, díky kterému mohou
flexibilně sladit potřeby rodiny i práce včetně využití práce na dálku.
Video ze zahraniční stáže u německého partnera:
https://www.youtube.com/watch?v=GR8-bfv8S_s
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Teoretická východiska naší práce, která se promítají do praktické
podpory klientek projektu FLEXI KARIÉRA se opírají o následující principy:
Při práci s klienty vycházíme především z níže uvedených směrů a
perspektiv.

Konstruktivistická
perspektiva
Přístup
zaměřený na
silné stránky

Systemický
přístup
Koučink
Kontextualizace

Kognitivní
perspektiva
Hodnotová
orientace

Konstruktivistická perspektiva
Vazba: R. Vance Peavy (SocioDynamic Counselling), Savickas
(Carreer Construction Theory), Ernst von Glasserfeld, P. Watzlawik
Tato perspektiva umožňuje klientům:
➢ Poznat způsob konstruování své reality a otevřít se novým
možnostem a alternativám v osobním i pracovním životě (zkoumání
a popis životního prostoru)
➢ Uvědomit si hranice svého jazyka a tedy i svého světa a naučit se
je rozšiřovat prostřednictvím nového pojmenování svých životních
zkušeností (práce s příběhy)
➢ Respektovat konstrukty jiných lidí
➢ Uvědomit si význam kontextu, ve kterém se nacházím (lidé a životní
prostředí, kultura)
Systemický přístup
Vazba: Petr Parma, Milan Bobek (Systemické koučování)
Tato perspektiva umožňuje klientům:
➢ Uvědomit si vliv kontextu, který klienty ovlivňuje
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➢ Převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí
➢ Chápat změnu jako možnost dále se posunout
➢ Uvědomit si, že není možné ostatní lidi libovolně měnit a ovlivňovat
Perspektiva zaměřená na kontextualizaci
Vazba: Young, Valach, Collin (Contextualist Action Theory)
Tato perspektiva umožňuje klientům:
➢ Porozumět kontextu, který je ovlivňuje
➢ Uvědomit si své konstrukty a umět s nimi dále pracovat
➢ Nalézt své cíle, které budou osobně významné
Hodnotová orientace
Vazba: Brown (Values-based theory)
Tato perspektiva umožňuje klientům:
➢ Uvědomit si své hodnoty a zhodnotit jejich význam při kariérovém
rozhodování
➢ Uvědomit si role, ve kterých se nacházím (př. rodič / pracovník) a
najít rovnováhu mezi nimi
Kognitivní perspektiva
Vazba: CIP – Cognitive Information Processing (Sampson, Peterson,
Reardon, Lenz, Saunders), SCCT - Social cognitive career theory (Lent,
Brown, Hackett)
Tato perspektiva umožňuje klientům:
➢ Uvědomit si své silné stránky a zdroje
➢ Poznat, co ovlivňuje klientovo rozhodování a jakým způsobem se
rozhoduje
➢ Identifikovat své cíle, bariéry a způsoby řešení
Přístup zaměřený na silné stránky (Strength-based approach)
Vazba: Oceňující ptaní (Appreciative Inquiry), Terapie zaměřená na
řešení (Solution Focues Therapy), pozitivní psychologie (Positive
Psychology)
Tato perspektiva umožňuje klientům:
➢ Identifikovat své silné stránky a prozkoumat budoucí možnosti
➢ Odpoutat se od toho, co neumím a stavět na tom, co umím a co
můžu dále rozvíjet
➢ Myslet pozitivně
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Komu a jak jsme pomáhali?
Projekt FLEXI KARIÉRA byl určený rodičům pečujícím o malé děti – ať již
na rodičovské dovolené, v nezaměstnanosti či s touhou po kariérním
restartu. Účastnice postupně procházeli třemi moduly, které na sebe
logicky navazovali (více info: http://www.flexikariera.cz/motivacni-avzdelavaci-program/) a po celou dobu jejich půlroční práce je provázel
kariérová koučka/poradkyně (http://www.flexikariera.cz/koucink-aporadenstvi/).
V rámci motivačního programu (40 hod. = 8 x 5 hod. skupinové setkání)
jsme kladli důraz na nastartování vnitřní motivace, identifikování svých
vnitřních zdrojů, schopností, talentů a aspirací a rozvoj dovedností
aktivního řízení vlastní kariéry. V rámci navazujícího vzdělávacího
programu účastnice procházely dvěma moduly (každý z nich v rozsahu
40 hod. skupinových setkání + 20 hodin distanční práce). Modul
projektových kompetencí učil účastnice přemýšlet o osobním a
kariérním restartu „projektově“. Účastnice si vytvořily svůj osobní business
plán, rozvíjely svou osobní vizi, naučily se principy projektového řízení,
time managementu, práce v týmu a jak prodat sebe samu na trhu
práce
jako
značku.
