
 
 

 

Představujeme 

VALEČÁNEK 
MAMA klub, z.s. z Valče se stal úspěšným žadatelem o podporu pro vytvoření tzv. dětské 

skupiny. Dětská skupina se tak stane dostupnou i u nás, troufáme si říct, že budeme 

ojedinělým případem v ČR, co se velikosti obce týká. Péče o děti tak bude dostupnější více 

rodičům, kterým např. nevyhovuje provozní doba v naší mateřské školce.  

V současné době probíhají přípravné práce tzv. vybudování. Provoz dětské skupiny bude 

zahájen od 1.7.2020. Již v této době je možné se do skupiny registrovat. Rodiče a osoby, 

které mají děti svěřeny do své péče (pěstouni) mohou tak lépe plánovat své aktivity a hledat 

si práci s vyhlídkou, že o jejich děti bude po celý den dobře postaráno. 

Cílem služby bude hlídání a péče o dítě od 2 let do zahájení povinné školní docházky za 

účelem snazšího zapojení rodičů do pracovního procesu. Naše DS bude zaměřena na děti, 

které nemohou navštěvovat MŠ, tzn. před jejich umístěním do místní MŠ a děti, které MŠ 

navštěvovat nemohou (z různých důvodů).  Služba bude poskytována v kolektivu dětí mimo 

domácnost dítěte. Obsahem naší služby bude zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj 

schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  

Dětská skupina umožňuje rodičům lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, dětem 

poskytuje péči v menších skupinách a může tak vycházet vstříc individuálním potřebám dětí  

a usnadnit tak jejich adaptaci v kolektivním zařízení.  

DS VALEČÁNEK bude provozována v KC Roháček, Široká 35, Valeč, kde bude k dispozici 

denní místnost/odpočinková místnost, kuchyňka a sociální zařízení. Pro pobyt dětí venku 

budeme využívat přilehlé zahrady, při procházkách hřiště, zámecký park a nejbližší okolí.  

Prostory jsou bezbariérově přístupné (výtah do 1.patra). Kapacita DS je max. 6 míst a je 

určena široké veřejnosti.  

Na mnoha aktivitách plánujeme spolupracovat s místní mateřskou školkou a základní školou, 

určitě nejsme žádná konkurence, spíše chceme rozšířit možnosti a vzájemně se službami 

doplňovat už proto, že partnerem, který nás podpořil je Obec Valeč. 

Dětskou skupinu budete moci využívat od července 2020 minimálně do června 2022, každý 

den v týdnu, nebo jenom v některých dnech i jednorázově, vždy bude záležet na domluvě. 

Finanční příspěvek určitě nezatíží váš rodinný rozpočet, členky MAMA klubu budou od 

příspěvku osvobozeny. 

 

Chceš se stát členkou MAMA klubu, z.s. ? 

Chceš se zapojit do našich akcí jako dobrovolník? 

Chceš se podílet na přípravě aktivit a pomoci nám s organizací? 

 

Nalezneš nás na facebooku pod odkazem MAMA klub, z.s. Valeč 


