děti Hlídání dětí

Baby office

Kariéra na rodičovské
Rok funguje v hlavním
městě prostor určený
rodičům na rodičovské
dovolené. Baby Office,
místo, kde je společná
kancelář a školka i chůva
pod jednou střechou,
už stihlo navštívit okolo
stovky maminek. A první
dva tatínkové. Už půl roku
je také zdarma.
text Stanislava Pecková
foto David Neff, mafra
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o domu s barevnou fasádou
v tiché ulici u Kačerova vjíždí
maminka s kočárkem se spícím dítětem, zaparkuje ho
u vchodu na zahradě a než se
pustí do práce, nechá si na recepci připravit kávu. Chvilku po poledni se kolem
dveří do jedné z heren potichu našlapuje, odpočívají tu nejmladší děti. V druhé
herně se prohánějí ty, kterým se spát nechtělo. S chůvou je tu i batole natahující
ručičky po předmětech na stole. Matky
sedí o patro výš, v tichých podkrovních
místnostech, každá s notebookem u svého stolu. Mezi nimi je například i Markéta Kohoutková, maminka tří dcer, která
vystudovala dvě vysoké školy a na mateřské dovolené začala s projektem
www.uspesnedite.cz, kde vede cvičení
pro všestranný rozvoj batolat, předškolních a školních dětí s handicapem
i bez handicapu. Minulý rok na podzim
hledala možnost, jak při starosti o batole pracovat a studovat. A na internetu
narazila na Baby Office. „Baby Office
se pomalu rozjíždí. Nejen v Praze, kde
hledáme nové prostory a další místa,
v jednání je taky Brno nebo Pardubice,“ říká zakladatelka projektu Hana

Krejčí. Svoji druhorozenou dceru brala
od narození do kanceláře, jako podnikatelka si nemohla dovolit na tři roky
odejít z práce. A tak se rozhodla vytvořit
místo, kde by všechno bylo pod jednou
střechou: kancelář, herna, cvičení, relaxace, meditace.
Na volné noze
Kromě hlídání a místa na práci – ať
už ve společné kanceláři (z angličtiny
coworking) nebo v pronajaté soukromé –
nabízí tým kolem Hany Krejčí i semináře
pro začínající podnikatele rodiče (hlavně matky). Ať už jde o finance, počítačové
nebo manažerské dovednosti nebo personální poradenství či kurz líčení nebo
rétoriky. Jedna místnost je vyhrazená
pro wellness, kde se rodiče objednávají
na různé druhy masáží. Od srpna mohou v Baby Office nabízet služby zdarma
díky penězům z Evropského sociálního
fondu. Přihlásit se může každý, kdo má
děti ve věku do deseti let, k dispozici mu
bude miniškolka, dotovaný program
pokryje pro zájemce 160 hodin ročně.
„Stačí se u nás zaregistrovat, ozvat se
den dopředu a nahlásit termín,“ říká kolegyně Hany Krejčí Pavlína Bandrowská.

Individuální hlídání je možné pro děti
od půl roku, miniškolku pak navštěvují
nejčastěji děti mezi dvěma a čtyřmi lety.
Podobné projekty se najdou i v zahraničí. Možnost vzít s sebou potomky nabízí v Británii, Německu nebo
ve Spojených státech asi jedno z deseti
coworkingových center. Nemají sloužit
jako náhrada za školky, je to ale jedno
z řešení, jak dál pracovat i na rodičovské.
„Stvořit coworkingové místo pro rodiče s dětmi může mít ohromný úspěch.
Nebo může jít o velký propadák,“ píše
Johanna Voll, autorka magazínu o sdílených pracovních prostorech deskmag.
com. Tak zatímco londýnský Third Door
chystá další pobočku, o Zeiträume v německém Kolíně nad Rýnem rodiči příliš
velký zájem neměli – chtěli hlavně školku. Nabídnout služby pro „mompreneurs“ (skládanka z anglických slov matka
– mother – a entrepreneur – podnikatelka ) je podle ní jednou z možností, jak
takové místo udržet při životě.
Školky, chůvy a školičky
A jak slučují práci dohromady pražské
matky, pokud nemají coworkingové
místo s hlídáním v dosahu? „Myslím,
že možnosti tu jsou a ceny už nejsou
tak hrozné, jako před pár lety. Díky
uvolněnější legislativě je větší nabídka
mikroškoliček. Nápad babbyoffice se
mi líbí moc, držím jim pěsti, aby bylo
víc poboček, některá i blíž k našemu
bydlišti,“ říká novinářka na mateřské

stvořit coworkingové
místo pro rodiče s dětmi
může mít obrovský
úspěch. Nebo může jít
o velký propadák.
dovolené Lenka Vrtišková Nejezchlebová. Hlídání s manželem řešili od doby,
kdy bylo jejich synovi půl roku. Na výpomoc docházely dvě slečny na hlídání,
které se střídaly. Jedna na doporučení,
druhá kamarádka. Jejich služby vyšly
na sto korun za hodinu. „To je myslím
standard. Chodily jednou, dvakrát týdně
na dopoledne nebo odpoledne, vzaly Toníka ven, nebo si hráli v pokoji a já vedle
pracovala. Teď je Toník v malé nedaleké
soukromé školičce na dopoledne a zatím
vypadá spokojený.“ Podle Lenky Vrtiškové Nejezchlebové už dnes není problém
sehnat i pro malé dítě nějakou formu
hlídání, ale vždycky jde o doporučení,
zkušenost a taky o to, jestli se to rodičům
vyplatí finančně. Za pravidelnou miniškolku v Praze rodiče zaplatí okolo pěti až
deseti tisíc korun měsíčně a více, ceny
se liší také podle stravy a doplňkového
programu, například u soukromých miniškolek nebo center v angličtině nebo
u ekologických školek. A ceny se zvyšují, čím je mladší jejich návštěvník a nosí
třeba ještě plenky.

V novém.
Baby Office zatím sídlí na
Praze 4, už se ale poohlíží
po větším působišti. velkou
výhodou původního domku
na kačerově je ale zahrada.

společné.
zatímco děti spí, jejich
maminky pracují na
svých projektech ve
sdílené kanceláři.

předškoláci. do miniškolky chodí
nejčastěji děti mezi dvěma a čtyřmi
lety. pro mladší děti (od půl roku)
je k dispozici individuální hlídání.
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