Součástí
programu
byl
i rychlokurz
sebeprezentačních dovedností. V modulu digitálních dovedností se
účastnice učily pracovat
s online nástroji pro vlastní
sebeprezentaci (vytváří si
webové stránky, vizitku,
logo),
nástroji
pro
komunikaci a spolupráci
na dálku, sdílení dat ad., a
to
vše
na
příkladu
vlastního projektu tak, aby
všechny nově získané
dovednosti uplatňovaly
cíleně.
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Účastnice po celou dobu individuálně provázela jejich kariérová
koučka/poradkyně (setkání cca 1xtýden-14 dní), která s nimi pracovala
na plnění jejich akčního plánu a individuálních cílů. V průběhu projektu
měly možnost využít profesionálního mentoringu a setkání s dalšími
inspirativními osobnostmi.
Na konci programu si každá účastnice vytvořila svou profesionální
videovizitku vytvořenou společně s naší kameramankou.
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Samozřejmostí projektu bylo zajištění bezplatného hlídání dětí, takže
zatímco ženy získávaly nové zkušenosti, dovednosti a kontakty užitečné
do budoucna, děti se učily větší samostatnosti. Projekt Flexi Kariéra byl
ideálním programem pro všechny rodiče, kteří pociťovali potřebu
nastartovat změnu ve svém osobním i profesním životě.
V rámci programu jsme využívali know-how získané spoluprací se
zahraničními partnery (více viz výše).
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Jak jsme měřili dopady a kvalitu aktivit?
Naše aktivity v oblasti kariérového poradenství a koučinku kontinuálně
rozvíjíme již 12 let a neustále se snažíme naši práci zlepšovat. Hodnocení
dopadů naších vzdělávacích a poradensko-koučovacích programů
hodnotíme několika způsoby:
Akční plán a plnění individuálních cílů
Každá účastnice si na začátku programu společně se svou kariérovou
koučkou/poradkyní nastaví akční plán a individuální cíle, na kterých
průběžně po celou dobu účasti pracuje. Plnění cílů pravidelně revidují
v měsíčních etapách a 2x za dobu půlroční realizace programu se
schází celý tým a provází průběžnou reflexi pokroku účastnic. Na konci
každé etapy účastnice společně s koučkou zhodnotí naplnění cílů a
sepíší svou písemnou sebereflexi. Každá účastnice také obdrží
závěrečné písemné zhodnocení a cílené tipy pro další seberozvoj
sestavený naším týmem. Výstupy ze sebereflexí zveřejňujeme zde:
http://www.flexikariera.cz/reference/
Hodnocení motivačně-vzdělávacího programu
a) Průběžné hodnocení účastnicemi během realizace motivačněvzdělávacího programu
Účastnice programu zprostředkovávají průběžnou zpětnou vazbu
lektorům již během realizace vzdělávacích modulů. Společně s lektory
hodnotí využitelnost nových znalostí v praxi. Účastnice si během
vzdělávacího programu tvoří své osobní portfolio dokumentů a
materiálů, které jim pomáhají při následném hledání či redefinici
pracovního uplatnění.
b) Hodnocení programu účastnicemi po absolvování motivačněvzdělávacího programu
Všechny účastnice po ukončení vzdělávacího programu vyplní online
evaluační dotazník. Dále ústně a písemně vyhodnotí jeho přínos.
Výstupem je osobní písemná sebereflexe.
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c) Hodnocení účastnic lektory
Na začátku a na konci každého modulu účastnice vyplní test. Na
základě, kterého hodnotíme posun dle předem nastavených kritérií.
Dále lektoři dílčích modulů průběžně hodnotí domácí práci dílčích
účastnic a na konci každého modulu vypracují zpětnou vazbu pro
každou účastnici, kde zhodnocují pokroky a posuny účastnic a navrhují
oblasti dalšího rozvoje.
d) Hodnocení přínosu vzdělávacího programu účastnicemi s časovým
odstupem
S odstupem několika měsíclů se znovu s účastnicemi sejdeme na
skupinovém setkání a společně reflektujeme jejich posun v osobní a
kariérní oblasti a hodnotíme přínos projektu s odstupem a praktickou
využitelnost nových dovedností. Účastnice nám zprostředkovávají
zpětnou vazbu, díky které máme možnost program dále rozvíjet a
upravovat tak, aby odpovídal aktuálním potřebám cílové skupiny. Díky
zpětné vazbě máme také přehled o jejich úspěšnosti při hledání nového
pracovního uplatnění.
