Peččujete o malé děěti a hled
dáte zam
městnání?? Jste žen
na na maateřské a rodičovvské
dovvolené a chystátee se na návrat
n
doo zaměsttnání? Ne
evíte, jakk zvýšit své
s šancce u
zam
městnava
atele, nap
plnit jeho
o očekáváání a uspěět u vstup
pního pohhovoru?
Nab
bídněte svvé dovedn
nosti, tzv. „rodinnéé kompete
ence“,
kte
eré jste zísskala péčíí o děti a domácnos
d
st!

Rod
diče během dne vykoná
ávají rozma
anité doveddnosti, kteréé nejsou výýsledkem jejjich vzdělán
ní nebo pra
axe v
zam
městnání, alee jsou výsleedkem pestrrých životnícch zkušenosstí získaných
h péčí o dětti a domácnost.
Tyto
o tzv. měkkké dovedno
osti, jsou v současné
s
ddobě zaměstnavateli přři výběru nnových zaměstnanců velmi
v
ceně
ěny. Ukazujje se, že prá
áce pro rodiinu je význaamná „tréniinková obla
ast“ těchto ddovedností..

A které
k
doveednosti to jsou? Me
ezi rodinnéé kompeteence patříí napříklaad:
 Komunik
kační doveddnosti
 Organiza
ační dovednnosti
 Flexibilita
 Schopnosst řešit konf
nflikty
 Schopnosst učit se noovým věcem
m
 a další…
V ko
omunikačníích dovedno
ostech se zdokonaluje
z
eme nasloucháním a vcítěním
v
see do pocitů svých blízkkých.
Učím
me se novýým věcem, na
n které nemáme vzděělání, pracu
ujeme s různ
nými názoryy a řešíme důležité i méně
m
důleežité úkoly. V průběhu celého života se tedy sstále vzděláváme a rozvvíjíme.
Důle
ežité je, uvvědomit si tyto
t
sociáln
ní dovednossti a umět je nabídno
out. Profitovvat z nich pak
p může nejen
n
žena
a, která na
astoupí do zaměstnán
ní, ale i jejíí zaměstnavatel za přředpokladu,, že je žena v zaměsttnání
využžije. Návratt do zaměsttnání se pakk nemusí sttát pohromou, ale příle
ežitostí.
Pokkud se chcette dozvědětt více inform
mací z oblaasti sladění rodiny
r
a zaměstnání, nneváhejte využít
v
možn
nosti
vzd
dělávání rod
dičů, kterou
u vám nabízzí občanské
é sdružení ŠANGRI‐LLA
Š
A o.s. Vamberk.
KONTAK
KTY: asistentka@sangri‐llla.cz, telefon
n 734 255 10
01, www.sanngri‐lla.cz
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