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Unikátní tréninkové centrum „Podnikání všem“, určené pro začínající 

podnikatele zahájilo v Kladně svůj provoz 

 

Praha, Kladno - Občanské sdružení Centrum podpory podnikání Praha o.s. (CPPP) 

otevřelo prostory nového tréninkového a co-workingového centra. Smyslem dlouho 

připravovaného mezinárodního projektu je nabídnout trochu jinou koncepci, která 

pomůže především rodičům s návratem na pracovní trh. 

 

Název nového centra „Podnikání všem“ vyjadřuje duch celého projektu: poskytnout základní 

podnikatelské znalosti a posílit nebo obnovit pracovní návyky rodičům, kteří se chtějí opět 

zapojit do pracovního procesu po delší době strávené na rodičovské dovolené. Tedy ne pouze 

maminkám, ale i tatínkům. „Ačkoliv se to zdá jasné, nad podobou názvu diskutovalo celé 

občanské sdružení několik dní. Chtěli jsme totiž, aby nový název ztělesňoval maximální 

otevřenost těm, kteří mají zájem naučit se něco o podnikání. To se nám myslím povedlo“, říká 

jedna ze školitelek Lucie Mazalová. 

 

Celé centrum představuje vlastně jakýsi podnikatelský simulátor. To znamená, že si účastnící 

pod odborným dohledem školitelů vyzkoušejí jak založit a provozovat firmu se všemi 

aspekty, které se k této činnosti vážou. Musejí se tedy potýkat s administrativou založení 

s.r.o., vymyslet funkční podnikatelský plán, ale také třeba vytvořit efektivní marketingovou 

kampaň. „ Koncipovali jsme projekt jako podnikatelský inkubátor pro začínající podnikatele. 

Mnoho maminek a tatínků mají zajímavé nápady, ale nedisponují prostorem ani zkušenostmi, 

které jsou pro start podnikání nezbytné. Obojí nyní naleznou v našem centru a to bezplatně“, 

říká místopředseda sdružení David Janata. Vedle „firmy na nečisto“ zde probíhají rovněž 

jednotlivé kurzy jako je základ práce s počítači, základy marketingu, nebo daňová 

problematika. Velkým přínosem je také možnost bezplatného hlídání dětí odborným 

personálem v době, kdy se rodiče účastní kurzů. „Velmi dobře si uvědomujeme, že dítě může 

být pro začínající rodiče-podnikatele takřka neřešitelným problémem. Hlídání potomků 

během výuky bylo proto naší hlavní prioritou, které jsme podřídili i řešení prostorových 

dispozic centra“, řekla k tomu metodička projektu Petra Košíková. 

 



                    
 

Citlivé stavební úpravy nových prostor byly osobně konzultovány členy sdružení se 

zahraničními partnery ze Švédska a Polska, kteří mají s podobnými projekty velkou 

zkušenost. 

Zájemci z řad rodičů se mohou stále do kurzů hlásit. Projekt je financován z Evropského 

sociálního fondu a z peněz v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

 

Marek Bartoš 

 

Více informací najdete na: www.podnikanijereseni.cz 

Nebo nás kontaktujte na: 

Regionální a projektová kancelář Kladno 
Ctiborova 3091 

272 01 Kladno 

tel: +420 312 610 103 

mail: cppp@cppp.cz 

www.cppp.cz 

 

 

  
 

 

http://podnikanijereseni.cz/cppp@cppp.cz
http://podnikanijereseni.cz/www.cppp.cz

