Kladenský coworking pomáhá rodičům při startu podnikání. Klientka centra
Podnikání všem uspěla v soutěži Rozjezdy 2013
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Kladno, Praha – Projektů na podporu podnikavých rodičů, respektive žen, se v poslední
době rozjela celá řada. Jejich cílem je většinou formou vzdělávacích programů naučit
budoucí podnikatele vyznat se ve spletitém byrokratickém systému nebo umět svůj nápad
dobře prodat. Tedy především teorii. Občanské sdružení Centrum podpory podnikání
Praha (dále jen CPPP) na to jde poněkud odlišně. Jejich nové coworkingové centrum
Podnikání všem na Kladně neučí rodiče pouze teoretické základy. Klienti centra na svém
podnikatelském plánu skutečně pracují. Zvolená metoda nese první úspěchy – účastnice
projektu Jana Sýkorová včera uspěla na soutěži pro začínající podnikatele Rozjezdy 2013.
Soutěž Rozjezdy, kterou již třetím rokem pořádá společnost T-Mobile, hodnotí každý rok
podnikatelské plány začínajících podnikatelů z celého Česka. Ty nejlepší pak vybírá do
regionálních kol, ze kterých se vítězové kvalifikují do celostátního finále. Klientka centra
Podnikání všem Jana Sýkorová se ve středočeském „finále“ umístila se svojí Slánskou laktační
poradnou na skvělém druhém místě a o jednu příčku jí tak unikla účast na celostátní úrovni.
Přesto však byla nadmíru spokojená, že se ve tvrdé konkurenci originálních nápadů
prosadila. „Mám z toho velkou radost“, řekla nám paní Sýkorová bezprostředně po vyhlášení
vítězů v Praze. „Byl to náročný den a už se těším, až to doma oslavíme“, dodala „stříbrná
medailistka“, očividně znavená celodenní obhajobou plánu a následným vyčkáváním na
rozhodnutí poroty. Ta posuzovala vedle proveditelnosti podnikatelského plánu i další
kritéria. „Čísla nejsou pro porotu rozhodně tím nejdůležitějším faktorem“ vysvětlila
manažerka společenské odpovědnosti v T-Mobile, Petra Pavičová. „Snad ještě důležitější je
kvalita osobnosti podnikatele a také jaký přínos bude mít projekt pro danou komunitu
v místě realizace“. Slánská laktační poradna přísné podmínky poroty evidentně splňovala.
Pro ty, kteří netuší, oč jde: poradna vlastně učí maminky správně kojit, usnadňuje jim první
měsíce po porodu, jelikož velká většina maminek neví, jak ke kojení správně přistupovat.
Velmi rychle tak s kojením přestávají a nahrazují kojenecké mléko jinou stravou, což je podle
slov, slánské podnikatelky „velká škoda“.
Jana Sýkorová uspěla také díky pomoci CPPP a coworkingového centra Podnikání všem. Jeho
klientky mají často velmi dobré nápady, ale neví si rady, jak je uplatnit v praxi. Proto jsou v
centru koučové, kteří formou „firmy nanečisto“ klientkám radí, jak na to a pomáhají plán
upravit tak, aby byl konkurenceschopný. To byl i případ paní Sýkorové. „Jana je jednou z 10
maminek, které se účastní našeho projektu v Podnikání všem. Máme radost, že právě u nás
vznikají tak skvělé podnikatelské plány. To, že se Jana umístila se svojí laktační poradnou
nakonec druhá ve středních Čechách, je obrovský úspěch“, řekla Lucie Mazalová, odborný

pracovník a jeden z koučů coworkingového centra. „Nejdůležitější pro mě byly semináře o
podnikatelském plánu, co by měl obsahovat, včetně tvorby cen a reklamy nebo SWOT
analýzy“, řekla k tomu sama finalistka regionálního kola.
V Podnikání všem se momentálně testují další zajímavé plány: „biobedýnky“, podporující
lokální farmáře, vegetariánská restaurace nebo dřevostavby. Všechny nápady vymysleli
maminky, které se starají stejně jako Jana Sýkorová o malé děti, ale věří, že dokáží skloubit
rodinu s podnikáním. Uvidíme některý z těchto projektů v soutěži Rozjezdy i za rok? To je
skutečně jen na Vás!
„Pokud i Vy chcete odstartovat vlastní podnikání a chcete mít výborný a promyšlený
podnikatelský plán, můžete od září vstoupit do dalšího kola našeho projektu“, vyzývá
Mazalová. Úspěch Jany Sýkorové totiž dokazuje, že i na rodičovské dovolené lze úspěšně
podnikat.
Projekt „Nové vize co-workingu jako cesta k posílení pracovních příležitostí žen“ je
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
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