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rané dětství:
klíčové číselné údaje

klíčové
číselné údaje

• 2,5 milionu dětí ve věku do 3 let k 1. lednu 2011.
• Zvýšení úhrnné plodnosti na 2,01 dítěte na ženu.
• Více než jedno dítě z 5 je vychováváno pouze jedním
ze svých rodičů.
• Mezi departementy se teoretická kapacita služeb péče
o děti pohybuje od 9 do 80 míst na 100 dětí mladších
3 let:
- mezi 6 a 56 místy u mateřských asistentek
- mezi 5 a 39 místy v zařízeních péče o děti
• O 92% dětí pocházejících z rodin v obtížné situaci
pečují rodiče doma.
• Práce s atypickou pracovní dobou se v dnešní době
týká téměř 2 zaměstnanců ze 3: práce v noci, odložená
nebo rozložená pracovní doba, částečný úvazek, atd.
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klíčové
číselné údaje

• 1 rodič z 5 uvádí, že se často setkává s obtížemi ve
výchově svých dětí.
• 63 % populace považuje za nejcitlivější období
výchovy dítěte dobu, kdy vychovávají dítě ve věku 13
až 18 let.
• V roce 2011 se souhrn finančních prostředků
věnovaných všemi veřejnými činiteli na služby péče
o děti ve věku 0 až 3 roky vyšplhal na 14 miliard
euro.
• 88 % obcí nemá k dispozici žádné zařízení péče o
malé děti, ačkoli se na jejich území odehrává více
než čtvrtina všech porodů.

Financování
individuální péče
•

Přímá podpora, především dávka k přijetí malého dítěte
(PAJE), vyplácená Pokladnou rodinných dávek, na jedno
narozené nebo adoptované dítě

•

Nepřímá podpora: daňové výhody a plány rozvoje
profese mateřských asistentek

Dvě velké podmínky
financování

Financování
individuální péče

přímá podpora
rodinám

•

dávka k přijetí malého dítěte (PAJE) je vyplácená
Pokladnou rodinných dávek na jedno narozené nebo
adoptované dítě.

•

PAJE zahrnuje: příspěvek při narození nebo adopci
(porodné), základní dávku, doplněk ke svobodné volbě
činnosti, doplněk na hlídání dětí dle výběru.

Financování
individuální péče
•

Příspěvek při narození nebo adopci (porodné)
•

Umožňuje čelit prvním výdajům spojeným s příchodem
dítěte. Je vyplácena v závislosti na příjmech rodiny, v
průběhu 7. měsíce těhotenství. Její výše je 912,12 euro
nebo násobek této částky podle počtu dětí, které se mají
narodit (dvojčata, trojčata nebo více).

•

U adoptovaných dětí nebo dětí osvojených s perspektivou
adopce je výše této částky 1 824,25 euro.

přímá podpora
rodinám

Příjmové stropy 2011
Děti doma
(narozené
nebo které
se mají
narodit)

Páry s
jedním
příjmem

Samoživitelé
nebo páry se
dvěma
příjmy

1

34 819 €

46 014 €

2

41 783 €

52 978 €

3

50 140 €

61 335 €

Na každé
další dítě

8 357 €

8 357 €

Financování
individuální péče
•

Základní dávka
•

Vyplácená v závislosti na příjmech, pomáhá rodinám
zajistit výdaje spojené s péčí a výchovou dítěte do 3 let. V
případě vícečetného porodu (nebo adopce) je vyplacen
násobek této základní dávky podle počtu dětí narozených
při jednom porodu nebo současně adoptovaných.

•

Výše této základní dávky je 182,43 euro měsíčně.

přímá podpora
rodinám

Financování
individuální péče
•

Doplněk ke svobodné volbě činnosti (CLCA) – rodičovský
příspěvek
U prvního dítěte a u každého dalšího dítěte vám může být
CLCA vyplacena rodičům, kteří ukončili nebo omezili svoji pracovní
činnosti za účelem výchovy svého dítěte (svých dětí).

přímá podpora
rodinám

Částky
V případě úplného ukončení činnosti:
* 383,59 € měsíčně, 566,01 € měsíčně, pokud příjemce neinkasuje základní dávku;
V případě omezení rozsahu činnosti:
* 247,98 € měsíčně za dobu práce kratší nebo rovnou polovině času a 430,40 €
bez základní dávky;
* 143,05 € měsíčně za dobu práce v rozmezí 50% až 80% a 325,47 € bez
základní dávky;
Doba trvání výplaty
* Pro jedno vyživované dítě: 6 měsíců.
* Pro dvě a více vyživovaných dětí: je vyplácena až do měsíce
předcházejícího 3. narozeninám posledního dítěte.

