
Maceška má nové kvalitní zázemí a stala se Dětskou skupinou

Novou velkou hernu s klidovou zónou pro polední odpočinek dětí, jídelnu s výdejnou stravy, 
malou hernu pro výtvarné činnosti, šatou pro děti i zaměstnance a nové, pro děti nyní 
speciálně upravené sociální zázemí – všechny tyto prostory má nyní v budově Rodinného 
centra v Žamberku služba péče o děti v předškolním věku Maceška. Po více než osmi letech 
činnosti (poskytujeme ji od roku 2010 na základě živnostenského oprávnění), získala kvalitní 
zázemí a status Dětské skupiny.

Stavební práce v budově Rodinného centra probíhaly od září do prosince loňského roku. 
Prostory ve 3. patře jsou nyní také bezbariérové a zajištěn je i bezbariérový přístup. Celá 
rekonstrukce byla naplánována tak, aby nové prostory splňovaly požadavky na registraci 
služby na Dětskou skupinu (DS) dle zákona 247/2014 Sb.

Od 1. 2. 2019 již tedy služba péče o děti v předškolním věku funguje pod názvem Dětská 
skupina MACEŠKA a je zaregistrována u MPSV dle zákona č. 247/2014 Sb. Dětská skupina 
poskytuje péči o děti ve věku již od 1,5 roku do věku zahájení povinné školní docházky s 
kapacitou 12 dětí. Díky rekonstrukci a rozšíření prostor jsme mohli původní kapacitu služby 
rozšířit a významně zlepšit prostředí, ve kterém děti tráví čas v době, kdy jsou jejich rodiče v 
zaměstnání či se vzdělávají. „Máme radost, že se tento náš záměr podařilo zrealizovat a mohli 
jsme tak zlepšit podmínky péče o děti a nadále podporovat rodiče ze Žamberka a okolí v 
náročném období, kdy se snaží skloubit péči o své děti s návratem do zaměstnání.“ říká Lucie 
Malá, vedoucí Rodinného centra a DS Maceška.

Celková hodnota rekonstrukce a dovybavení prostor Rodinného centra stála 2 356 000 Kč. 
Projekt rekonstrukce byl spolufinancován částkou 1 995 000 Kč z Integrovaného regionálního 
operačního programu a městem Žamberk částkou 250 000 Kč. Moc děkujeme také firmám 
Iveco Czech Republic, a.s., KONZUM, o.d., Šmídl s.r.o. a GAF s.r.o., Pardubickému kraji a také 
panu Petru Hubálkovi za finanční příspěvky na dovybavení nových prostor. Děkujeme MAS 
Orlicko za podporu při přípravě a podání projektové žádosti na IROP.
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