
„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“
Projekt „V PRÁCI JAKO DOMA“ (CZ.2.17/2.1.00/31617) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy.

Začátky kurzů v Libuši: 7. 9. a 9. 9. 2009 
v ZŠ Meteorologická; během kurzů hlídáme děti 

VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI A ROZŠIŘTE SI 

BEZPLATNĚ SVÉ POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI, A NEJEN JE…

vás zvou k zapojení se do projektu V PRÁCI JAKO DOMA, který je zaměřen na 
podporu slaďování práce a péče o rodinu pro rodiče s malými dětmi.

Attavena, o.p.s. ve spolupráci s MČ Praha Libuš, MC Kuřátko a ZŠ Meteorologická

UCELTE A DOPLŇTE SI SVÉ ZNALOSTI PRÁCE S PC 
v 60-ti hodinových kurzech Základy práce s PC + Orientace na trhu práce.

Obsah: MS Word, MS Excel, Internet, E-mail, práce s PC.
18 lekcí po 3,3 hodinách, dvakrát týdně dopoledne nebo odpoledne. 
4 kurzy po 12 účastnicích.
Úspěšné absolventky získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Ověřte si, zda je pro vás kurz vhodný v ukázkovém testu na www.attavena.cz

UDĚLEJTE S NÁMI POČÍTAČOVOU MATURITU 
a v 60-ti hodinovém pokročilém kurzu složte mezinárodně uznávanou zkoušku ECDL.

VYBERTE SI ZE SPECIALIZOVANÝCH KURZŮ 
s tématy tvorba webových stránek, základy typografie, prezentace, úprava fotografií, 
práce s databází, kancelář zdarma s Open Office (kurzy á 30 hodin)

Výše uvedené dva typy kurzů (60 a 30 hod) navazují na základní kurzy.

Komu je projekt „V práci jako doma“ určen?
rodičům na RD  rodičům pečující o děti v předškolním věku a  osobám pečujícím 
o závislého člena rodiny, které čeká návrat do práce  a zároveň mají trvalý pobyt 
na území hl. m. Prahy (popř. se zdržují v Praze déle než polovinu roku)

Jak se dozvíte více?
 Přijďte si s námi popovídat na informační schůzky, které proběhnou již

 v pondělí 22. června 2009 v 10:00 a ve 14:00 hodin 
 v MC Kuřátko (Na Okruhu 1/395)

 V případě vašeho zájmu zúčastnit se informační schůzky nebo se na kurzy přihlásit 
zavolejte Jitce Šimkové (777 991 742) nebo napište na info@attavena.cz

 Další informace o Attaveně, projektu a jeho dalších aktivitách naleznete na www.attavena.cz

bus MHD 113, 171, 197, 198, 272, 331, 333 – zastávka Sídliště Písnice bus MHD 165 – zastávka Jirčanská

(ve věku od 18 měsíců)


