Coworkingová centra pomáhají sladit péči
o rodinu a zaměstnání
Pečujete o malé děti nebo osobu blízkou a hledáte stále neúspěšně zaměstnání, které by vám
umožnilo sladit péči o rodinu s pracovní činností? Zaměstnavatel vám umožnil pracovat z domova,
ale vy si nechcete nosit práci domů? Bojíte se sociální izolace nebo cítíte, že vaše rodina nesleví z
požadavků a vy budete stále jako „v jednom kole“? Na vašich bedrech zůstanou všechny domácí
práce a k tomu vám přibyde ještě zaměstnání. Zvažujete zahájit podnikání a hledáte možnosti příležitostného zajištění péče o děti?

Coworkingová centra mohou být řešením

Právě pro vás mohou být Coworkingová centra dobrým řešením, jak sladit pracovní den s péčí o
rodinu či malé děti.
Coworkingové centrum je sdíleným pracovním prostorem, který využívají distanční pracující, nezávislí profesionálové a podnikatelé či podnikatelky. Za drobný poplatek mohou využívat veškeré vybavení kanceláře: internet, IT techniku, nábytek, kuchyňku apod. Coworking je dobrou alternativou
k poněkud nezáživné práci z domova.
Robert Vlach, provozovatel serveru „Na volné noze“, který se na podporu nezávislých profesionálů specializuje, hodnotí coworking pozitivně: „Jde o jeden z nejzajímavějších trendů, jaký
se během posledních let v oblasti podnikání na volné noze objevil. Coworking je důsledkem přeměny
společnosti, která se mimo jiné díky informačním technologiím stává pestřejší a více otevřenou. Dnes
má člověk notebook, může pracovat odkudkoli a klasické kanceláře tím mnohdy ztrácejí smysl. Coworkingové centrum je jednou z možných podob kanceláře 21. století,“ uzavírá Vlach.
*zdroj www.navolnenoze.cz

Coworkingová centra s hlídáním dětí

V současné době začínají na řadě míst v naší republice fungovat také Coworkingová centra, která
maminkám nabízejí hlídání dětí.
Pokud nemáte babičku či jiné možnosti hlídání a pracujete z domova, nejvíce se asi práci věnujete
v době, kdy dítě spí, kdy si hraje a nepotřebuje vás, nebo když je partner/partnerka doma a může
hlídat. Sami nejlépe víte, že o efektivní práci se v těchto případech často hovořit nedá. Tímto způsobem pracujete nejen na úkor svých dětí, svého zdraví, ale i času, který byste mohli věnovat svému
osobnímu růstu. Nehledě na to, že jste stále v časové tísni, nevyspalí a vyčerpaní.
Coworking je dobré řešení jak pro rodiče tak i jejich děti. Maminky i tatínkové mohou v klidu pracovat ve sdílené kanceláři a jejich děti si pak hrát pod odborným dohledem v oddělených hernách.
Rodiče mají tak své děti nablízku a přitom mohou v klidu pracovat.

Další výhody Coworkingového centra

Zaplatíte pouze za služby, které využijete, vaši práci nemůže ohrozit nemoc chůvy nebo pečovatelky, potkáte spřízněné duše, konce rodičovské dovolené se nemusíte bát.
Text:
Ilona Jílková, manažerka projektu „Aktivní přístup k rodině i zaměstnání“, ŠANGRI-LLA o.s., Vamberk
více informací na www.sangri-lla.cz

