
 
 

Informace o projektu  
„Mikrojesle Brumov-Bylnice“ 

 

Projekt financovaný z prostředků MPSV a ESF nabízí možnost 

vybudování a provoz mikrojeslí. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí 

o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních. 

Projekt mikrojeslí je zaměřen na podporu rodin s dětmi ve věku 6 měsíců až 4 roky včetně. 

V jeden okamžik je v jeslích pečováno nejvýše o 4 děti.  

Děti od 6 měsíců do 2 let věku mohou zařízení využít max. 46 hodin v měsíci. 

Oba rodiče musí splňovat některé z následujících kritérií: 

- jsou zaměstnaní - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) 

daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou 

- vykonávají podnikatelskou činnost - potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální 

pojištění 

- v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají - potvrzení z úřadu práce o 

tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání 

- jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v prezenční nebo kombinované formě) či 

rekvalifikace - potvrzení o studiu; potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a 

certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu 

(podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)  

- současně pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky 

Podmínka způsobilosti pro projekt musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení 

(od vlastního nástupu). 

Zařízení bude v provozu od 1.9.2017 do 31.1.2020 v budově hasičské zbrojnice na adrese Mýto 

463, Brumov-Bylnice. 

Otevírací doba zařízení – každý všední den od 7:00 do 16:00.  

V péči se budou střídat 2-3 proškolené pečující osoby. 

Žádosti o přijetí do zařízení je možné si vyzvednout v RMC Malenka, na adrese 1.května 1030 

v provozních hodinách centra nebo stáhnout na stránkách www.valklobouky.charita.cz.  

 

  

Bližší informace na info@valklobouky.charita.cz nebo na tel. 739 524 368 

http://www.valklobouky.charita.cz/
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