Hledáme církevní prostory
pro dětské skupiny
Jako neziskovka zakládáme dětské skupiny po celém Česku, abychom
pomohli s péčí o děti předškolního věku. Uvolňujeme tak ruce
rodičům, spojujeme komunity a oživujeme jinak nevyužívaná místa.
Doplňujeme tak chybějící místa ve školkách, kterých byl nedostatek již před válkou a teď tu
máme navíc kolem 60 000 dětí předškolního věku, o které je potřeba se postarat.

Co je dětská skupina?
●
●
●
●

Něco jako malá školka v bytě
Pro 12 až 24 dětí od 1 roku do 6 let
Pečují o ně 2 až 4 chůvy
Mají pro děti vzdělávací program na každý den

Na to, abyste měli na své faře nebo ve sborovém domě dětskou skupinu, nemusíte být
odborníci na provoz dětských skupin, většinu toho vyřešíme za vás a dětskou skupinu
budeme provozovat my.

Dětská skupina ve sborových prostorech
●
●
●
●
●
●
●
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●
●

Posoudíme vhodnost využití prostorů
Připravíme a zrealizujeme nutné stavební úpravy
Vybavíme prostory nábytkem
Získáme potvrzení od hygieny, požární ochrany a MPSV
Seženeme vedoucího dětské skupiny
Seženeme a proškolíme personál
Spustíme docházkový systém pro děti a portál pro rodiče
Zařídíme web, provozní řád a další formality
Nastavíme správně účetnictví
Připravíme neziskovku pro provoz DS
Nastavíme fungující provozní režim

● Zajistíme financování
● Postaráme se o kvalitu péče
● Postaráme se o dlouhodobý funkční provoz

Kde můžeme otevřít dětskou skupinu?
● Bytový prostor v přízemí nebo 1. patře
● Nebytový prostor v přízemí nebo 1. patře s dostatečnou světlostí a zázemím (WC,
kuchyňka)
● Min. 36 m2 obytných prostor
● Blízko parku nebo jiné zeleni
● Prostor, který mohou děti používat každý všední den od rána, alespoň na 8 hodin
(prostor je možné používat podvečer i pro jiné aktivity)

Co potřebujeme o prostorech vědět?
1. Půdorys prostorů, kde můžeme založit dětskou skupinu
2. Fotografie z místa, abychom odhadli náklady na úpravy
3. Informace o kontextu. Jak prostor funguje dnes? Máte s ním další plány?
Podle fotek, půdorysu a informací o kontextu posoudíme možnosti a ověříme proveditelnost
s hygienou a hasiči. Pokud nám potvrdí, že můžeme dětskou skupinu otevřít, můžeme se
domluvit na podmínkách pronájmu a dalším fungování.
Univerzální půdorys dětské skupinky pro 12 dětí:

Jaké jsou naše dlouhodobé cíle?
●
●
●
●
●
●

Do konce 2022 založíme 100 dětských skupin v Česku
Na prvním místě je pro nás dlouhodobá kvalita péče
Nastavujeme minimální školkovné, abychom podpořili integraci ve společnosti
Platíme nájem a zaměstnáváme na férové smlouvy
Uzavíráme nájemní smlouvy na alespoň 3 roky
Cílíme na udržitelnost 5 a více let

Chcete u vás otevřít dětskou skupinku?
Ozvěte se Františkovi na mail frantisek.pfann@stoskupin.cz nebo na telefon +420 731 983
439. Víc informací o celém projektu najdete na webu stoskupin.cz.
A pokud máte tip na prostor, který není v církevních prostorech a bylo by možné v něm otevřít
dětskou skupinu, tak o něm také můžete dát vědět Františkovi.

