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1. Úvodní  slovo pronesla vedoucí  sociálního odboru FCHSK  Bc. Stanislava Krejčíková. 
Dále účastníky workshopu osobně pozdravila také Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně 
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR,  předsedkyně  Stálé  komise  pro  rodinu  a  rovné 
příležitosti. Ve svém projektu zdůraznila potřebnost nových individuálních forem péče o 
děti  jako vhodného nástroje  tzv.  následné  slučitelnosti  rodiny a  zaměstnání  (usnadnění 
návratu  na trh  práce po skončení  péče  o dítě)  i  jako nástroje  zajištění  péče  o děti  při 
flexibilních formách úvazku. Vyjádřila svou podporu projektu a přislíbila osobní nasazení 
při projednávání zákona o službách péče o děti v Parlamentu ČR. 

2. Vedoucí projektu Ing. Lukáš Tomko představil hlavní body projektu FCHSK, Nové formy 
individuální  péče  o  děti  do  7  let  věku  nerodičovskou  osobou jako  nástroj  odstranění 
překážky pro vstup na trh práce a zdroj pracovních příležitostí ve Středočeském kraji.

3. V prvním bloku Individuální formy péče o děti v zahraničí vystoupil expert mezinárodní 
spolupráce FCHSK PhDr. Vojtěch Belling, PhD. s přednáškou na téma: Trendy rodinné 
politiky  v  EU  se  zaměřením  na  péči  o  děti.  Seznámil  účastníky  a  aktuálními  tématy 
projednávanými  na  evropské  úrovni,  která  mají  dopad  na  rodinnou  politiku  a  rodinu 
obecně.  Představil  také hlavní nástroje v oblasti  péče o děti  v jednotlivých evropských 
zemích, které splňují nároky na individuální péči o dítě a umožňují tak při respektování 
nejlepšího zájmu malých dětí návrat rodičů na trh práce.

4. Jako první zahraniční účastnice workshopu vystoupila paní Kristina Mandl, z Institut für 
Ehe  und  Familie  (Rakousko),  s  přednáškou  na  téma:  Péče  o  malé  děti  v  Rakousku.  
Seznámila účastníky s aktuální debatou probíhající v Rakousku, kdy proti sobě stojí dva 
proudy rozdílně  chápající  “svobodu volby”  v oblasti  slučitelnosti  rodiny a  zaměstnání. 
První skupina se snaží prosadit investice do kolektivních zařízení pro děti od nejútlejšího 
věku jako hlavní nástroj podpory návratu rodičů na trh práce, druhá podporuje skutečnou 
svobodu volby  –  tedy poskytnout  finanční  prostředky na péči  o  dítě  přímo  rodičům a 
nechat  na  jejich  svobodné  volbě,  zda  zůstanou  o  dítě  pečovat  sami,  využijí  jiných 
individuálních forem péče o dítě nebo dítě umístí do kolektivního zařízení. 



5. Jako druhá zahraniční účastnice workshopu vystoupila paní  Hana Štětinová, z Rady pre 
poradenstvo v sociálnej práci (Slovensko), s přednáškou na téma:  Aktuální otázky péče o 
děti do 7 let věku na Slovensku. Představila historii i aktuální otázky řešené na Slovensku v 
oblasti péče o malé děti. Na Slovensku se změnami vlád proběhly poměrně velké změny v 
přístupu k rodinné politice a podpory rodiny, potažmo péče o malé děti. Inovativní formy 
péče  o  děti  se  sice  vyskytují,  ale  pouze  na  soukromé  bázi.  Nejsou  upraveny  žádným 
zákonem.  Působí  mimo síť  “školských zařízení”  (mateřských škol).  Bližší  seznámení  s 
poskytovateli takových služeb bude součástí červnové zahraniční cesty projektu.

6.  Druhý  blok  workshopu  byl  zahájen  prezentací  sociologa  FCHSK,  PhDr.  Zdenka 
Janaty,  který  seznámil  zúčastněné  s  výsledky  dotazníkového  výzkumu,  který  byl  v 
souvislosti s projektem pořádán. Mezi hlavní závěry patří jednoznačná poptávka po nových 
službách ze strany rodičů, jejich preference individuální péče o děti a ochota dotázaných 
nové služby poskytovat. 

7.  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  zastupovala  paní  Mgr.  Lydie  Keprová,  která 
prezentovala aktuální situaci v  Návrhu zákona o službách péče o děti. Tento je ve stádiu 
věcného záměru zákona, který prošel připomínkovým řízením (připomínkován také NCR) 
a je připraven na předložení do vlády. Předpokládaná účinnost zákona je k 1.7.2012.  

8. Diskuse
Po  jednotlivých  příspěvcích  a  také  jako  závěrečná  část  WS  se  konala  živá  diskuse 
zúčastněných. Z ní vyplynuly směrem k připravovanému zákonu tyto hlavní připomínky:
• nebude  nastavení  povinnosti  danit  příjmy  ze  vzájemné  rodičovské  výpomoci, 

započtení  nízkého  příjmu  pro  důchodové  pojištění  a  dalších  administrativních 
překážek (vedení účetnictví?, daňové přiznání?) důvodem pro nezájem poskytovatelů 
o tuto službu?

• nebude  nastavení  všech  povinností  u  dětských  skupin  znamenat  nezájem 
poskytovatelů za situace, kdy dnes poskytování služeb péče o děti na neziskové bázi 
není  nijak  upraveno  a  regulováno  a  je  tedy  zcela  na  libovůli  neziskových 
organizacích  jak  je  budou  poskytovat,  zřizovat  zařízení,  jeho  vybavení,  osoby 
pečujících atd.?

Na tyto otázky a hledání odpovědí se bude soustředit pozornost v dalších fázích projektu.

9. 1.WS projektu byl zakončen obědem zúčastněných
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