kurzy učí maminky na rodičovské dovolené podnikat

Projekt, který v Centru podpory podnikání Praha odstartoval v březnu 2011, je financován z
prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
„Maminky a tatínkové na rodičovské dovolené mají výborné nápady a dobře vědí, v jakém
oboru podnikat, aby vylepšili rodinný rozpočet. A je to celá řada oborů od překladatelství a
informačních technologií až po řemesla či služby," říká koordinátorka projektu Lucie
Mazalová z Centra podpory podnikání Praha.
Podle jejích slov se čeští podnikatelé potýkají s velkou administrativní zátěží i velkým tlakem
ze strany finančních úřadů. Podnikání se tak může pro rodinný rozpočet lehce stát zátěží a ne
pomocí.
Problémů, které podnikatelům klade administrativa, je přitom více než dost. Mnozí i
vysokoškolsky vzdělaní lidé mají problém i s pouhým vyplněním daňového přiznání. Vedení
účetnictví je pak pro ně téměř neřešitelnou překážkou. Ze své vlastní zkušenosti to zná
například matka dvou malých dětí paní Mazalová, která zároveň podniká jako sportovní
trenérka.
Centrum podpory podnikání Praha, o.s., chce proto rodiče motivovat k samostatnému
podnikání a poskytnout jim potřebné kurzy i pomoci jim změnit některé stereotypy a odbourat
předsudky řady podnikatelů. Ti zatím rodiče, pečující o malé děti mnohdy odmítají zaměstnat.
„V současné době probíhají naplno kurzy v Kladně, Berouně a Rakovníku. Ty jsou zhruba
v polovině a na maminky čeká ještě řada lekcí, jejichž součástí je mimo jiné přednáška
bankovních poradců, pracovníku Úřadů práce a daňové poradkyně. Po ukončení kurzů
bychom pak maminky rádi pozvali na společný víkendový pobyt, spojený s dalšími
přednáškami,“ říká hlavní koordinátorka projektu Lucie Mazalová.
kurzy, které mají frekventantky za sebou, nebo ty co je teprve čekají, jsou zaměřeny zejména
na praktické záležitosti, spojené se samostatným podnikáním. Frekventantky tak získají
potřebné minimum z oblasti legislativy, účetnictví či daní.
"Další z kurzů se pak týkají efektivního sladění rodinného a pracovního života. Zde přichází
ke slovu také sdílení zkušeností mezi maminkami, které podnikají a těmi, které se podnikat
teprve chystají. Součástí všech kurzů je také možnost hlídání dětí a občerstvení. Našim cílem
je takto postupně proškolit zhruba sto lidí, takže po zářijovém ukončení kurzů v Kladně,
Berouně a Rakovníku, budou v říjnu zahájeny další kurzy. Tentokrát v Kolíně, Mělníku a
Okrese Praha Západ,“ vysvětluje Mazalová.