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Jak jsme sdíleli výsledky našich aktivit?
Propagaci a sdílení výsledků naší práce považujeme za klíč ke vzájemné
inspiraci a kultivaci kariérového poradenství a koučinku. Proto se
snažíme využít všech příležitostí k propojování a networkingu, a to tímto
způsobem:
1/ Do projektu zapojujeme kariérové poradce a kouče v roli mentorů
účastnic (v každé etapě realizujeme dvě setkání s inspirativními
osobnostmi) a rozšiřujeme tak okruh profesionálů, se kterými
spolupracujeme. Dále se propojujeme s realizátory dalších obdobně
zaměřených projektů a hledáme možnosti spolupráce.
2/ Účastníme se konferencí a seminářů pořádaných Euroguidance,
AIVD a dalších sítí, kterých jsme členy a informujeme o naší práci a
přínosech kariérového poradenství. Jsme členy pracovní skupiny pro
kariérové poradenství při AIVD.
3/ V rámci našich mezinárodních projektů se snažíme rozvíjet spolupráci
se zahraničními institucemi a přinášet do ČR inspirativní know-how.
Aktuálně realizujeme například projektu Synergy in Learning and
Cooperation podpořený z programu ERASMUS+, v rámci kterého
vytváříme kariérní nástroje pro řízení věkové a kulturní diverzity
(http://www.learningincooperation.eu)
4/ Využíváme webové stránky našich projektů a sociální sítě pro
informování o novinkách z naší práci v kariérovém poradenství.
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Vybrané reference účastnic projektu FLEXI KARIÉRA
Projekt FlexiKariéra bych nazvala osobním restartem, sebepoznáním a
hlavně setkáním s velmi inspirativními lidmi, kteří mi ukázali, kudy je
možné se vydat na svoji „novou“ profesní i osobní cestu. Jsem nesmírně
vděčná, že jsem dostala šanci se tohoto projektu účastnit. Nejvíce se
mi líbili průvodci projektem – lektoři, kouči a poradci – velmi inspirativní,
milí lidé, kteří nám dokázali předat neskutečné množství znalostí, rad,
tipů, postřehů a hlavně vlastních zkušeností s obrovskou lidskostí a
zájmem. Díky nim jsem si zase začala věřit, což je pro mě největší
vítězství. Uvědomila jsem si své silné stránky, našla jsem osobní značku,
kterou mohu rozvíjet a pracovat na ní. Nasměrovali mě i na jiné
pracovní oblasti, cesty a příležitosti, umět se nebát a jít si za svými sny.
Dana
Od určitého momentu v minulosti jsem začala brát věci tak, jak
přicházejí a věřím, že přicházejí z určitého důvodu. Díky shodě
šťastných náhod (a nyní už vím, že to tak mělo být), jsem se jako
náhradnice dostala do projektu FlexiKariéra. Během několika
intenzivních měsíců jsem toho zažila tolik, že to nejde všechno vypsat a
opravdu bych chtěla poděkovat za tuhle možnost a věřím, že všechny
účastnice (současné i budoucí) to budou mít stejně. Věřím, že
výsledkem tohohle období v mém životě nebude pouze položka v CV,
ale že bude vidět na mě a mé osobnosti práce, kterou jsem díky kurzu
odvedla.
Bára
FlexiKariéra mi dala možnost zamyslet se sama nad sebou, kam směřuji,
čeho chci v osobním i v pracovním životě dosáhnout. Velmi spokojená
jsem byla také s hlídáním, protože i pro mou dceru to byl velký posun a
dobrá příprava na školku. Naučila se zde větší samostatnosti, fungování
v dětském kolektivu a v neposlední řadě si tu našla i spoustu nových
kamarádů tak jako já. Určitě bych tento projekt doporučila dalším
ženám. Kvalita a profesionalita lektorů a rozsah školení, dle mého
názoru, pomůže ke zvýšení jejich sebevědomí a určitě dopomůže najít
si své místo v životě a k lepší šanci uplatnit se na trhu práce.
Iveta
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Za těch pár měsíců jsem jiná. Ne zvenku, vevnitř. Mám větší rozhled,
nové kontakty, větší sebedůvěru ve své uplatnění. Naučila jsem se
sama sobě věci pojmenovat, mluvit o nich, přemýšlet o nich. Vím víc o
trhu práce, jak se chovat na pohovoru, vylepšila jsem si životopis,
konečně umím napsat motivační dopis, znám techniky na odstranění
prokrastinace, plánování, aktualizovala jsem se v digitálním světě.
Vytvořila jsem leták, banner i web. Takže jediné, co ještě nezaznělo –
díky FlexiKariéro. U mě jsi svůj účel splnila.
