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Zároveň pečlivě zkoumáme, jak služba
funguje, s cílem jejího legislativního ukotvení
a zajištění financování z národních zdrojů. Díky
tomu máme spoustu dat a poznatků - od obcí,
provozovatelů i samotných rodičů. Za všechny
bych ráda citovala zřizovatelku Mikrojeslí
Karabílek v Lutotíně, Ivanu Žáčkovou:
léto je za námi a pro rodiče nastal tradiční
podzimní shon. Školka, škola, družina,
kroužky. Ne všichni rodiče mladších dětí ale
mají „štěstí“ tento shon prožívat. Kapacita
školek je stále leckde nedostatečná a na
všechny děti se nedostane. A co teprve,
když jde o dítě mladší tří let. Podle údajů
Českého statistického úřadu 73 procent žen
ve věku 25 – 49 let udává jako hlavní důvod
své ekonomické neaktivity péči o dítě či
zdravotně postiženého dospělého. Evropský
průměr je přitom 37 procent. Máme tedy
ještě co dohánět.
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„Největší odměnou jsou pro mě spokojené
děti. Když se potkáme na ulici, volají na mě
nebo mě objímají. A když jsou spokojené děti,
jsou spokojení i jejich rodiče. Hodně z nich
si pochvaluje, že se děťátko více rozmluvilo
a vypráví jim, co celý den děláme. Nejlepší je,
když jdou rodiče ráno v klidu do práce, nic je
netrápí a všichni máme pohodový den.“
Přeji vám příjemné čtení
Mgr. Linda Sokačová
zastupující ředitelka odboru rodinné
politiky a politiky stárnutí

AKTUÁLNĚ
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Stav realizace OPZ – k 1. 10. 2018

Aktuální výzvy

Počet

Objem
(v mld. Kč)

Podíl na celkové
alokaci (v %)

93

65,8

98

10 241

76,9

115

4 891

52,0

77

x

20,3

30

Vyhlášené výzvy

č. 088 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Zaregistrované žádosti o podporu

(3. výzva)

•
•

Vydané právní akty o poskytnutí podpory
Schválené výdaje vyúčtované příjemci

alokace 200 mil. Kč, příjem žádostí do 8. 1. 2019
zaměření: podpora osob s duševním onemocněním či poruchou autistického spektra,
včetně podpory jejich rodin a pečujících osob, podpora paliativní péče v přirozeném
prostředí klienta, podpora neformální péče a sdílené péče, podpora osob ohrožených
závislostmi aj.

Celková alokace OPZ činí cca 67 mld. Kč v závislosti na aktuálním kurzu CZK/EUR.

Nový web o sociálním bydlení
O sociálním bydlení koluje řada mýtů či zkreslených představ. Na www.socialnibydleni.cz najdete
veškeré informace, analýzy, rady, kontakty i příklady dobré praxe.

Plánované výzvy
č. 095 – Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze

RegioStars Awards 2018

•
•

Do finále letošního ročníku soutěže o nejlepší projekty podpořené z evropských peněz se dostal
i český zástupce! Soutěží se v celkem pěti kategoriích a už 9. října se dozvíme, zda projekt Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava, financovaný z OPZ, dosáhl na nejvyšší příčku.
Držíme palce!

alokace 150 mil. Kč, vyhlášení výzvy 1. 11. 2018, příjem žádostí do 28. 2. 2019
zaměření: podpora osob s duševním onemocněním či poruchou autistického spektra,
včetně podpory jejich rodin a pečujících osob, podpora paliativní péče v přirozeném
prostředí klienta, podpora neformální péče a sdílené péče, podpora osob ohrožených
závislostmi aj.

č. 108 – Pilotní rozšíření konceptu Housing First do dalších obcí
•
•

alokace 150 mil. Kč, vyhlášení výzvy 3. 12. 2018, příjem žádostí do 31. 10. 2019
zaměření: poskytování terénní sociální práce rodinám/jednotlivcům ve fázi před a po
přestěhování rodin do bytů, vzájemná spolupráce zapojených aktérů (škola, obec, Úřad
práce ČR, OSPOD atd.)
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Mikrojesle – (staro)nová služba péče
o nejmenší děti
Sladit nároky pracovního života s péčí o malé dítě není jednoduché,
ani když je k dispozici dostupné a kvalitní zařízení péče o děti. Rodiče
v Česku však stále ještě narážejí na situaci, že tato základní podmínka
možného návratu do práce není samozřejmá.

Po skončení rodičovské dovolené ve
dvou letech dítěte nemohou nastoupit do
zaměstnání, protože mateřské školy přijímají
většinou až děti, kterým byly nebo budou
v daném školním roce tři roky. Ve školním roce
2017/2018 bylo odmítnuto 36 914 žádostí
o umístění dítěte do mateřské školy, z toho
bylo 20 752 dětí mladších tří let. Některé ženy
by se chtěly vrátit ještě dříve, jenže čím mladší
je jejich dítě, tím je situace složitější.
Před dvěma lety začaly díky podpoře z OPZ
vznikat v Česku mikrojesle. V mikrojeslích
poskytuje jedna pečující osoba kvalifikovanou
péči dětem od šesti měsíců do čtyř let
v kolektivu maximálně čtyř dětí. Je možné
nastavit úvazky pečujících osob tak, aby se
částečně překrývaly. Pro případ dovolených,
nemocenských apod. je potřeba mít zajištěn
zástup. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn
pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně.

