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Vzdělávací seminář
„Jak sladit rodinu a zaměstnání“
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Jak se ženám školení líbilo?
„Výklad byl příjemný, příjem
ná atmosféra,
podněty k zamyšlení i nové info
rmace. Možnost
vyměnit si zkušenosti s ostatním
i. Časově
vyhovující, možnost pohlídat
děti hodnotím
kladně.“
„Příjemné vystupování, nové
zkušenosti, velká
podpora sebevědomí, rady i mim
o rozsah
semináře.“
„Mohu doporučit maminkám
na mateřské nebo
rodičovské dovolené k osvěže
ní i získání nových
informací, např. ohledně pra
covně právních
vztahů. Hodnotím jako velmi
skvělé zajištění
hlídání dětí v průběhu seminá
ře.“

Realizátor projektu:
ŠANGRI-LLA, o.s., Tyršova 96, Vamberk

Partneři projektu:
VASPO Vamberk s.r.o.
RC Srdíčko o.s. Ústí nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí
Město Jablonné nad Orlicí
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Všem účastnicím semináře přejeme hodně štěstí a
osobních úspěchů při slaďování rodiny a zaměstnání.
Realizační tým projektu
Projekt „ Aktivní přístup k rodině i zaměstnání “ , CZ.1.04/3.4.04/76.00033

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

