
Včasná péče
Podpora předškolních dětí a jejich rodičů  
v sociálně vyloučených komunitách

Kde včasnou péči 
poskytujeme?

Ostrava
CentrOm, o. s. — www.centrom.cz
sPOlečně – Jekhetane, o. p. s. — www.jekhetane.cz
vzájemné soužití, o. p. s. — www.vzajemnesouziti.cz

BrnO
IQ roma servis — www.iqrs.cz

Praha
nová škola, o. p. s. — www.novaskolaops.cz
střeP —  www.strep.cz

 
víCe InfOrmaCí:
Nadace Open Society Fund Praha
marketa.kracalikova@osf.cz, tel. 226 227 708
 
www.osf.cz

Finanční prostředky a odborné konzultace poskytuje  
Early Childhood Program sítě Open Society Foundations.  

www.opensocietyfoundations.org



Proč je včasná péče výhodná?
 Ω zvyšuje rodičovské dovednosti
 Ω rozvíjí potenciál dítěte
 Ω vyrovnává dopady sociokulturního znevýhodnění
 Ω slouží jako prevence školní neúspěšnosti dětí

návratnost investic do výchovy a vzdělávání se snižuje 
úměrně s věkem. nejvyšší návratnost investic je u dětí 
do tří let.
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Včasná péče začíná již před narozením dítěte. Hledá cesty podpory rodičů dětí co nej-
mladšího věku, aby se rodiče učili rozvíjet své dítě včas, čímž zvýší jeho šance na úspěch 
v dalších životních fázích, především ve vzdělávání.
veronika vaňková zástupkyně ředitelky pro klientské programy, IQ Roma servis, Brno

V centru se můžu více věnovat svým dětem, doma na to bohužel často nemám čas. 
Sama na dětech vidím, jak jsou poslušnější, bystré. Překvapilo mě mile, když po mně 
dcera chtěla přečíst pohádku. Doma takové knihy nemáme, ale půjčila jsem si ji od pra-
covníků centra, a tak si s dcerkou ukazujeme obrázky a čteme.
maminka lucie CENtROm, o. s., Ostrava

Rodina má na výchovu dětí největší vliv. Včasná péče u dětí ovlivňuje jejich chuť a zá-
jem o nové poznatky, usnadňuje přechod mezi rodinnou péčí a vstupem do mateřské 
školy. Děti, kterým byla poskytnuta patřičná péče a pozornost do tří let věku v rodině, 
lépe reagují na vstup do školního prostředí. Díky včasné péči učitelky v mateřských ško-
lách lépe uplatňují používání rituálů, pravidelný režim, opakování činností, a tím pod-
porují zájem dětí o vzdělávání.
Jarmila karnovská ředitelka mateřské školy Špálova, Ostrava

Co je včasná péče?

Úspěch dítěte a jeho začlenění do kolektivu v mateřské či 
základní škole jsou úzce spjaty s „výbavou“, s níž do školy 
vstupuje. složitá situace rodin v sociálně vyloučených loka-
litách ale často vede k nedostatečnému rozvoji dětí, které 
může výrazně ztížit jejich nástup do školy.

Efektivním řešením je včasná péče o rodiny s předškolními dětmi. 
Sociální pracovníci v domácím prostředí i v centrech pomáhají mat-
kám a otcům rozvíjet rodičovské dovednosti, radí jim při výchově dětí 
a připravují rodiče i dítě na vzdělávací systém.

Zahraniční zkušenosti ukazují, že čím dříve se začne se znevýhodněnými dětmi 
pracovat, tím lépe se začlení do mateřských a později základních škol. Včasná 
péče tak může být prvním krokem na cestě z ghetta za lepším životem.

nadace Open society fund Praha od roku 2011 podporuje projekty včasné péče 
ve třech krajích české republiky. Pomoc již získalo 200 rodičů a 174 dětí ze soci-
álně vyloučených lokalit. První z nich úspěšně nastoupily do základní školy. 

Zdroj: Heckman, J. J.: Return on Investment: Cost vs. Benefits, University of Chicago 2008
Jak včasná péče funguje?

včasná péče se zaměřuje na děti v předškolním věku, které nenavštěvují 
mateřskou školu, a na jejich rodiče. Práce s rodiči může začít i před naro-
zením dítěte.

rOdIčOvská Centra
 Ω nabízejí matkám i otcům prostředí pro sdílení zkušeností a inspiraci 
při rozvoji svých rodičovských dovedností

 Ω  poskytují stimulující prostředí pro rozvoj a interakci dětí
 Ω  pomáhají připravit děti a rodiče na vstup dětí do mateřských 
a základních škol

POdPOra rOdIn v dOmáCím PrOstředí
 Ω rozvíjí dítě a jeho rodiče v prostředí, které je jim nejbližší
 Ω  vychází z životních podmínek rodiny a přispívá k trvalé změně jejího fungování

aktIvní zaPOJení rOdIčů
 Ω  rodiče se vzdělávají společně se svými dětmi, jsou vedeni k samostatnému 
řešení problémů a péči o dítě s důrazem na jeho vzdělávání a výchovu

 Ω  rodiče se také aktivně podílejí na plánování a realizaci aktivit v centrech

Vzdělávání v práci

Věk 

Programy včasné péče

Předškolní programy

Vzdělávání ve škole
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