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FAMILY AND JOB Z.S.
 



Family and Job je neziskovou organizací (zapsaným spolkem),
která byla založena v roce 2013. 

Jejím cílem od počátku založení je slaďování soukromého a
pracovního života, pomoc rodičům dětí ale i seniorům.

 Zaměřuje se na oblasti pomoci:

1) Pomoc rodičům malých dětí
2) Asistence zaměstnavatelům pro zaměstnance s dětmi
3) Propojení rodičů, předškolního zařízení, firem a dalších
zařízení pro naplnění myšlenky work-life balance v praxi
4) Podpora enviromentálních aktiv
5) Hájení zájmů a práv seniorů

ÚVOD
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ROK 2020

V roce 2020 organizace zaměstnávala
46 osob v pracovně-právním vztahu.
 
V rámci všech projektů organizace se
zapojilo nejméně 90 dobrovolníků. 

N A Š I  L I D É
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Mgr. Daniela Celerýnová, Dis.
(předsedkyně)

Ing. Štěpánka Mašlárová 
Ing. Martina Tesaříková

(poradní orgán) 
Worklife Agency s.r.o.

Danuše Vašíčková 
Minormedia s.r.o.

RD Poradenství s.r.o. 
Madeta a.s.



ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
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Otevření
podnikové dětské
skupiny v Praze -

"Jesle a školka
Korálky" 

Získání dotace ze
Státního fondu ŽP
ČR pro "Přírodní

zahradu" a částečná
realizace pro

dětskou skupinu
Family and Job Kolín

Úspěšná realizace
projektu "Dětem s

láskou" - díky
získání podpory od

Jihomoravského
kraje



PROVOZ
DĚTSKÝCH
SKUPIN

Family and Job v roce 2020 provozovala celkem 9 vlastních
dětských skupin po celé České republice s kapacitou 137 míst

pro děti od 1 roku:
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DS Kolín I a II - Jesle a školka Medvědi

DS Kladno I a II - Montessori školka

DS Domažlice I a II - Jesle Dráčci

DS Praha - Jesle Little Heroes

DS Horní Jirčany - Jesle Jiřičky

DS Praha - Jesle a školka Korálky

1-2

3-4

5-6

7

8

9
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Jesle a školka Medvědi
2x 12 dětí

provoz od května 2018
Kolín

Jesle Jiřičky (původní
název Jesle Kids Way)

kapacita 18 dětí
 provoz od prosince

2019
Horní Jirčany

Jesle Dráčci 
2x 12 dětí

provoz od září 2016
Domažlice

Montessori Kladno 
2x 12 dětí  

provoz od září 2016 do
září 2020

 

D Ě T S K É
S K U P I N Y

M I M O P R A Ž S K É
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Jesle a školka Korálky
1x 24 dětí 

provoz od září 2020
Nové Butovice

Coral Office Park
podniková DS

Jesle Dráčci 2x 12 dětí -
provoz od září 2016

Domažlice

D Ě T S K É
S K U P I N Y

P R A Ž S K É

Jesle Little Heroes
 kapacita 23 dětí 
provoz od března

2019
Podolí



2 GENERACE

V rámci projektu 2generace jsme i v roce 2020 provozovali komunitní
centrum pro seniory a propojovaly aktivní seniory se školkami a jeslemi

a naopak školky a jesle s domovy pro seniory. 
 

Do projektu velmi negativně zasáhla pandemie COVID-19 vzhledem k
tomu, že senioři patří k nejvíce ohroženým skupinám. Proto byly
návštěvy dětí a seniorů i provoz KC na jaře přerušeny a s krátkou

přestávkou během léta pokračovaly v omezeném režimu až do konce
roku. 

 
Zatímco aktivní senioři se začali scházet a vzdělávat online, setkávání

mezi domovy pro seniory a školkami probíhalo na dálku prostřednictvím
fotografií, vzkazů a dárečků. 

 
Do projektu se celkem zapojilo 84 aktivních seniorů - dobrovolníků,
svou babičku nebo dědečka získalo 17 školek a jesliček a netrpělivě

čekají, až se k nim budou moci opět podívat. Na návrat do normálu se
těší také 4 domovy pro seniory se svými partnerskými školkami. 
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SPOLUPRACE

V průběhu roku probíhala aktivní spolupráce s dalšími NNO a
podnikatelskými subjekty.
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Hoop Funny, z.s.
organizace

příměstských táborů,
sportovních

soustředění, webinářů
a supervizí

Vše pro jesle a školky, s.r.o.
Pyroadvisory, s.r.o.

 
vytvoření osvětového

videomateriálu k tématu požární
ochrany v dětských skupinách

Asociace
provozovatelů

dětských skupin a
mikrojeslí, z.s.

neustále zvyšujeme
kvalitu služeb pro děti

Montessori ČR
Klubko Montessori
školení a supervize

pedagogiky
M.Montessori v praxi

Kustod, s.r.o.
poskytnutí prostor pro

rekvalifikační kurzy
Chůva pro děti



VZDĚLÁVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

Projekt "Vzdělávání zaměstnanců" má za cíl proškolit
zaměstnance členů spolku Family and Job - zapojeným

subjektem je Madeta, a.s. - a díky tomu pomoci přizpůsobovat
se změnám, zvýšit dovednosti, znalosti i kompetence

pracovníků.
 

V roce 2019 započala plánovací fáze projektu. 
V roce 2020 na ní bylo navázáno fází realizace.

 
Úspěšně bylo dokončeno několik kurzů v oblasti - Obecné IT.

Další připravené kurzy nebyly dokončeny kvůli nařízeným
opatřením spojených s pandemií COVID19.

 
Připravuje se realizace dalších kurzů v online prostředí v

oblastech, které v této formě budou přínosné.
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Díky podpoře Jihomoravského kraje jsme v loňském roce realizovali,
ve spolupráci s NNO Dětem s láskou, z. s., projekt „Posilování
rodičovských kompetencí osob pečujících o dítě na území JMK“.

V rámci projektu proběhly tyto akce:

DĚTEM S LÁSKOU
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Jak v klidu z neklidu
- 

prezenční celodenní
kurz

Učení, myšlení a
život v praxi nejen v

době korony
-

zážitkový online
workshop


