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 Od roku 1991 – zakladatelé nabídky pro slaďování pracovního a rodinného života
(Work-Life-Balance) v Německu (propojení ekonomické a sociální sféry)
 Od roku 2009 v Čechách
 Iniciátor a přední poskytovatel služeb v oblasti slaďování pracovního a rodinného
života a PPP modelů
Formy péče o děti
Zařízení celodenní péče o děti – nutno získat povolení k jejich provozu:
 jesle (0-3)
 mateřská škola (3-6)
 malá věkově smíšená skupina (0-6)
 velká věkově smíšená skupina (2-6)
Denní péče – od 15 hodin týdně nutno získat povolení k péči, výchově a vzdělávání:
 klasická denní péče o děti: zákonná předloha německý Sociální zákoník VIII 5 dětí na
5 let??, může být odlišné v jednotlivých zemích a obcích
 velká denní péče, až 10 dětí (sloučení osob, které o děti pečují)
 denní péče o děti pro firmy (rodinné jesle), model společnosti pme Familienservice
GmbH
Nositelé péče o děti
 Veřejní nositelé péče o mládež – zemský úřad péče o mládež, úřad péče o mládež
 Uznávaní nositelé dobrovolné péče o mládež – charitativní organizace, např. Caritas,
Diakonie.. sdružení, rodičovské iniciativy
 Církevní nositelé
 Poskytovatelé z řad soukromých firem – např. pme Familienservice, péče o děti ve
firmách
Kvalifikace personálu
Kvalifikace personálu pro zařízení celodenní péče o děti od 0 do 6 let
 Střední odborné vzdělání: učitel(ka) v mateřské škole, vychovatel(ka) v jeslích,
vychovatel(ka)

 Studium = pedagogové (sociální pedagogika, pedagog)
Kvalifikace pro denní péči o děti:
 Do 160 vyuč. hodin z pedagogiky, zdravovědy, práva,
 Navíc první pomoc u dětí
Prostory (uzpůsobené dětem, po dohodě s úřadem péče o mládež)
 Veřejné a pronajaté prostory v zařízeních celodenní péče o děti
 Soukromé (vlastní domácnost) a pronajaté prostory u celodenní péče o děti
 Venkovní prostory nejsou povinné
Financování
 Zařízení celodenní péče o děti: příspěvek rodičů odstupňovaný dle jejich příjmu plus
příspěvek obce a příp. ještě podíl zřizovatele u spolků
 Firemní zařízení celodenní péče o děti s veřejnými prostředky či bez nich
 Denní péče o děti s veřejnými prostředky či bez nich
 U denní péče o děti platí zvláštní ustanovení týkající se platby daní a příspěvků na
sociálních pojištění u „denních matek“ a „denních otců“. Maximální osvobození od
daně 300€ za dítě a měsíc
 Možnost daňového odpočtu u rodičů: náklady na péči o děti ve výši max. 4000€/rok a
dítě

