
Plánujete zřídit dětskou skupinu, nebo realizovat jiné aktivit spojené s péčí o děti?  
Potřebujete pomoci se získáním dotace? Potřebujete pomoci s administrací čerpání dotace?

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) sdružuje a zastupuje 43 zaměstnavatelských asociací a svazů 
s  téměř 9.000 organizacemi a  více než 800.000 zaměstnanci. Posláním Unie je formovat a  obhajovat 
společné zájmy svých členů – zaměstnavatelů - a  prosazovat je ve spolupráci s  jednotlivými ministerstvy 
a dalšími organizacemi zaměstnavatelů i odborových svazů. Mezi členy UZS ČR jsou zejm. zaměstnavatelské 
svazy v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a neziskový sektor, 
s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu a stavebnictví.

UZS ČR se od samého počátku spolupodílela na tvorbě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině. Jako řádné připomínkové místo úzce spolupracovala s MPSV, účastnila se celé řady 
pracovních setkání a jednání, a podala celou řadu zásadních připomínek s cílem vytvořit prostředí, ve kterém 
by mohla v co největší míře vznikat zařízení péče o děti a tím bylo podpořeno slaďování práce a rodiny a návrat 
rodičů malých dětí zpět do zaměstnání.

V  tuto chvíli považujeme za důležité, aby dětské skupiny opravdu vznikaly a  začaly pomá-
hat v  každodenním životě zaměstnanců a  zaměstnavatelů. Vítáme proto, že MPSV umožnilo 
zaměstnavatelům požádat si o  dotaci na zřízení a  provoz dětské skupiny, případně na vznik 
a provoz dalších služeb péče o děti.

Nabídka služeb spojených s žádostí o dotaci na

ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN 
A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI

z Operačního programu Zaměstnanost

Chcete přispět ke sladění soukromého  
a pracovního života Vašich zaměstnanců?

Chcete, aby Vaši zaměstnanci byli časově flexibilnější?

Uvažujete o založení dětské skupiny nebo školní družiny  
a nevíte jak na to ?

Využili byste možnost sdílet dětskou skupinu  
s více zaměstnavateli?

Chtěli byste využít evropské zdroje na založení a provoz  
dětské skupiny pro vaše zaměstnance ?

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Naším cílem je nabídnout Vám maximální podporu v těchto oblastech:

1. Analýza Vašeho projektového záměru ve vztahu k dotačním možnostem.

2. Odborná pomoc při přípravě projektu, kvalitní zpracování žádosti o dotaci,  
její kompletace a předložení.

3. Zajištění kompletní administrativy a monitoringu projektu.

4. Zpracování zpráv o realizaci projektu, závěrečných zpráv o realizaci projektu  
a žádostí o platbu v informačním systému MS2014+.

5. Průběžná komunikace s poskytovatelem dotace, hlášení změn v projektu.

6. Kooperace při zajištění povinné publicity projektu.

7. Zpracování studií proveditelnosti, cost benefit analýz, finančních analýz  
podnikatelských záměrů.

8. Realizace zadávacích řízení.

 

UZS ČR má bohatou zkušenost s realizací evropských a jiných projektů  
a je důvěryhodným partnerem veřejných institucí. 

Zde jsou příklady realizovaných projektů: 
• Projekt „Technika má zelenou“ financovaný z OPVK, CZ.1.07/1.3.00/48.0026,  

doba realizace: 7/2014–6/2015 

• Projekt „Prevence násilí ze strany třetí osoby na školách v Jihomoravském kraji“ financovaný z Norských fondů 
2012/113362, doba realizace: 7/2013–12/2014 

• Projekt „Prevence násilí od třetí strany v organizacích poskytujících v Praze zdravotní a sociální služby“ financovaný 
z Norských fondů 2012/104600, doba realizace: 12/2012–11/2014 

• Projekt „Posílení bipartitního dialogu v odvětvích II“ financovaný z ESF CZ.1.04 1.1.01/95.0003.  
UZS jako partner projektu, doba realizace: 7/2013–6/2015 

• Projekt „Zvýšení adaptibility pracovníků v kultuře a umělců z oblasti performing arts“, financovaný  
z ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00318, doba realizace: 7/2012–2/2015 

• Projekt „Posílení bipartitního dialogu v odvětvích“ financovaný z ESF CZ.1.04/1.1.01/02.00013.  
UZS jako partner projektu, doba realizace: 6/2010–6/2013 

• Projekt „Zvýšení adaptability pracovníků v kulturních zařízeních působících v oblasti kultury“  
financovaný z ESF. CZ.1.04/1.1.06/33.00030, doba realizace: 1/2010–12/2012 

• Projekt „Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících  
v oblasti zdravotnictví“ financovaný z ESF CZ.1.04/1.1.06/33.00031, doba realizace: 1/2010–6/2012 

• Projekt „Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání násilí třetí strany, a to zejména v oblasti zdravotní péče 

a sociálních služeb“, financovaný z ESF. CZ.1.04/1.1.01/02.00006, doba realizace: 1/2010–1/2012 

Naše služby si Vám dovolujeme nabídnout v rámci těchto cenových rozpětí:

• Vytipování a konzultace nad projektovým záměrem: ZDARMA

• Příprava projektové žádosti včetně všech příloh: 20 000 - 30 000 Kč

• Kompletní administrace projektové žádosti včetně dohledu nad dodržováním podmínek grantové smlouvy 
a závěrečného vyúčtování (v rámci nepřímých nákladů): 5 - 10% z hodnoty přidělené dotace

Veškeré podrobnosti si Vámi budeme rádi diskutovat v rámci osobního jednání

Kontakt: Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR, manažer projektu, +420 724 508 701, vit.jasek@uzs.cz


