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V Praze dne 20.2.2012

Rodiče, kteří prošli Vzdělávacím kursem, jsou připraveni starat se o
malé děti v nestátním zařízení.

V prosinci t. r. získala další necelá třicítka rodičů z Prahy certifikát ve Vzdělávacím programu pro
osoby pečující o malé a předškolní děti v Praze, který pořádá v rámci programu OPPA občanské
sdružení Prostor pro rodinu. Certifikát byl udělen všem, kteří splnili podmínky a závěrečné zkoušky
v Kursu pro odborné pečující. Od ledna 2012 mohou tito rodiče nabízet své služby péče o malé děti
v nestátním zařízení, buď na živnostenské oprávnění, nebo v rámci neziskové organizace např.
mateřských center, nebo v dětských skupinách.
Během půlročního Kursu rodiče prošli čtyřmi základními moduly: Psychologie, Zdravotnictví,
Didaktika, Ekologie a výživa a absolvovali řadu náslechů v mateřských školách, jeslích a soukromých
alternativních pracovištích, které poskytují péči dětem od jednoho roku do sedmi let. Součástí zkoušek
byl i praktický nácvik práce s malou skupinou dětí různého věku.
Pilotní verze Kursu pro odborné pečující byly díky financování v Operačním programu Praha
adaptabilita Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. Prahy pro osoby na rodičovské dovolené
zdarma. V pilotních Kursech bylo vyškoleno více než šedesát osob z řad rodičů, z nichž padesát Kurs
zakončilo závěrečnou praktickou zkouškou. Mezi absolventy jsou i muži otcové či dobrovolníci o. s.
Prostor pro rodinu.
Od roku 2012 bude Kurs otevřený pro všechny zájemkyně a zájemce nejen z řad rodičů. Kurs nyní
prochází přípravou k akreditaci na MŠMT a mohl by se stát přípravou k udílení dílčí akreditace chůva,
kterou chystá v rámci sociální reformy MPSV.
Vše o Kursu a kontakty na absolventy a absolventky Vzdělávacího programu pro osoby pečující o malé
a předškolní děti a jimi poskytované služby péče o malé děti jsou zveřejněny na webových stránkách
www.prostorprorodinu.cz
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