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FINANČNĚ
DOSTUPNÁ PÉČE

O NEJMENŠÍ DĚTI V OLOMOUCKÉM KRAJI.
MSPV ověřuje první mikrojesle.
Pro rodiče nejmenších dětí poskytuje MPSV službu péče
o děti již od šesti měsíců v mikrojeslích.
V současné době je v provozu 72 mikrojeslí, z nichž pět vzniklo v Olomouckém
kraji. Jejich podporu zajišťuje Operační
program Zaměstnanost v celkové částce
131 milionů korun a další dotace bude
možné čerpat již začátkem roku 2019.
Mikrojesle mají primárně pomoci se
sladěním pracovního a rodinného života.
Proto zde mohou umístit děti především
pracující rodiče, dále ti, kteří práci hledají, rekvalifikují se či studují. Mikrojesle
jsou v provozu pět dní v týdnu minimálně
osm hodin denně a jsou nastaveny tak,
aby byly pro rodiče finančně dostupné.
Mohou je zakládat i rodiče ve své domácnosti a pečovat v nich až o dvě vlastní

děti. Vzhledem k malému počtu dětí, tedy
maximálně čtyři děti, vyhovují péči i běžné domácí podmínky. Zřídit mikrojesle
není složité, není třeba provádět rozsáhlé
rekonstrukce prostor, stavět novou budovu ani budovat dětské hřiště. Navíc je
možné z dotace uhradit náklady spojené
se získáním profesní kvalifikace potřebné
pro práci v mikrojeslích, takže se mohou
uplatnit i zájemci bez předešlé odborné
praxe nebo vzdělání.
V současnosti probíhá pilotní ověření
služby, z něhož se vychází při přípravě
návrhu zákona a financování mikrojeslí
po ukončení podpory z Evropského sociálního fondu. Odborné garantky projektu
navštívily již 86 % zařízení, mezi kterými
nechyběly ani mikrojesle z Olomouckého
kraje. Podívaly se do mikrojeslí v Moravském Berouně, Horních Moštěnicích

a Velké Bystřici. V příštích měsících
navštíví zbývající dvě zařízení v Lutotíně
a Mohelnici. Na krátké reporty z návštěv
se můžete podívat na oficiálních stránkách projektu mikrojesle.mpsv.cz.
Další prostředky na vybudování a provoz
mikrojeslí a vzdělávání pečujících osob
bude možné čerpat pravděpodobně od
nového roku. Novinkou bude usnadnění
realizace projektů díky zjednodušenému způsobu vykazování výdajů. Jediné,
co budou provozovatelé mikrojeslí
dokládat, budou mzdy, platy a odměny;
na další náklady spojené s poskytováním
služby dostanou paušální příspěvek.
Více informací naleznete na
mikrojesle.mpsv.cz nebo na Facebooku
Dětské skupiny a mikrojesle.
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