Vzhledem k malému počtu dětí vyhovují péči
i běžné domácí podmínky. Služba tedy může
být poskytována i v domácnosti pečující
osoby. Ta zde může zároveň pečovat až
o dvě vlastní děti. Podmínkou využívání
služby je prokazatelná vazba obou rodičů
žijících ve společné domácnosti na trh práce,
tj. pracovně-právní vztah, aktivní hledání
zaměstnání, studium či rekvalifikace.

Nejmenší dětská skupina
Ačkoli se věk dětí umístěných v dětských
skupinách a mikrojeslích částečně překrývá
a největší zastoupení mají děti ve věku 1,5 2,5 roku, navštěvují mikrojesle prokazatelně
mladší děti, kterým velmi vyhovuje individuální
péče v malém kolektivu. Dětí mladších než
2 roky, pro které neexistuje veřejná služba
(nemohou být přijaty do mateřské školy), je
v mikrojeslích 53 procent, zatímco v dětských
skupinách 30 procent. Dětí mezi dvěma až
třemi roky, které mohou být do mateřské
školy přijaty, jen pokud jsou dostatečně
zralé, schopné vzdělávání a sebeobsluhy
(a pokud je v mateřské škole volná kapacita),

Na rozdíl od dětských skupin, které
navštěvují děti od jednoho roku do zahájení
povinné školní docházky, nemají mikrojesle
zatím zákonné ukotvení. Proto současně
probíhá systémový projekt MPSV Podpora
implementace služby péče o děti od šesti měsíců
do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření
služby. Cílem projektu je zhodnocení pilotního
ověření a návrh legislativního ukotvení
a zajištění financování služby z národních
zdrojů.
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je v mikrojeslích 89 procent, v dětských
skupinách 77 procent. Ve vývoji dítěte
v kojeneckém a batolecím věku však hraje
někdy roli každý měsíc, a čím mladší dítě,
tím menší skupinu a tím více pozornosti od
pečující osoby zpravidla potřebuje. Mikrojesle
lze tedy chápat jako nejmenší dětskou skupinu
se specifickými podmínkami.
Díky podpoře z OPZ vzniklo 72 mikrojeslí,
z toho 8 v Praze. Zařízení získala dotaci téměř
131 milionů korun. Mikrojesle v drtivé většině
provozují neziskové organizace, některé pak
obce. Pokud obec není zřizovatelem mikrojeslí,
je vždy partnerem (např. poskytne prostory,
o službě informuje nebo ji personálně

TÉMA
podporuje). Ukázalo se, že v řadě obcí zřídila
nezisková organizace mikrojesle přímo na
podnět obce. Více než polovina zřizovatelů si
provozem mikrojeslí rozšířila portfolio svých
služeb poskytovaných rodinám o ranou péči,
pro 44 procent zřizovatelů se jednalo o novou
zkušenost. Mikrojesle vznikly v obcích všech
velikostních kategorií, nejmenší obcí jsou
Miřetice ve Středočeském kraji, kde žije 183
obyvatel. Ve zhruba třetině mikrojeslí má
pečující osoba i své vlastní dítě.
Proč rodiče volí mikrojesle?
V rámci pilotního ověření se také
zjišťovalo, jaké důvody vedou rodiče k tomu,
že mikrojesle využívají. Nejčastějším důvodem
je místní dostupnost, nejdůležitější je však
kvalita péče. Rodiče, kteří si myslí, že konkrétní
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zařízení poskytuje kvalitnější péči než ostatní,
hovoří ve většině případů o výhodě malého
kolektivu, kdy se můžou pečovatelky dětem
více věnovat (46 procent). Péče je dle nich
individualizovaná, prostředí je velmi rodinné
(43 procent).
Další finanční podpora pro mikrojesle
Projekty na vybudování a provoz těchto 72
mikrojeslí se pomalu chýlí ke konci. Žadatelé
je mohli naplánovat na maximálně tři roky. V
lednu 2019 budou vyhlášeny návazné výzvy
pro předkládání projektových žádostí, přičemž
naší snahou bude nastavit jejich podmínky tak,
aby mohla tato zařízení pokračovat. Uvažujeme
též o tom, že tyto výzvy budou otevřeny i
dalším zájemcům. Novinkou bude usnadnění

realizace projektů díky zjednodušenému
způsobu vykazování výdajů. Jediné, co
z nákladů budou provozovatelé mikrojeslí

Důvody pro umístění do konkrétního zařízení – všechny důvody (více možných
odpovědí) a nejdůležitější z nich (jedna možná odpověď)

dokládat, budou mzdy, platy a odměny, na
další náklady spojené s poskytováním služby
dostanou paušální příspěvek.

