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Evropský sociální fond podpoří vznik dětských skupin
Koncem letošního roku Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je v České
republice řídícím orgánem podpory z Evropského sociálního fondu, vyhlásí výzvu
k předkládání projektů zaměřených na zřízení a provoz nového typu zařízení péče o
děti předškolního věku, tzv. dětských skupin. Firmy budou moci požádat o dotaci na
dvouletý projekt.
Podporovaná zařízení péče o děti budou odpovídat podmínkám zakotveným v novém
věcném záměru zákona o dětské skupině, který vláda projednala a přijala v minulém týdnu.
Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině nastavuje podmínky tak, aby byla zajištěna
kvalitní, řádná, bezpečná a výchovná péče. Předpokládá se tedy stanovení nejnižšího počtu
pečujících osob a nejvyššího počtu dětí v jedné dětské skupině, o které může být současně
pečováno, zajištění hygienických, provozních a prostorových požadavků na poskytování
služby úměrných počtu dětí, zajištění poskytování péče pečující osobou s odbornou
způsobilostí, např. pro profesi učitele mateřské školy, všeobecné zdravotní sestry či
sociálního pracovníka a splnění dalších souvisejících podmínek. Dodržování standardů
odpovídajících věcnému záměru zákona o dětské skupině bude podmínkou
poskytnutí a čerpání dotace.
Podmínkou pro předložení projektu bude, aby provozovatelem zařízení péče o děti byla
právnická osoba, která je zaměstnavatelem rodičů dětí, kterým bude zařízení sloužit. Pokud
se až čtyři zaměstnavatelé domluví na spolupráci, může školku provozovat jen jeden
z nich pro děti zaměstnanců všech zúčastněných subjektů. Podpora je připravena pro
zařízení s kapacitou od 7 do 24 dětí. Podporou služeb péče o děti chce MPSV usnadnit
rodičům návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a zvýšit zaměstnanost zejména žen
s dětmi do tří let věku.
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro plánovanou výzvu zásadní
zjednodušení. Realizátoři projektů budou podporu získávat nikoli na základě
doložených faktur a dalších účetních dokladů, ale pouze na základě toho, jaká bude
kapacita vytvořeného zařízení a jak intenzivně bude během provozní fáze dětská
skupina využívána. MPSV tímto krokem dává při řízení a kontrole projektů
financovaných z ESF větší důraz na skutečné výsledky dotovaných projektů namísto
upřednostňování finanční kontroly.
Zaměstnavatelé, kteří by podporu na zřízení a provoz dětské skupiny rádi využili, by již nyní
měli uvážit, jaká kapacita zařízení péče o předškolní děti odpovídá potřebám jejich
organizace. Včasné ověření zájmu rodičů o službu, rozvahu, jak pravidelné hlídání dětí
zajistit, a případné vyhledání vhodných prostor zužitkují při sestavování projektové žádosti.
Tu budou moci sepsat na základě výzvy k předkládání projektů, která bude uveřejněna na
webových stránkách Evropského sociálního fondu. Podpora není určena pro pražská
zařízení služeb péče o děti a rovněž pro ty, které zaměstnavatel nakupuje jako službu od
externího dodavatele.
Další informace i samotná výzva budou do konce roku zveřejněny na www.esfcr.cz.
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