Financování
individuální péče
•

Volitelný rodičovský příspěvek (COLCA)
COLCA (volitelný rodičovský příspěvek) je vyšší dávka, než je
doplněk ke svobodné volbě činnosti (CLCA) v plné výši,
vyplácená po kratší období rodiči 3 dětí, který přestal pracovat.
Volba pobírání COLCA místo CLCA je závazná.

přímá podpora
rodinám

Částky a trvání výplaty

809,42 € (626,99 € bez základní dávky)
může být vyplácena až do měsíce předcházejícího prvním
narozeninám dítěte.

Financování
individuální péče
•

Doplněk na hlídání dětí dle výběru
je přiznáván pro usnadnění hlídání dítěte (dětí)
mladšího(ch) 6 let autorizovanou mateřskou asistentkou
či chůvou doma (najatými individuálně nebo přes
agenturu) nebo v zařízení kolektivní péče včetně v
mikrojeslích.

přímá podpora
rodinám

•

Je nezbytný minimální měsíční příjem 399 € u samoživitelů(ek) a
798 € u párů.

•

Mateřská asistentka musí mít licenci Úřadu na ochranu matky a
dítěte (PMI). Její hrubá mzda nesmí k 1. lednu 2013 přesáhnout
47,15 € na den a hlídané dítě.

•

V případě výběru agentury nebo zařízení, které zaměstnává
mateřskou asistentku, osoby pečující v domácnosti nebo péče v
mikrojeslích, je doplněk na hlídání dětí dle výběru vyplácen
pouze pokud je dítě hlídáno nejméně 16 hodin za měsíc.

Financování
individuální péče
•

Doplněk na hlídání dětí dle výběru
V případě přímého zaměstnávání mateřské asistentky nebo hlídání dítěte v
domácnosti přebírá CAF odpovědnost za výplatu části odměny zaměstnance:
výše částky, kterou CAF přispěje na odměnu zaměstnance, závisí na příjmech,
počtu dětí a jejich věku. Minimum ve výši 15 % nákladů zůstává na
odpovědnosti rodičů.

přímá podpora
rodinám

Nezaopatřené děti
1 dítě
2 děti
3 děti
nad 3 děti

Příjmové stropy
Příjmy
Nižší než
Nepřesahující
20 706 €
46 014 €
23 840 €
52 978 €
27 601 €
61 335 €
+ 3 760 € + 8 357 €

Vyšší než
46 014 €
52 978 €
61 335 €
+ 8 357 €

Sociální odvody jsou hrazeny ve výši 100 % při zaměstnávání
autorizované mateřské asistentky, ve výši 50% při volbě hlídání
chůvou v domácnosti. Měsíční limit je stanoven na 434 euro u dětí
mladších 3 let a 217 euro u dětí od 3 do 6 let.

Financování
individuální péče
•

Zvláštní daňový odpočet za hlídání dětí
(CGI, čl. 200 odd. B, BOI 5 B-21-05 a 5 B-13-06, PF 116)

Daňové
výhody

Rodiče mohou využít daňového odpočtu ve výši 50 % výdajů na
hlídání mimo jejich bydliště, u dětí mladších 6 let věku k 1. lednu
roku, kdy došlo k příjmům, za předpokladu, že se jedná o
odbornou činnost.
Náklady na hlídání jsou stanoveny s limitem 2 300 € na dítě
(1 150 € na dítě se střídavou péčí). Jedná se o částky vyplácené:
* mateřské asistentce v souladu se schválením článku L. 421-1
Zákona o sociální činnosti a rodinách,
* zařízení pro hlídání odpovídajícímu podmínkám
stanoveným článkem L. 2324-1 Zákona o veřejném
zdraví (jesle, dětský koutek, centrum volného času bez
ubytování a školní zařízení).

Financování
individuální péče
•

Daňový odpočet za zaměstnávání osoby v místě bydliště

(CGI, čl. 199 sexdecies ; BOI 5 B-1-08 ; BOI 5 B-6-10 ; PF 100-17)

Daňové
výhody

Tato daňová pomoc, rovnající se 50 % výdajů, je využívána pro
hlídání dětí v místě bydliště rodičů.
Může se jednat o přímé zaměstnávání nebo o zaměstnávání
prostřednictvím společností poskytujících služby schválené
státem (článek D 7231-1 zákoníku práce).
Roční limit je 12 000 € (navýšení je možné).
Služby poskytované mladými lidmi v pozici au-pair, kteří nejsou ve
vztahu k rodině, kde působí, formou pracovní smlouvy, ale jednoduše
dohodou zprostředkující au-pair, neopravňují k daňovému
zvýhodnění.

Financování
individuální péče
Podpora mateřských
asistentek

CAF nabízí finanční podporu určenou k usnadnění začátku pracovní
činnosti nové mateřské asistentky. Tato pomoc je určena
mateřské(ým) asistentce(kám) nově schválené(ým) na základě
národní kolektivní dohody o práci mateřských asistentek ze strany
zaměstnavatele.
Výše této pomoci se pohybuje od 300 do 500 € dle místa bydliště.

