Rodičům v kraji pomáhají mikrojesle (Právo)
Rodičům nejmenších dětí z Bohumína, Ostravy a Bruntálu pomáhají od léta nové mikrojesle. V
provozu jsou pět dnů v týdnu a starají se zde o děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Služba je
zdarma, protože zařízení získala na provoz mikrojeslí státní dotaci.
Právo, 26. 8. 2017
Například v Bohumíně vznikly mikrojesle v místním Rodinném centru Bobeš na Nerudově ulici.
Radnice novou službu pro veřejnost vítá. "Jde o další rozšíření sociálního portfolia služeb v našem
městě. Takže když Rodinné centrum Bobeš přišlo s touto myšlenkou, tak jsme byli pro," reagoval na
novinku ve městě bohumínský místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).
Připomněl, že před rokem v Bohumíně rozjely svou činnost i běžné jesle. "Jsou také soukromé, ale v
městském objektu. Myslíme si, že obě služby mohou bez problémů vedle sebe fungovat. Mikrojesle
jsou totiž na trošku jiné bázi než klasické jesle. Vnímáme to jako pomoc pro mladé maminky, které
zde mohou alespoň na nějaký čas umístit své malé dítě," dodal místostarosta.
"Mikrojesle jsou finančně dostupnou službou určenou rodičům nejmenších dětí s kvalifikovanou péčí
o ratolesti ve věku od šesti měsíců do čtyř let, a to v kolektivu maximálně čtyř dětí. Nízký počet je
důležitý pro zachování individuálního přístupu," sdělila ředitelka rodinného centra Petra Kalichová.
Dodala, že mikrojesle fungují především pro rodiče z Bohumína, ale v případě volné kapacity
pomohou i rodinám z okolních obcí. "Rodiče ale musí mít prokazatelnou vazbu na trh práce,"
upozornila Kalichová. Mikrojesle tak mohou například pomoci matkám samoživitelkám nebo ženám,
které se potřebují rychle po porodu vrátit do zaměstnání.
"Zejména jsme tu pro ženy, které startují profesní kariéru nebo ji nechtějí přerušit. Hlavně jde o
maminky podnikatelky, které už mají rozjeté své podniky a teď nemohou na dva či tři roky kvůli dítěti
svůj podnik jen tak zrušit. Jsou to ale také maminky, které se na práci připravují, studují či se vracejí
do práce na částečný úvazek," vysvětlila Kalichová.
Časový rozsah umístění dítěte si rodiče dohodnou přímo s provozovatelem mikrojeslí. Ministerstvo
práce a sociálních věcí zřídilo v Česku v rámci pilotního projektu 57 takových mikrojeslí. V
Moravskoslezském kraji jsou kromě Bohumína ještě v Ostravě a Bruntále. Projekt podle ministryně
práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) reaguje na současný nedostatek opatření pro
sladění rodinného a pracovního života rodičů. Ministerstvo se inspirovalo v zahraničí.
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