Tisková zpráva k ukončení projektu M_Anima

Projekt mezinárodní spolupráce na podporu flexibilního vzdělávání žen na rodičovské
dovolené M_ANIMA končí k 31. 8. 2013.
Co projekt umožnil:
V rámci projektu byla vytvořena metodika pro flexibilní vzdělávání žen na rodičovské dovolené, která
je použitelná přímo v místech stálého setkávání žen, např. v rodinných a mateřských centrech.
Žadatel a partneři oslovili 2173 žen na besedách v 10 krajích České republiky. Hlavním tématem
besed bylo budování zdravého sebevědomí jako součást práce na sobě v aktivní rodičovské fázi a
zásady úspěšného návratu do zaměstnání.
Zainteresovaným ženám bylo nabídnuto třídenní školení práce s metodikou pro následné vedení
vzdělávání v konkrétních místech setkávání žen. Bylo proškoleno 108 moderátorek vzdělávání. První
vzdělávání proběhla ještě v době trvání projektu.
Na podporu informační kampaně i udržitelnosti záměrů projektu byla vytvořena sada vzdělávacích
letáků v tištěné i elektronické formě.
V rámci projektu se uskutečnili i dva mezinárodní semináře, které se zabývaly otázkami slučitelnosti
rodiny a zaměstnání z pohledu pečujících rodičů i zaměstnavatelů v národním i mezinárodním
kontextu.
Výstupy ze seminářů, besed, školení moderátorek i letáky jsou k dispozici na webových stránkách
žadatele.

Čím projekt obohatil cílovou skupinu žen na rodičovské dovolené nebo žen pečujících o dítě
do 15 let?
Odpověď jedné z moderátorek vzdělávání:
„Pokusím se ostatním předat pozitivní pohled na sebe a na roli matky, budu je motivovat k
sebevzdělávání, aby pak mohly jít se zdravým sebevědomím do zaměstnání.“
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