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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, pomoc rodičům dětí ale i seniorům.
Naše aktivity spočívají v provozu dětských skupin, propojování generací, vzdělávání
zaměstnanců a organizací seminářů i aktivit s těmito oblastmi spojených.

Kontaktní údaje
Chcete-li

nás

kontaktovat,

můžete

tak

učinit

prostřednictvím

našeho

info@familyandjob.cz nebo prostřednictvím jednotlivých kontaktních osob:

Mgr. Daniela Celerýnová
předsedkyně
daniela.celerynova@gmail.com

Ing. Štěpánka Mašlárová

Ing. Martina Tesaříková

místopředsedkyně

místopředsedkyně

stepanka.maslarova@gmail.com

tesarikova.m@email.cz

Základní informace o spolku
Family and Job z.s.
Na Podkovce 205/20, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 023 83 314
www.familyandjob.cz

emailu:

PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN V ROCE 2021
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Family and Job v roce 2021 provozovala celkem 8 vlastních dětských skupin po celé
České republice s kapacitou 125 míst pro děti od 1 roku.
30. 6. 2021 se do evidence dětských skupin zapsala další naše dětská skupina - Jesle a
školka Korálky II.
V rámci sjednocení identity byla zpracována pro každou dětskou skupinu nová loga.

DS Kolín I a II
Jesle a školka Medvědi

DS Praha
Jesle Little Heroes

DS Domažlice I a II
Jesle Dráčci

DS Praha
Jesle a školka Korálky I a II

DS Horní Jirčany
Jesle Jiřičky

NOVINKY V NAŠICH DĚTSKÝCH SKUPINÁCH V ROCE 2021
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Jesle a školka Medvědi Kolín

ZAHRADA VŠECH GENERACÍ
... je projekt, na který se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Díky projektu dětem nabídneme možnost zkoumání přírodních zákonitostí, práci s
přírodními prvky a poznávání přírodnin. Zahrada se promění v inspirativní prostředí pro
děti, které zde mohou v kontaktu s přírodním prostředím rozvíjet své schopnosti, tvořivost
a fantazii. Součástí projektu jsou nové vrbové domečky, výukové prvky (vzdělávací tabule,
didaktické sety), bylinková zahrada a další prvky, které umožní kvalitní trávení času dětem
z dětských skupin a při společných akcích také jejich rodičům a veřejnosti.

NOVINKY V NAŠICH DĚTSKÝCH SKUPINÁCH V ROCE 2021
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Jesle Dráčci Domažlice

AUDIT ZNAČKY KVALITY
Na základě dobrovolné žádosti proběhl v listopadu v jeslích Dráčci Audit značky kvality. V
rámci systémového projektu Podpora implementace dětských skupin zavedlo MPSV do
praxe Audit dětských skupin. Dráčci Domažlice auditem prošly na jedničku a získaly tak
certifikát Auditu značky kvality,
V rámci kontroly proběhl audit v oblastech:

Filosofie dětské skupiny
Plán výchovy a péče
Pečující osoby
Provoz dětské skupiny
Adaptační období
Bezpečnost a hygiena
Genderový a environmentální aspekt

NOVINKY V NAŠICH DĚTSKÝCH SKUPINÁCH V ROCE 2021
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Jesle a školka Korálky II

ZÁPIS DO EVIDENCE
DĚTSKÝCH SKUPIN
Od 30. 6. 2021 je v provozu naše nová dětská skupina Jesle a školka Korálky II, která sídlí v
budově Coral Office Parku v Nových Butovicích. Dětská skupina má kapacitu 12 míst.

NOVINKY V NAŠICH DĚTSKÝCH SKUPINÁCH V ROCE 2021
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Jesle Little Heroes

NOVÉ VYBAVENÍ JESLIČEK
V roce 2021 jsme zřídili montessori kuchyňku pro naše nejmenší děti. Obnovila se výmalba
třídy a celkově byl uzpůsoben nábytek tak, aby co nejvíce vyhovoval malým dětem.
Na zahradu byly pořízeny nové herní prvky.

NOVINKY V NAŠICH DĚTSKÝCH SKUPINÁCH V ROCE 2021
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Jesle Jiřičky

ÚPRAVA ZAHRADY
a PROJEKT RECYKLOHRANÍ
V Jiřičkách proběhly terénní úpravy zahrady, úprava zeleně, vysadili jsme bylinkovou
zahrádku. Úpravou prošlo také oplocení a vchod, který byl zaasfaltován.
Průběžně se také zapojujeme do projektu Recyklohraní. Jeho cílem je prohloubit znalosti
dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

ZDRAVÍ PRO NEJMENŠÍ

STRANA 8

Projekt „Zdraví pro nejmenší: vzdělávací program“ navazuje na naši činnost poskytování
služby péče v dětské skupině a na naši vzdělávací činnost. Vychází z předpokladu, že výchova
ke zdraví musí začít již ve velmi nízkém věku (ideálně již od 1 roku). Cílovou skupinou
projektu jsou rodiče, kteří jsou pro děti nejdůležitější osobou a vzorem, a také osoby pečující
o děti v dětských skupinách.
V rámci projektu jsme realizovali několik webinářů a sepsali jsme několik článků se
zaměřením zdravou stravu u nejmenších dětí. Záznamy z webinářů jsou dostupné na našem
webu: familyandjob.cz/zdravi-pro-nejmensi/
Projekt Zdraví pro nejmenší byl spolufinancován Magistrátem hlavního města Prahy pod
číslem DOT/81/03/000709/2021. Děkujeme.