Nové výzvy!
č. 069 – Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo

hl. m. Prahu), alokace 200 mil. Kč, pravděpodobné vyhlášení leden 2019

č. 070

– Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze,
alokace 24 mil. Kč, pravděpodobné vyhlášení leden 2019
Další informace:
www.mikrojesle.mpsv.cz
FB Dětské skupiny a mikrojesle
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Operační program Zaměstnanost, to nejsou jen počty projektů a objemy výzev.
To jsou hlavně konkrétní lidé, kterým program slouží…

Mikrojesle aneb život na zámku

Vzdělávání je přínos pro všechny

Pavla Vacková musela krátce po narození třetího syna převzít
rodinnou firmu. Když nejmladší Jirka povyrostl, začal chodit do
soukromé školky. Bylo ale jasné, že si drahou službu nebude rodina
moci dlouhodobě dovolit.

Petr žil donedávna běžným životem svých vrstevníků. Lékařské vyšetření
ale odhalilo problémy se srdcem. Následovala operace a invalidní důchod.

Státní školka nepřipadala v úvahu, protože
ta přijímá děti až od tří let. Řešení se nakonec
našlo, a to v podobě mikrojeslí. Jirka do nich
chodí třikrát týdně a jeho maminka se může
mezitím věnovat práci. A spokojený je i Jirka.
Vždyť komu by se nelíbilo hrát si v parku zámku

Číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003630

Petr se postupně zotavil, do původního
zaměstnání se ale vrátit nemohl. Naštěstí
zjistil, že blízko jeho bydliště působí firma
TEKIS. Podnik funguje v režimu chráněné
dílny a nabízí práci lidem, jako je Petr.

Litomyšl! Právě na zámku totiž mikrojesle
sídlí, v původně služebním bytě, což jen
podporuje rodinnou atmosféru zařízení.
Jirka tu má kamarády, spoustu hraček
včetně týpí a hlavně skvělou probíhačku,
protože všechny pokoje jsou průchozí.

Původně rodinná firma se rozrostla na
skoro třicet zaměstnanců. Víc než polovina
z nich jsou lidé se zdravotním postižením.
Díky dotaci z OPZ se mohou systematicky
vzdělávat. Petr absolvoval kurz obsluhy
manipulačních vozíků a svářečský kurz,
v plánu má i kurz svařování CO2. Vzdělávání
je přínosné nejen pro potřeby firmy, ale
hlavně pro samotné zaměstnance, kteří
si tím zvyšují kvalifikaci a šanci na další
pracovní uplatnění. Pro lidi se zdravotním
postižením, kteří patří mezi nejvíc ohrožené
skupiny na trhu práce, to platí dvojnásob.

Číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004717

Realizátor:
Rodinné centrum Litomyšl, z. s.

Další příběhy účastníků projektů najdete na www.esfcr.cz/pribehy.
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Realizátor:
TEKIS s. r. o.
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Soutěž o ceny

Minikonference Dotační příležitosti nejen pro
poskytovatele sociálních služeb

Již tradičně máte možnost získat balíček propagačních předmětů OPZ.
Stačí zodpovědět tyto tři jednoduché otázky. Odpovědi zasílejte do
4. 11. 2018 na adresu esf@mpsv.cz. Ze správných odpovědí
vylosujeme tři výherce. O výhře je budeme informovat e-mailem.

1. Kolik dětí může být najednou v mikrojeslích?
a) 2
b) 4
c) 6

•

podrobnosti k aktuálním výzvám zaměřeným na sociální oblast, příklady
dobré praxe (již realizované projekty financované z OPZ), systémové
projekty MPSV

•

vše podstatné v jednom dni a na jednom místě

•

prostor pro diskusi, výměna zkušeností

12. 10. Olomouc (Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a)

2. Kolik vzniklo mikrojeslí podpořených z OPZ?

18. 10. Brno (Administrativní a školicí centrum, Cejl 73)

a) 64
b) 72
c) 112

23. 10. Hradec Králové (Úřad práce ČR, Wonkova 1142)
1. 11. Ústí nad Labem (Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48)
13. 11. Praha (AVI, Pařížská 4)

3. Pro jak staré děti jsou mikrojesle určeny?
a) 1 rok – 3 roky
b) 6 měsíců – 4 roky
c) 6 měsíců – 3 roky

Kde získat informace o OPZ?
17. 10. Veletrh dotačních příležitostí, Zlín (Czechinvest)

Vítězové z minulého čísla: Lenka Rotterová, Mgr. Ilona Bužková, Jitka Strouhalová

31. 10. Veletrh dotačních příležitostí, Liberec (Czechinvest)

Správné odpovědi:
Do které výzvy přišlo nejvíc žádostí o podporu? b) Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Který den se označuje jako Den Evropy? c) 9. května
Co znamená SCLLD? a) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

1. 11. Škola Zdravých měst, Břeclav (Národní síť zdravých měst)

Kompletní pravidla soutěže jsou dostupná na www.esfcr.cz.
Pracovníci řídicího orgánu OPZ jsou ze soutěže vyloučeni.

Pokud chcete odebírat OPZOR pravidelně, napište nám na esf@mpsv.cz.
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