MIKROJESLE

Název výzvy: Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích
v ČR (mimo hl. m. Prahu)
Název projektu: Mikrojesle Litomyšl
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0./16_126/0003630
Projekt je financován ze Sociálního evropského fondu (85%) a státního
rozpočtu ČR
Doba realizace: 1. 8. 2017 – 30. 9. 2019
Partner projektu: Město Litomyšl
Hlavní cíl projektu:
Prostřednictvím realizace projektu vzniknou mikrojesle ve městě Litomyšl. Projekt je
zaměřen na rodiče s malými dětmi, kteří mají s malými dětmi zhoršenou pozici na
trhu práce. Vznikem mikrojeslí budou podpořeni rodiče umístěných dětí. Rodiče dětí
musí mít prokazetelnou vazbu na trh práce (zaměstnanci, studenti či uchazeči o práci
evidovaní na ÚP).
Výsledky projektu:
Zapojení rodiče budou prostřednictvím poskytovaných služeb moci lépe slaďovat
osobní a pracovní život. Výstupem projektu bude zlepšení zaměstnanosti a to
například prostřednictvím zvýšení pracovních úvazků, získání brigád či zaměstnání,
brigád při soustavné přípravě na vzdělání pro cílovou skupinu.
Klíčové aktivity:
1) Vybudování mikrojeslí
V rámci této fáze realizace dojde k vybudování a vybavení mikrojeslí.
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2) Vzdělávání pečující osoby
V této fázi projdou pečující osoby zkouškou pro profesní kvalifikaci Chůvy pro děti do
zahájení povinného školní vzdělávání. Závěrečná zkouška bude splněna před
zahájením provozu mikrojeslí.
3) Provoz mikrojeslí
Provoz mikrojeslí bude přímo navazovat na fázi Vybudování mikrojeslí. Bude
realizována po dobu 24 měsíců.
4) Spolupráce s MPSV
Tato aktivita se bude prolínat celým průběhem realizace projektu. Spolupráce
s MPSV se bude realizovat na úrovni účastníků projektu, pečujících osob i příjemce
podpory.
INFORMACE PRO ZÁJEMCE:
Přihlášky mohou rodiče podávat průběžně od 10.září 2017 do Rodinného centra v
Litomyšli. Mikrojesle jsou určeny pro děti od 6 měsíců do čtyř let.
Podmínkou přijetí dítěte jsou prodělaná zákonná očkování odpovídající jeho věku a
oba rodiče musí být zaměstnaní. Bližší informace poskytne koordinátorka projektu
Jana Urbanová na tel.: 774030588
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