PROJEKT LISTEN
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Cílem projektu LISTEN: Community Learning for Social Inclusion je podporovat dialog
mezi mateřskými školami/dětskými skupinami, místními komunitami a rodinami a vytvořit
vzdělávací program pro chůvy a dobrovolníky v této oblasti.
Jedná se o Strategické partnerství škol, neziskových organizací a dalších subjektů ze 4
evropských zemí pod vedením italské organizace Liberitutti.
Projekt začal 1. listopadu 2021 a je plánován na 24 měsíců.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.
Více informací je možné nalézt na webu familyandjob.eu/listen-project

PROJEKT 2 GENERACE
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V červenci 2021 skončil projekt 2 generace, který propojoval aktivní seniory s dětmi,
dětskými skupinami a mateřskými školami. Senioři, kteří se do projektu zapojili, měli
možnost navštěvovat jednotlivě nebo v malých skupinkách dětské skupiny, mateřské školy
či jesličky a zůčastňovat se společných aktivit s dětmi.
Projekt byl podpořen z ESF prostřednictvím programu Praha - pól růstu ČR.
Více informací na webu www.2generace.cz.

30. 1. 2021 jsme uspořádali ve spolupráci s Mgr. Kateřinou
Trávníčkovou a organizací Právě teď o.p.s. seminář na téma
Aktuální trendy ve výchově – jaké jsou a jak je vnímá starší
generace? Přednáška byla určena všem prarodičům, kteří chtějí
pochopit současnou generaci rodičů.

Mezigenerační diskusi na téma Co naše babičky a maminky ve
výchově uměly… a proč se jich na to neptáme? vedly 1. 3. 2021
dámy Zdeňka Tačovská a Kateřina Trávníčková.
Kromě babiček a maminek se do diskuse zapojili také dva
dědečkové.
V březnu jsme pořádali cyklus setkání s názvem Čaj o páté, kdy
cílem hostitelky Zdeňky Tačovské bylo, abychom se vzájemně mezi
sebou poznali a zjistili, co zajímavého kdo umí a co ho baví.
Setkání probíhala ve spolupráci s organizací Právě teď o.p.s.
Díky online aktivitám projektu nezůstali senioři ani v době
koronavirové sami.

PROJEKT 2 GENERACE
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7. 4. 2021 vedla lektorka Mgr. Pavlína Miltová seminář na téma
Infekční onemocnění – prevence a posilování imunitního
systému
24. 5. 2021 jsme pořádali online webinář s názvem První pomoc
(nejen) dětem. Obsahem webináře bylo zopakování či přiučení
poskytnutí první pomoci a kontrola vybavení domácí lékárničky.
9. června 2021 proběhla další virtuální akce projektu, tentokrát s
názvem Porodní příběhy napříč generacemi.
Na toto intimní téma si povídaly jak novopečené maminky, tak naše
,,babičky" a sdílely mezi sebou neopakovalné zážitky radosti a štěstí z
narození svých dětí.

30. června 2021 proběhla akce Piknik a klobouková párty na
Střeleckém ostrově - součástí akce, kterou jsme spolupořádali s
organizací Právě teď, o. p. s., bylo kromě setkání a popovídání také
vaření a další tvoření, hraní petangue a möllky a především spousta
klobouků, které dělaly radost nejen ženám, ale i mužům a dětem.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FAMILY AND JOB
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Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu mohou
členské firmy v síti Family and Job z.s. vzdělávat své zaměstnance ve vybraných oblastech.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad jejich
kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt plynule
navazuje na projekt, který byl realizován již od února 2017. Má ambici přinést školeným
větší odborný rozhled a možnosti kariérního rozvoje a jejich zaměstnavatelům – našim
členům – profesionální a spokojené zaměstnance a zaměstnankyně.

ZÍSKÁNÍ AUTORIZACE PRO PROFENÍ KVALIFIKACI
CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ
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V říjnu 2021 nám byla udělena autorizace podle zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání pro profesní kvalifikaci 69-073-M:

CHŮVA PRO DĚTI
V DĚTSKÉ SKUPINĚ
V roce 2021 jsme ve spolupráci s několika odborníky z praxe zkompletovali a vydali odborná
skripta pro uchazeče o tuto zkoušku a naplánovali jsme termíny zkoušek na rok 2022.
Spolupráci jsme navázali nejprve se 3 odborníky, kteří se stali autorizovanými zástupci
Family and Job.
Na propagaci zkoušek spolupracujeme s organizací Vše pro jesle a školky, s. r. o.

ČLENSTVÍ V ASOCIACI PROVOZOVATELŮ DĚTSKÝCH SKUPIN
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Asociace provozovatelů dětských skupin vznikla jako projekt společnosti Family and Job v
roce 2017, kdy zasiťovala provozovatele dětských skupin pod názvem Moje dětská skupina.
V květnu 2018 se přetranformovala na oficiální platformu zapsaný spolek.
Všechny dětské skupiny Family and Job jsou od samého počátku hrdými členy této
Asociace,

