
 
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAMILY AND JOB 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Family and Job je zapsaným spolkem založeným v roce 2013. Tato 

zájmová nezisková organizace slučuje fyzické i právnické osoby za 

účelem prosazování společného zájmu, jímž je slaďování soukromého 

a pracovního života. Spolupracujeme se zaměstnavateli, rodiči, 

předškolními zařízeními a dalšími organizacemi, které se na politice 

slaďování obou sfér chtějí aktivně podílet. Naše aktivity spočívají 

v propagování myšlenky slaďování, jejím rozšiřování do všech odvětví 

pracovního trhu i ve sdílení kontaktů, zkušeností a know-how mezi 

jednotlivými členy. 

 



 
 

Moje dětská skupina 

Projekt, který vznikl v březnu 2017, má za cíl síťovat 

provozovatele dětských skupin, hájit jejich zájmy a podílet se na 

jejich rozvoji. V květnu 2018 byl projekt předán Asociaci 

provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z.s.  

Family and Job, z. s. je jejím zakládajícím členem. 

 



 
 

 

Prochil: Professional Childcare in European Nurseries 

 

Projekt, který byl zahájen v říjnu 2017, je spolufinancován 

evropským programem Erasmus+. Cílem je vzájemná výměna 

zkušeností mezi partnerskými zeměmi v oblasti nerodinné péče o 

děti do 3 let. Hlavním výstupem bude vzdělávací kurz pro chůvy, 

které pečují o děti ve věku od 1 do 3 let. Na projektu se podílí 

7 partnerů ze 6 evropských zemí.  

 

 



 
 

 

Informace o projektu: www.familyandjob.eu   



 
 

Vzdělávání zaměstnanců členů Family and Job, z.s. 

 

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního 

fondu se mohly členské firmy a OSVČ se zaměstnanci v síti Family and Job z.s. 

vzdělávat ve vybraných oblastech až dva roky zdarma. Projekt, který 

realizujeme v celé České republice, zejména ve Středočeském kraji, skončil 31. 

ledna 2019. Účastníkům školení přinesl větší odborný rozhled a možnosti 

kariérního rozvoje a jejich zaměstnavatelům - našim členům - profesionální 

a spokojené zaměstnance a zaměstnankyně. 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Semináře a školení 

Na počátku roku 2018 se tým Family and Job zaměřil na pořádání 

seminářů pro provozovatele předškolních zařízení i širokou 

veřejnost. Témata seminářů byla vybírána podle zájmů cílové 

skupiny a reagovala také na nově platné vyhlášky a zákony. 

Pravidelně jsme sledovali aktivity MPSV a MŠMT, abychom 

dokázali členům sítě Moje dětská skupina zajistit nejaktuálnější 

informace. 

 

 



 
 

 

Semináře spolupořádané v roce 2018 Family and Job  

 

Elektronická evidence tržeb (EET) 2018 

Co je Montessori? 

Zásady bezpečného zpracování osobních údajů. GDPR a IT bezpečnost. 

Kurz Pracovně právní vztahy a spolupráce v týmu 

Specifika účtování a zdaňování spolků a dalších NNO 

 

 



 
 

 

Provoz dětských skupin Family and Job 

 

Family and Job úspěšně provozuje 6 vlastních dětských skupin 
po celé České republice. 

 

 



 
 

DS Kolín I a II, Havlíčkova 425, Kolín, kapacita 2 x 12 dětí 

Provoz Jesle a školka Medvědi zahájen v květnu 2018 



 
 

DS Kladno I a II, Antonína Suchého 2310, Kladno, kapacita 2 x 12 dětí 

Provoz Montessori DS zahájen v září 2016 



 
 

DS Domažlice I a II, Husova třída 41, Domažlice, kapacita 2 x 12 dětí 

Provoz Jesle Dráčci zahájen v září 2016 



 
 

DS Praha, Na Podkovce 20, Praha, kapacita 23 dětí  

V roce 2018 jsme začali pracovat na přípravách pro zahájení provozu 
dětské skupiny Little Heroes v Praze, která bude koncipována jako 

blingvní prostředí v souladu s pedagogikou Marie Montessori. 

 



 
 

Family and Job z.s. 

IČ: 02383314 

Sídlo spolku: Biskupcova 1643/37, 130 00 Praha 3 

Předsedkyně: Mgr. Daniela Vašíčková, DiS 

e-mail: vasickova.daniela@gmail.com 

tel.: +420 725 938 950 

Místopředsedkyně: Ing. Štěpánka Mašlárová 

e-mail: stepanka.maslarova@gmail.com 

tel.: +420 734 570 434 

www.familyandjob.cz 


