CAVI – to je rodina a práce v harmonii
Sladit osobní a pracovní život tak, aby nic a nikdo nebyl ochuzen, bývá těžké zejména pro
ženy. Česká asociace vzdělávacích institucí (CAVI) proto během letošního roku zdarma
školila na mnohých místech v Praze a Středočeském kraji právě ženy v tom, aby měly rodinu
i práci v harmonii.
„Naše klientky absolvovaly kurzy „Zpět do zaměstnání“ a „Základy podnikání. Účastnice
posledního běhu byly po absolvování kurzu v měsíci září, pozváni na Job klub do hotelu
Monínec v Sedlec – Prčice, kde během víkendu a v krásném prostředí naše společná práce
vyvrcholila kurzem slaďování osobního a pracovního života,“ říká Bc. Lucie Mazalová, která
projekt Rodina a práce v harmonii zastřešovala.
Kurzy se konaly například v karlínské kavárně Divoká matky, v Mateřském klubu Rybička
nebo v Mateřské škole Petrklíč v Radotíně. „Součástí všech kurzů bylo hlídání dětí přímo
v místě školení a občerstvení pro účastnice. Pěti z nich byl dokonce z naší strany poskytnutý
mzdový příspěvek a pomoc při hledání nového pracovního uplatnění,“ podotkla Mazalová.
Zdůraznila přitom, že mladé maminky během školení ocenily zejména témata týkající se
přípravy životopisu a pracovního pohovoru a v rámci kurzu Základy podnikání témata jako
podnikatelský plán a založení živnosti.
„Kurzy se mi velmi líbily, dozvěděla jsem se spoustu věcí a projekt mi
napomohl i k získání nové práce. Jen škoda, že takových možností ke vzdělávání zdarma a
se zajištěným hlídáním dětí není více," zhodnotila projekt Petra Zavadilová, absolventka
kurzů Zpět do Zaměstnání a Work life balanc, které se konaly v Divokých Matkách.
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Jsme Česká asociace vzdělávacích institucí, o.s. vzniklá v roce 2010, jejíž hlavním důvodem vzniku je stát se
uznávaným a významným subjektem v oblasti vzdělávání, který bude vůči státu vystupovat jako klíčový partner
a arbitr v oblasti vzdělávání. Asociace CAVI směřuje ke splnění svého dlouhodobého cíle, jímž je dosáhnout
stavu, kdy budou zástupci CAVI nominováni do funkcí v rámci rad a komisí realizovaných orgány státní správy na
krajské a národní úrovni. Tohoto cíle chce CAVI dosáhnout s vědomím kultivace jednotlivých oblastí vzdělávání
a korekce současné nabídky vzdělávacích služeb v rámci celé České republiky i na regionální úrovni, a to
s přihlédnutím k aktuálním trendům a požadavkům tržního prostředí.
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