Jana
Absolvování projektu pro mne bylo jednak osobní revizí a rekapitulací
zjištění, které jsem si o sobě dříve učinila, ale také podnětem v dalším
osobním rozvoji. Vzdělávací kurzy mi pomohly vylepšit životopis a
připravit se na výběrové řízení, získala jsem mnoho dobrých rad k
projektovému managementu, kterému jsem se sice pracovně
věnovala, ale nikdy nedostala ten správný návod. Zcela nové pro mne
byly informace o týmové práci a nástroje, pomocí kterých si
zorganizovat čas. Velmi podnětné pro mne byly lekce sebeprezentace
a hodně mě bavil modul digitálních kompetencí. Naprostá většina
informací pro mě byla nová a užitečná (grafický design, webové
stránky, MS Office) a zároveň podaná zábavnou a praktickou formou.
Lucie
Když se řekne FlexiKariéra vybavím si emoce, nová přátelství, inspirace,
příjemné prostředí, a seberozvoj. Nejvíce mne zaujala první část kurzu,
kde jsme odhalovaly naše kotvy, pracovní hodnoty a kde jsme díky
Johariho oknu zjistily, jak nás vnímají ostatní. Projektové řízení bylo pro
mě novinkou a asi nejhmatatelnější novou dovedností. Za
nejpodstatnější považuji různé techniky na pozitivní myšlení, jako třeba
deníček štěstí nebo databanku úspěchů. Individuální koučink a
poradenství mi přinesl pohledy různých lidí na mne samotnou a
možnost plně se otevřít.
Marie
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Díky FlexiKariéře jsem si urovnala myšlenky, měla jsem na vše dost času
a nyní už vím, že se nebudu vrhat nikam po hlavě a ztrácet čas a
energii zkoušením práce, která pro mě není perspektivní. Velkým
přínosem pro mě byla i práce v naší úžasné skupině. Mám pocit, že
kolem mě jsou samé chytré a milé ženy, které by se jen těžko daly
dohromady. Každá jsme jiná a tvoříme skvělý tým. Jsem moc ráda, že
jsem byla na pár měsíců součástí tak prima projektu.
Tereza
Za největší přínosy po obsahové stránce programu považuji práci na
životopise a lepší organizace všeho díky projektovým kompetencím. Ač
jsem si původně nemyslela, že by mi poslední zmiňovaný modul mohl
něco nového říci (měla jsem přeci vždycky perfektně vedený diář), i já
jsem našla své mezery a nové způsoby fungování. Děkuji také za
poodhalení světa digitálních vychytávek a všudypřítomnou
pohodovou náladu. Nesmím vynechat ani koučink, mentoring a
mastermind, možnost říci své myšlenky nahlas a získat potvrzení, že jdu
tou správnou cestou, je neocenitelná zkušenost. A to nejlepší nakonec
je obrovský přínos pro mou dvouletou dcerku, která se díky hlídání
pomalinku začala doslova odlepovat od maminčiny náruče.
Dagmar
Tento projekt doporučuji všem rodičům, kteří se starají o děti a jsou delší
dobu doma. Osobně mi pomohl vystoupit ze stereotypu, získat zdravé
sebevědomí a uvědomit si, co vše za práci jsem dělala před nástupem
na mateřskou dovolenou. Odnáším si perfektní životopis a užitečné
rady k hledání práce a sebeprezentaci při pohovorech. Připomněla
jsem si práci v Excelu a Wordu, naučila se nové funkce a objevila jsem
nástroje Google a naučila se s nimi pracovat. Díky FlexiKariéře se mi
otevřely dveře, kterými se mohu dát na svou budoucí cestu a
uvědomila si, co bych vlastně chtěla dělat za práci.
Sáva
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Když se řekne FlexiKariéra, co se mi vybaví? Smysluplně strávený čas,
nové informace, dovednosti, které mám teď možnosti využít. Děláte
něco, co vám dává smysl, něco, co vás neskutečně baví. Po každém
dni stráveném s bandou super dam jsem si byla jistější, že to půjde, že
na to mám. Čím víc informací jsem dostávala, tím víc jsem chtěla začít
něco dělat! Všichni zúčastnění byli mým hnacím motorem.
Jitka
Program FlexiKariéra předčil má očekávání. Jsem velmi ráda, že jsem
našla takto ucelený vzdělávací program. Motivace, koučink,
projektové kompetence, digitální dovednosti, osobní poradenství a to
vše se zajištěným hlídáním dětí a co víc zdarma! Prostě, co víc si přát
pro restart v kariéře.
Stáňa
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Ukázky pracovních materiálů a nástrojů
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