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Rodiče si oblíbili mikrojesle,
vzniknou desítky nových zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje kromě dětských skupin pro
děti od jednoho roku věku prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost také vznik mikrojeslí. Poptávka po službě je obrovská ze strany zřizovatelů i rodičů.
Adéla Pobořilová

S

ystémový projekt Podpora implementace služby péče o děti od
šesti měsíců do čtyř let v takzvaných
mikrojeslích včetně pilotního ověření
služby vznikl na půdě Ministerstva
práce a sociálních věcí před třemi
lety. Jeho cílem je nejen podporovat
zřizovatele při vzniku a provozování
mikrojeslí, ale hlavně vytvořit návrh
nutných legislativních úprav tak, aby
bylo fungování mikrojeslí jako veřejné služby upraveno zákonem. Projekt
zaštiťují odborné garantky z ministerstva a jsou do něj povinně zapojena
všechna pilotní zařízení podpořená
z grantových výzev. Resort zároveň
hledá způsob, jak zajistit financování
mikrojeslí, až nebudou k dispozici peníze z Evropské unie.
Mikrojesle mohou navštěvovat
děti již od šesti měsíců věku, nejvýše
však do čtyř let. Provoz musí být zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm
hodin denně. Děti zde pobývají v naprosté většině kratší dobu, například
dva až tři dny v týdnu. V průběhu dne
a týdne se vystřídá v jedněch mikrojeslích průměrně sedm dětí, někde ale
i téměř dvojnásobek.
V mikrojeslích se může pečující osoba v jednu chvíli starat maximálně
o čtyři děti. Tím je zajištěn individuální přístup, mikrojesle je možné provozovat i v běžném domácím prostředí,
uzpůsobeném z hlediska bezpečnosti.
Vzniklo sedm desítek zařízení, další
přibudou
V průběhu roku 2017 vzniklo 72 zařízení v obcích všech velikostí, včetně
těch nejmenších, například v Miřeticích, Lutotíně, Káraném či Starém
Městě. Nejčastějšími zřizovateli mikrojeslí byly neziskové organizace, někde přímo obce. Díky podpoře z evropských zdrojů je služba pro rodiče
finančně dostupná, podmínkou však

je, aby oba rodiče žijící ve společné domácnosti prokázali, že pracují, studují
nebo si aktivně hledají zaměstnání.
Provoz většiny zařízení byl naplánován na tři roky, na začátku letošního
roku mohli zřizovatelé požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci
znovu. Možnost využila naprostá většina z nich, nepokračuje pouze sedm
zřizovatelů a naopak vzniklo 41 nových zařízení. „Zájem o nové mikrojesle několikanásobně převýšil možnosti
výzvy a na řadu žadatelů se tentokrát
nedostalo. Do poloviny roku 2022 by
měla být v provozu převážná většina
mikrojeslí z celkem 103 podpořených
projektů,“ uvádí vedoucí oddělení péče
o děti Ministerstva práce a sociálních
věcí Jiřina Kunášková.
Nová zařízení se inspirovala u fungujících
Pustit se do provozu zařízení, které
se má pilotně ověřit, vyžaduje určitou míru odvahy. Řadu nových žadatelů inspirovala již fungující zařízení.
Nebylo výjimkou, že se na stávající
zřizovatele obrátili z jiné obce s žádostí o pomoc. Například v Hořiněvsi plánují rozšíření obce o novou
ulici. „Rádi bychom, aby byla obec
na vzrůstající počet obyvatel, zvlášť
mladých rodin s dětmi, připravená.
V nedalekých Všestarech se mikrojesle osvědčily a nyní už víme, že rodiče
mají o službu velký zájem. Proto jsme
se rozhodli, že do toho půjdeme také.
Navíc jsme měli podporu projektové
manažerky ze všestarských mikrojeslí, za což jsme velmi vděčni,“ říká starostka obce Hořiněves Jana Kuthanová. Zařízení začalo fungovat v létě po
rekonstrukci obecního bytu.
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Zájem rodičů byl rovněž impulsem
pro zřízení mikrojeslí v Havlíčkově
Brodě. O přijetí dětí rozhodovala komise, jejímž členem byl i zástupce
města. Rada města finančně podpořila vybavení mikrojeslí, z věcného hlediska velmi pomohla garantka z ministerského projektu. Provoz zahájili
2. září.
Rodiče mají jasno: Služba je potřeba
Garantky z ministerského projektu
jsou zřizovatelům k dispozici po celou
dobu fungování mikrojeslí. Mikrojesle
také osobně navštěvují. „Kromě individuálního poradenství pořádáme vzdělávací semináře, připravili jsme příručku, která novým zřizovatelům usnadní
začátky,“ uvádí vedoucí projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Jiřina
Chlebovská. „Zajímáme se o názory
rodičů i pečujících osob. K nastavení
služby se vyjadřovaly také Svaz měst
a obcí a Svaz místních samospráv, možnost sdělit svůj názor v dotazníkovém
šetření měli i představitelé obcí, které
nejsou do pilotního ověření zapojeny.“
Cílem je získat maximum poznatků
a na jejich základě připravit kvalitní
legislativní návrh, který bude odrážet
zkušenosti z praxe.
Tým Jiřiny Chlebovské se také
zaměřil na odbornou přípravu pečujících osob a na zkoušku profesní
kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. „Navrhli jsme změny tak, aby hodnoticí
standard lépe postihoval kompetence pečujících osob, dalším výstupem
byl návrh specializace pro ranou péči
a vzdělávání, na který navazuje Masarykova univerzita v Brně,“ říká Jiřina Chlebovská.
Rodiče, kteří službu využívají,
se shodují v tom, že mikrojesle mají
opravdu smysl, a litují, že takových
zařízení není více. Spatřují v nich skutečně operativní a vstřícnou službu.
Pokud z nějakého důvodu musí oba
rodiče do práce, pak jsou mikrojesle
dobrou volbou. Děti se v nich ale musí
cítit dobře a těšit se do nich. n
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