
 
 

 

Začíná poslední kolo kurzů pro maminky 

15. ledna 2015 

Kladno – Jak podnikat, sladit rodinný a pracovní život, jak vést účetnictví či jak si poradit s 
nástrahami moderních technologií uslyší opět frekventantky kurzů pro rodiče na 
rodičovské dovolené. Tentokrát je ovšem kromě slova „zase“ na místě slovo „naposledy“. 
Tento typ kurzů totiž po třech letech v kladenském coworkingovém centru „Podnikání 
všem“ končí. 

„Tyto kurzy byly součástí projektu, financovaného Evropskou unií, který měl přesně stanovený 
průběh. Velice nás přitom těšil jak zájem o tyto naše kurzy, tak jejich výsledky – řada jejich 
frekventantek se po absolvování našich kurzů takříkajíc postavila na vlastní nohy,“ říká Petra 
Verflová z CPPP o.p.s., které tyto kurzy pořádalo. 

Celkem přitom od roku 2013 proběhlo pět běhů kurzů. V nic se desítky maminek na 
rodičovské dovolené a dalších příslušnic sociálně znevýhodněných skupin dozvídalo, jak je 
možné začít podnikat a postavit se tak na vlastní nohy. K dispozici byli zkušení lektoři, a 
kanceláře s vybavením. Součástí kurzů bylo i hlídání dětí ve školičce, kterou provozuje 
tréninkové centrum, a malé občerstvení. 

A jaké byly výsledky těchto kurzů? Rozhodně je čím se chlubit! 

„Například naše bývalá klientka Jana Sýkorová se umístila na druhé příčce středočeského 
kola prestižní soutěže Rozjezdy 2013, ve které zápolí nejlepší podnikatelské plány. Nyní 
spolupracuje jako certifikovaná laktační poradkyně s porodnicí ve Slaném. A není sama – 
naše klientky rozjely řadu zajímavých aktivit. Vznikla tak třeba půjčovna outdorového 
dětského vybavení, seznamka, či prodej bio bedýnek,“ říká Verflová. 

„Tyto kurzy byly rozhodně úspěšné a měly výsledky. Navíc se jednalo o něco, co by si 
maminky na rodičovské „za své“ rozhodně nemohly dovolit,“ říká Jaroslav Kovář z CPPP o.p.s. 

Zájemkyně (ale i zájemci) o kurzy mají přitom jednu z posledních možností se přesvědčit. 
Stále jsou poslední volná místa v kurzech „Sladění podnikání a rodinného života“, který 
proběhne 11. března, a „Jednání s bankou, žádosti o úvěrování, financování“ 20. března. A 
případné další kurzy? 

„Ty by musely být součástí jiného projektu, a to je zatím teprve ve fázi jednání,“ uzavírá 
Kovář. 
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