SPRÁVA A ROZVOJ

Mikrojesle se v obcích osvědčují

VE STARÉM MĚSTĚ A HABŘINĚ
BUDOU V POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
POKRAČOVAT
„Situace v obci a okolí je stále krizová, co
se týká služeb péče o děti do tří let. Nejbližší zařízení je jedno v Bruntále s kapacitou
dvacet dětí. Na umístění dítěte rodiče čekají zhruba půl roku,“ shrnuje toto téma Marie Vymazalová, DiS, pracovnice obecního
úřadu ve Starém Městě na Bruntálsku,
která se tam v budově místní mateřské školy stará o děti v mikrojeslích
Staré Město proto požádalo o dotaci znovu. MPSV eviduje ještě dalších
178 žádostí v celkovém objemu téměř půl
miliardy korun. Služba zatím není legislativně ukotvena, a tak je provoz mikrojeslí zcela závislý na penězích, které má
ministerstvo k dispozici z Evropského
sociálního fondu Operačního programu
Zaměstnanost.
Podobně jako ve Starém Městě chtějí pokračovat v provozu svých mikrojeslí také
v Habřině na Královéhradecku. Mikrojesle
se tam nacházejí v budově obecního úřadu. „Zřídili jsme je proto důvodu, že v obci
není mateřská škola. Inspirovali jsme se
mikrojeslemi, které fungují v nedalekých
Všestarech. Zájem rodičů o tuto službu je
opravdu veliký, děti se k nám těší a odpoledne nechtějí jít domů,“ upřesňuje Dagmar
Rybová, která se o děti v Mikrojeslích Habřina stará.
Do habřinských mikrojeslí aktuálně dochází šest dětí, najednou tam mohou být
nanejvýš čtyři, což je základní podmínka
fungování mikrojeslí. Místní obyvatelé se
nejen podíleli na stavebních úpravách prostor pro mikrojesle, ale také tomuto zařízení v rámci sbírky darovali spoustu hraček,
přebalovací pult i kočárek.
„Naše mikrojesle se diametrálně liší od
těch, do kterých jsem skoro před třiceti
lety vodila svého syna – hlavně pokud jde
o režim a domácí prostředí, které jsou dnes
mnohem přívětivější a mají rodinnější ráz“
srovnává chůva Dagmar Rybová současnou praxi se svou někdejší vlastní zkušeností jako mladé maminky.
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Jedním z cílů projektu
Mikrojesle, který MPSV
uskutečňuje, je navrhnout
systém financování ze
státního rozpočtu tak, aby
mikrojesle mohly fungovat
i v budoucnu bez podpory
z Evropského sociálního
fondu.
RODIČE DOKONCE MĚNÍ BYDLIŠTĚ,
ABY MOHLI DO MIKROJESLÍ VODIT
SVÉ DĚTI
Podobně jsou na tom také v Káraném
v okrese Praha-východ. Tamní mikrojesle
vznikly v červenci 2017. „Mateřská školka se neustále potýká s převisem žádostí.
Některé dvouleté děti se však do velkého
kolektivu obtížně začleňují, mladší ani přijímat nemůžeme, a proto jsme se rozhodli
založit mikrojesle,“ vysvětluje starostka Káraného Ing. Barbora Krejčí, Ph.D.
„Naše mikrojesle jsou primárně určeny
dětem z Káraného. V okolních obcích takové zařízení chybí, a tak jsme se setkali

Jak fungují mikrojesle v praxi
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba
péče o děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let
v kolektivu maximálně čtyř dětí.
Příjemcem dotace MPSV v rámci projektu Mikrojesle může být obec, nezisková organizace,
příspěvková organizace či jiná právnická osoba,
které vykonávají činnost škol a školských zařízení.
Mikrojesle může navštěvovat dítě, jehož rodiče
pracují nebo studují či si zaměstnání aktivně hledají.
V mikrojeslích poskytuje jedna pečující osoba
kvalifikovanou péči kolektivu maximálně čtyř
dětí. Tak je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti a prostředí se mnohem více podobá
tomu rodinnému.
Mikrojesle jsou v provozu pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně.
V praxi dochází ke sdílení míst, protože málokteré
dítě je navštěvuje každý den.
Více informací o projektu je na:
www.mikrojesle.mpsv.cz

Mikrojesle Všesličky ve Všestarech na Královéhradecku
inspirovaly vznik stejného zařízení v nedaleké obci Habřina
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P

ozitivní zpětná vazba rodičů i seznamy náhradníků připravených
okamžitě obsadit uvolněné místo
svědčí o tom, že služba je potřebná. Většina provozovatelů mikrojeslí proto využila
možnost znovu požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) o dotaci, která
zajistí fungování zařízení i v následujících
letech.
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Nedostatek míst v zařízeních péče o předškolní děti a nemožnost
umístit v nich i dítě mladší tří let. S tímto problémem se potýká
velké množství rodičů, zvlášť v regionech. Řada obcí se proto
rozhodla zřídit mikrojesle. Po téměř třech letech jejich provozu
se ukazuje, že to bylo dobré rozhodnutí.

Mikrojesle úspěšně fungují také v Kroměříži

i s tím, že si někteří rodiče u nás zřizují trvalé bydliště, aby mohli službu využívat,“ dodává starostka. „Naše mikrojesle využívají
také dvě samoživitelky, jedna dvakrát týdně, druhá čtyřikrát,“ poukazuje starostka
na skutečnost, že někteří rodiče se do práce
vrátit musejí, jinak by neměli za co žít.
AŽ JEDNOU PODPORA
Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO
PROGRAMU SKONČÍ…
První mikrojesle začaly vznikat v roce 2016
na základě výzev č. 126 a č. 127 financovaných z Operačního programu Zaměstnanost podpořeného z Evropského sociálního
fondu. Celkem tak bylo zřízeno 72 mikrojeslí. Zhruba třetina vznikla v obcích do pěti tisíc obyvatel. Projekty byly koncipovány jako
dvouleté nebo tříleté.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v lednu 2019 nové výzvy pro předkládání projektových žádostí, aby mohl být
zajištěn kontinuální provoz mikrojeslí až
do poloviny roku 2022. Jedním z cílů projektu Mikrojesle, který MPSV uskutečňuje,
je navrhnout systém financování ze státního rozpočtu tak, aby mikrojesle mohly
fungovat i v budoucnu bez podpory z Evropského sociálního fondu. 
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