Coworking bilancuje
21. dubna 2015
Kladno – Úspěšně skončil projekt Cvičného coworkingového centra „Podnikání všem“
v Kladně. Pracovníci centra podpory podnikání Praha o.p.s. získali řadu důležitých
zkušeností, navázali rozsáhlou mezinárodní spolupráci a pomohli celé řadě klientek ať už
se zorientovat na pracovním trhu, tak se začátkem vlastního podnikání. A celý projekt
nemohl skončit jinak než závěrečnou konferencí s mezinárodní účastí.
„Polsko se nazývá zemí podnikatelek. Jenže situace je poněkud složitější – velká část z nich je
podnikatelkami jen de iure, a fakticky pouze pracují pro svého stávajícího zaměstnavatele a
jejich „podnikání“ slouží jenom jako zástěrka pro zaměstnanecký poměr. Důvodem jsou
samozřejmě zaměstnanecké odvody,“ posteskla si na konferenci expertka Patrycja Dołowy z
nadace Fundacja MaMa.
Naopak fungování coworkingu v zahraničí představila Elin Olsson ze švédské instituce
Coffice, která provozuje coworkingové centrum ve Stockholmu.
„V současné době probíhá takzvaná laptopová revoluce – počítač s připojením k internetu se
vejde do tašky a je možné pracovat nejen z domova, ale i z kavárny. Neustále tak ubývá
kancelářských prostor a budoucnost patří – jak se zdá – právě coworkingovým centrům,“
vysvětluje Elin Olsson.
A jak to vypadá s budoucností coworkingu v Kladně? Samotné centrum „Podnikání všem“
v Doberské ulici v Kladně-Rozdělově končí.
„Nasbírali jsme zde cenné zkušenosti – a je nutné říci, že ten objekt měl kromě nesporných
výhod také své nevýhody. Jsou tu například problémy s ekonomikou budovy – jsme nezisková
organizace a ne všechno si můžeme dlouhodobě dovolit. A to není všechno – ještě tu jsou jak
problémy s parkováním, tak se spojením MHD. Jistě, nic z toho není nepřekonatelné, ale pro
naše klientky je to nepříliš komfortní,“ vysvětluje Lucie Mazalová z CPPP o.p.s. A jaké je
řešení?
„Budeme za pár dnů otevírat menší a efektivnější prostory na jiné adrese, podstatně blíž
centru Kladna, jen pár kroků od autobusové zastávky. Tady zúročíme získané zkušenosti
nasbírané v Rozdělově a opět se o něco přiblížíme našemu švédskému vzoru. Už se těšíme na
nové tváře, nové podnikatelské záměry a samozřejmě i připomínky a nápady,“ uzavírá Lucie.
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