
Coworkingové centrum s hlídáním dětí 

Praha / Horní Počernice  

Hlavní přínos: 

 podpora slaďování práce a péče 

 zvyšování zaměstnanosti 

 rozšiřování sítě zařízení péče o děti 

 

Spolek Mumraj1 vznikl v roce 2000. Podporuje rodinu a rozvíjí komunitu. Ve svých 

pravidelných aktivitách jakými jsou: kurzy a kroužky, školička, setkávání, semináře, 

konzultační a coworkingové centrum a ekocentrum, podpoří 350 rodin týdně. Pořádá 

12 komunitních akcí ročně. Realizuje také ekoprogramy ve školkách a školách. V roce 2013 

se zabýval slaďováním rodinného a pracovního života, flexibilními formami práce a výsledkem 

byl mimo jiné vznik nového programu v Mumraji: Coworkingového centra pro rodiče 

s hlídáním dětí.2  

Pracovní potenciál rodičů na rodičovské dovolené zůstává bohužel často nevyužit. Díky 

coworkingovému centru Mumraj však mohou rodiče i po dobu rodičovské dovolené udržovat 

kontakt se svou prací, případně rozjet práci novou či studovat. Coworkingové centrum nabízí 

šest kancelářských míst se zázemím (wifi, notebooky, tiskárna, občerstvení, šicí stroj, 

masérské lehátko) pro kancelářskou nebo rukodělnou práci. Nabízí hlídání dětí v herně, 

aby rodiče mohli v klidu nerušeně pracovat, ale dítě bylo poblíž pro případ, že by rodiče 

urgentně potřebovalo. Rodič si může jedno odpoledne rezervovat místo v coworku, a druhý den 

ráno má připravené místo k práci a chůvu pro své dítě. Rodičům tak program pomáhá udržet 

si jejich práci, nacházet práci novou, nebo rozjet vlastní podnikání, a to i díky poradenství  

v Konzultačním centru. Motivace rodičů k využití těchto služeb je různá, někteří hledají práci, 

jiní rozjíždějí e-shop, či píší knihu, šijí a prodávají své výrobky, nabízejí poradenství  

anebo studují. 

 

Příběh z praxe: 

Paní Kateřina S. se rozhodla během rodičovské dovolené dostudovat vysokou školu. Povedlo 

se jí to právě díky coworkingovému centru v Mumraji, kde se mohla v klidu učit na zkoušky, 

zatímco bylo o její dítě postaráno. 

 

Zdroj:  

Coworking [online] 2019 [cit 2018–12-18].  Dostupné z:   https://www.domumraje.cz/coworking/ 

                                                 
1 Kontakt: Rodinné a komunitní centrum Mumraj Praha Horní Počernice, Barbora Zálohová 

barbora.zalohova@domumraje.cz , Tel: 775720584, www.domumraje.cz  
2 Coworking [online] 2019 [cit 2018–12-18].  Dostupné z:   https://www.domumraje.cz/coworking/  
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