
                    

 

 

Zájem o kurzy pro podnikatele mezi ženami neustále roste 

 

16. 5. 2013 

 

Kladno - Stále více českých žen si vybírá jako způsob návratu na trh práce podnikání. Alespoň soudě 

podle enormního zájmu o školící kurzy pro začínající podnikatelky, které pořádá občanské sdružení 

Centrum podpory podnikání Praha (dále jen CPPP) ve svém tréninkovém centru Podnikání všem na 

Kladně. Kvůli nečekaně vysoké poptávce po školení zde otevřelo další kurz pro podnikavé ženy. 

 

CPPP pořádá hned několik kurzů pro začínající podnikatelky, kurz „Účetnictví a finance v podnikání“ 

je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). A právě o tento kurz je mezi 

ženami největší zájem. CPPP tedy otevřelo další akreditovaný kurz s kapacitou dvaceti účastnic, který 

nyní běží souběžně s prvním. Původně se s takovým krokem ani nepočítalo, jelikož nikdo z CPPP 

takový zájem nepředpokládal. „Jedním z důvodů zvýšeného zájmu o tento kurz je samozřejmě 

akreditace a s tím spojená větší prestiž získaného certifikátu po jeho absolvování. Zaznamenali jsme 

však zvýšenou poptávku i po ostatních kurzech, které akreditaci nemají. Jsme velmi mile překvapeni, 

kolik žen má odvahu začít znova a využít příležitost k vlastnímu podnikání“, vysvětluje hlavní odborník 

na celém projektu, Ivana Janatová. V tréninkovém a co-workingovém centru Podnikání všem v Kladně 

probíhají ještě další školení, ušité na míru ženám s tématy jako je slaďování osobního a pracovního 

života nebo efektivní využití ICT v podnikání. Matky mohou přijít s dětmi, o které se během jejich 

vzdělávání starají profesionální chůvy, dostanou drobné občerstvení a vše je zcela zdarma.  

 

Ženy na kurzech neoceňují pouze nabyté znalosti, ale i přátelskou atmosféru. „Školení se koná 

v příjemném prostředí a ve velmi přátelské atmosféře. Kromě užitečných a praktických rad, týkajících 

se začátků podnikání mi přinesly i nové kontakty, které doufám využiju i v budoucnu“, řekla jedna 

z účastnic kurzů Petra Hrušková. A jaké oblasti představují pro začínající podnikatelky největší 

problém? „Je to právě to účetnictví, jelikož se jedná o poměrně odbornou oblast. Účastnice nosí 

často dlouho v hlavě přesný podnikatelský záměr, který se však do této chvíle báli právě kvůli 

komplikovanosti vedení účetnictví uskutečnit. Naší úlohou není jen předat znalosti, ale také pomoci 

tyto obavy odstranit zvyšováním sebevědomí účastnic“, vysvětlila jedna z lektorek, Petra 

Hospodková. 

 



                    

 

Akreditovaný kurz má rozsah 120 hodin a probíhá od 9 hodin ráno do 15 hodin odpoledne. 

Zájemkyně o další kurz, který se otevře na podzim, se mohou hlásit do konce září, nejlépe však dříve, 

kapacita se naplní zřejmě opět velmi rychle. 

 

Projekt „Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce“ je financován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost.  

 

Marek Bartoš 

 

Více informací najdete na: www.podnikanijereseni.cz a www.cppp.cz 

Nebo nás kontaktujte na: 

 

Tréninkové a co-workingové centrum Podnikání všem 

Doberská 357 

272 04 Kladno 

tel: +420 313 035 281 

mail: bartos@cppp.cz 
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