
Role MAS v péči o 
nejmenší děti a 
jejich rodiče
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.



O čem bude téma prezentace?

Jesle



Péče o nejmenší děti dnes - mikrojesle



Co jsou to „mikrojesle“?
 Zařízení péče o děti ve věku 0,5 – 4 roky (do 5. narozenin)

 Zařízení s maximální okamžitou kapacitou 4 děti

 Zařízení pro rodiče s vazbou na trh práce (cílová skupina)

 Zařízení v tuto chvíli podporovaná prostřednictvím OPZ

 Zařízení pro rodiče bezplatné



Proč MAS a mikrojesle?
PROTI:

 Jsme „kancelář“, hlavní náplní je administrativa, realizace SCLLD, výzvy, projekty, 
dotace…

 Nejsme učitelky, chůvy, mateřské centrum, nemáme zkušenosti s péčí o děti

 Co prostory, hygiena

 Odpovědnost

 Finanční riziko

Proč se do tohoto vůbec pouštět!?



Proč MAS a mikrojesle?
PRO:

 Známe území

 Jsme v dennodenním kontaktu s členskými obcemi

 Jsme pro obce relevantní partner

 Ideální PR

 Pomůžeme realizací mikrojeslí naplnit naši vizi, plány

 Hygienické podmínky nejsou ve skutečnosti přísné

Proč se do tohoto vůbec pouštět!? Proč ne a pokud ano, tak ne v malém.



Jaký bude zájem a případně vhodné prostory?



Kde jsme Mikrojesle umístili?
Horní Bečva – bývalá výdejna obědů pro externí zaměstnance (obec)

Hutisko – Solanec – bývalá čekárna obvodního lékaře vč. sociálního zařízení 
(obec)

Rožnov pod Radhoštěm – 1. NP prvorepublikové vilky se zahradou (soukromý 
vlastník)

Zašová – 2 oddělení mikrojeslí. Budova Orel Zašová

Valašské Meziříčí – ZŠ Masarykova – bývalý byt školníka (město)



Jak funguje reálný provoz?
 Financování 100% dotace OPZ (75 % PN, 25 % NN)

 Časové období – 36 měsíců – (6 měsíců příprava prostor, 30 měsíců provoz). 
V našem případě 1.1.2017 – 31.12.2019

 Provozní doba 7:00 – 15:30

 Provoz mikrojeslí zajišťuje 1,5 úvazek chůvy

 Služba je pro rodiče zdarma

 Jídlo pro děti si zajišťují rodiče vlastní

 Úklid, praní, žehlení



Jak funguje reálný provoz?
 Registrované děti

 Rezervační systém

 Pojištění odpovědnosti

 Administrace mikrojeslí – MAS

 Účetnictví mikrojeslí - MAS



Přímé a nepřímé náklady
Limit PN + NN = 2.000.000,- Kč / projekt – tzn. 36 měsíců

PN:

 Mzdy chůvy, brigádnice

 Nájem prostor

 Vybavení mikrojeslí

 Drobné stavební úpravy

 Služby přímo související se službou

 Vzdělávání chův



Přímé a nepřímé náklady
NN:

 Energie

 Administrace

 Účetnictví

 Hovorné, internet

 Úklidové a čisticí prostředky



Mikrojesle Valašské Meziříčí



Mikrojesle Zašová



Mikrojesle Rožnov pod Radhoštěm



Mikrojesle Hutisko-Solanec



Aktivity - Haloween



Aktivity - Haloween



Aktivity – pečení cukroví



Venkovní aktivity



Venkovní aktivity



Děkuji za pozornost
Ondřej Neuman, Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.


	Role MAS v péči o nejmenší děti a jejich rodiče
	O čem bude téma prezentace?   Jesle
	Péče o nejmenší děti dnes - mikrojesle
	Co jsou to „mikrojesle“?
	Proč MAS a mikrojesle?
	Proč MAS a mikrojesle?
	Jaký bude zájem a případně vhodné prostory?
	Kde jsme Mikrojesle umístili?
	Jak funguje reálný provoz?
	Jak funguje reálný provoz?
	Přímé a nepřímé náklady
	Přímé a nepřímé náklady
	Mikrojesle Valašské Meziříčí
	Mikrojesle Zašová
	Mikrojesle Rožnov pod Radhoštěm
	Mikrojesle Hutisko-Solanec
	Aktivity - Haloween
	Aktivity - Haloween
	Aktivity – pečení cukroví
	Venkovní aktivity
	Venkovní aktivity
	Děkuji za pozornost



