Tisková zpráva z II. síťovacího setkání 2017
Projekt „Kariéra pro ženy“
Reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003196

DNE:

8.3.2017

OD:

13:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha 2 – Vinohrady, Chodská 22

Hlavní program měla Petra Kubálková, mentorka, lektorka. Paní Kubálková seznámila ženy s tématy: Slaďování
práce a rodiny, Diskriminace na trhu práce a při pohovorech a také předala zajímavé informace, jak komunikovat
s agenturami práce. Jako bonus měly ženy k dispozici konzultovat svůj příběh se zkušenými lektorkami a
koučkami Gabrielou Bémovou a Karolínou Putovou, které byly po celou dobu k dispozici.
Vzhledem k většímu rozměru akce se akce konala mimo kancelář ČAKP v krásných prostorách The Spot na Praze
2. Tohoto síťovacího setkání se zúčastnilo cca 35 žen. Dále se akce zúčastnilo několik poradců a personalistů,
kteří přišli účastnice projektu blíže poznat a pobavit se o možnosti spolupráce.
Program byl veden formou interaktivních síťovacích her, v rámci kterých se postupně střídala vzdělávací pasáž se
skupinovými diskusemi a společnými případovými "hrami". Akce se těšila velkému zájmu a obdrželi jsme celou
řadu pozitivních zpětných vazeb.
Akce se zúčastnily jak ženy, které jsou již v projektu přihlášené tak ženy, které teprve zvažují svoji účast v Projektu.
Zároveň na síťovací setkání přišly i absolventy, které již daný projekt měly za sebou a mohly tak všem
zúčastněným ženám předat tak bezprostřední kladné zkušenosti z našeho Projektu. Součástí akce byl také
networking, kdy na závěr diskuse si ženy vyměnily kontakty mezi sebou a také se zástupci s firem.
Na závěr celé akce se přišla s účastněnými ženami seznámit a také je pozdravit a přizvat do projektu garantka
projektu Zdena Hendrychová a lektorka Ivana Štěrbová. Většina zúčastněných žen se poté do Projektu
přihlásila. Akce se protáhla cca o 30 min. a byla obohacena také o drobné občerstvení a možnost hlídání dětí v
prostorách. Śíťoací akce splnila svůj cíl a byla velmi pozitivně vnímána mezi ženami, které se akce zúčastnily a
projevily také zájem o daný Projekt Eu, jehož realizátorem je Česká asociace kariérového poradenství, z.s.

V Paze dne 28. 3. 2017

Zapsala: Ivana Štěrbová

