KONTAKTY: office@genderstudies.cz | +420 774 910 944,  +420 224 915 666
www.genderstudies.cz | GORAZDOVA 20, PRAHA 2 – 120 00
                             

osf_praha_cz

file_0.wmf


mustr na glosu_RP_detska_skupina_resize.jpg

file_1.wmf



Zákon o dětské skupině
Zákon o dětské skupině by umožnil zakládání a fungování obdob mateřských školek, avšak mnohem jednodušším způsobem, na dětské skupiny se vztahují nižší prostorové a hygienické normy. V ČR je řada subjektů, které by měly zájem dětské skupiny provozovat, čekají už několik let jen na schválení zákona. Marně. Stávající školky mají zcela nedostatečnou kapacitu, dětské skupiny by poptávku po místech pro děti mohly pokrýt. Byli by pro rodiče nejspíše dražší než mateřské školky, ale pořád by bylo pro rodiče výhodnější platit více za dané zařízení a nastoupit do práce než zůstat nezaměstnaný z důvodu péče o dítě.  

Demografové a sociologové o situaci zvyšujícího se počtu narozených dětí věděli a informovali s dostatečným předstihem. Víme, kdy kulminovaly počty narozených dětí. Je absolutně nepochopitelné, jak nepřipravené jsou městské části a obce na přetlak ve školkách. Je nepochopitelné, že toto téma, které řadu rodin postaví do kritické situace, pro vládu není prioritou. Téma navýšení počtu míst v zařízeních péče a umožnění alternativ v péči o děti se sice permanentně objevuje v programových prohlášeních vlády, ale zákon o dětské skupině stále není schválen. A bohužel asi ani schválen nebude. Takže vzniku alternativních zařízení péče o děti, které by mohly pružně přispět k vykrytí nedostatečných kapacit, se v nejbližší době nedočkáme. Současné právní zákony umožňují vznik alternativních zařízení jen velmi komplikovaně a s nedostatečnými zárukami kvality a ochrany pro pečovatele i rodiče. Škoda, kdyby byly alternativní možnosti péče o děti schváleny dříve, mohly se využít prostředky ze strukturálních fondů k financování jejich provozu, velice by to pomohlo stávající i minulé situaci rodin v ČR. A v ČR mohl panovat pocit, že jsou strukturální fondy EU využívány alespoň v jedné oblasti efektivně. 
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