Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

METODIKA SDÍLENÉ KANCELÁŘE
Provozní řád sdílené kanceláře a dětského koutku – OLEŠSKÁ 18, P10
v rámci projektu Znovu do práce s podporou Klubu K2 (č.p.: CZ.2.17/2.1.00/35059)

1. Poskytovatel:
Klub K2, o.p.s.
se sídlem: K Rybníčkům 15, Praha 10, 100 00
IČ: 27388221
2. Podpořená osoba
Sdílená kancelář je určena pro:
 rodiče, kteří chtějí začít podnikat
 rodiče, kteří po skončení rodičovské dovolené hledají zaměstnání
 rodiče pečující o děti do 5 let
 samoživitelé pečující o děti do 15 let
3. Osoba může zařazena do sdílené kanceláře, pokud splňuje podmínky uvedené v čl.2. Splnění
podmínek dokládá podepsaným čestným prohlášením, které je součástí monitorovacího listu.
4. V případě zájmu o využití dětského koutku je třeba vyplnit žádost o přijetí dítěte do dětského
koutku.
5. Poskytovatel uzavírá na první schůzce s podpořenou osobou Dohodu o užívání sdílené
kanceláře. Součástí této dohody jsou i ujednání týkající se využití dětského koutku. Podpořená
osoba rovněž podepisuje monitorovací list podpořené osoby.
6. Vybavení dítěte do dětského koutku: přezutí, jídlo, pití a pleny na dobu pobytu v dětském
koutku.
7. Provozní doba sdílené kanceláře: pondělí-pátek od 9 do 12 a 15-17 hodin
8. Ve sdílené kanceláři je zakázáno kouřit.
9. Po skončení práce ve sdílené kanceláři je podpořená osoba povinna po sobě uklidit.
10. Podpořená osoba je povinna se chovat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku
poskytovatele.
11. Místo ve sdílené kanceláři a dětském koutku je třeba rezervovat alespoň 24 hodin předem u
koordinátorky Mgr. Soni Pohankové na telefonním čísle 777 261 322 nebo mailem
skolka@klubk2.cz.
12. Rušit rezervaci ve sdílené kanceláři nebo v dětském koutku je možné nejpozději
24 hodin předem u koordinátorky Mgr. Soni Pohankové na telefonním čísle 777 261 322 nebo
mailem skolka@klubk2.cz.

13. Podpořená osoba při každé návštěvě podepíše prezenční listinu.

schválila: Mgr. Regína Dlouhá
ředitelka
Tento projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita a je spolufinancován Evropským
sociálním fondem

