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Francouzský systém zahrnuje rozmanité formy nerodinné péče, každá z nich se řídí
jinými právními předpisy (z hlediska cílové populace dětí, hygienických norem,
pedagogického plánu atd.)
Rozdělení péče o děti do 3 let - dle hlavní péče během
týdne mezi 8 a 19h (v %)

formy kolektivní
nerodinné péče
o děti do 6 let

Rozdělení péče o děti do 3 let, jejichž oba rodiče pracují
na plný úvazek, hlavní způsob péče v týdnu mezi 8 a 19 h
(v %)

různé formy
kolektivní péče

•Existuje mnoho forem péče, jež se snaží vycházet vstříc potřebám
rodičů.
•Kolektivní péče je zajišťována v zařízeních, jako jsou jesle,
mikrojesle, dětské koutky, kombinovaná zařízení nebo dětské
zahrady.
• Tato zařízení se řídí zvláštními předpisy a pro jejich provoz je
nezbytné povolení předsedy generální rady departementu na
základě doporučení Úřadu na ochranu matky a dítěte (PMI).
•Školní děti mohou navštěvovat centra mimoškolních aktivit, a to
během školního roku (před a po vyučování) a/nebo během
prázdnin. Tato centra dětem nabízejí vzdělávací a volnočasové
aktivity, jejich činnost je registrována na departementálních
úřadech sociální soudržnosti (DDCS) nebo na úřadech zabývajících
se sociální soudržností a ochranou různých skupin obyvatelstva
(DDCSPP).

Kolektivní zařízení

Kombinovaná
zařízení

•

Péče o děti je zajištěna týmem pod vedením ředitele (puéricultricekombinace pedagogického a zdravotnického vzdělání, lékař, vychovatel
malých dětí) složeným z odborníků (asistent puéricultrice, vychovatel
malých dětí), kteří zajišťují každodenní péči o děti (přímá péče, strava,
aktivity, celkové blaho). 1 vychovatel má na starosti 5 dětí, které ještě
nechodí, nebo 8 chodících. Další odborníci (psychologové, odborníci na
rozvoj psychomotoriky, kulturní pracovníci atd.) mohou spolupracovat na
částečný úvazek nebo externě.

•

Prostory musí odpovídat bezpečnostním předpisům a musí přispívat
k celkovému rozvoji dětí.

Kombinovaná
rodičovská zařízení
• Jedná se o kolektivní zařízení, spravovaná sdružením
rodičů.
• Rodičovské jesle – rodiče se sami podílejí na chodu
zařízení, způsob jejich participace se liší zařízení od
zařízení. Kapacita bývá většinou nižší.
Kombinovaná
zařízení

• Do většiny zařízení děti docházejí pravidelně a/nebo
příležitostně, celková kapacita je 20 (někdy 25) dětí.

Kombinovaná
rodinná zařízení
Rodinné jesle, neboli „zařízení rodinné péče“, sdružují
mateřské asistentky s licencí, které mohou ve své
domácnosti pečovat o 1 až 4 děti, většinou mladší 4 let.
V rodinných jeslích jsou tyto mateřské asistentky odborně
zastřešeny a vedeny odborníky .
Kombinovaná
zařízení

Jednou nebo dvakrát týdně se mateřské asistentky
se svěřenými dětmi schází v prostorách jeslí. To přispívá
k socializaci a celkovému rozvoji dětí.
Mzdu mateřských asistentek hradí provozovatel jeslí.

Dětské zahrady
Zařízení určená pro děti od dvou do šesti let.
V dětských zahradách působí vychovatelé, kteří dětem
nabízejí specifické činnosti podporující jejich rozvoj.
Nabízejí pravidelnou péči a jejich otevírací doba je podobná
otevírací době mateřských škol a jeslí.
Kombinovaná
zařízení

Programy pro jesle
Stát a oblast Rodina si stanovují cíle při vytváření nových
míst a určují nezbytné výše jejich financování.
Za účelem zvýšení počtu míst byl na období 2013-2017
připraven 8. Program pro jesle.

Podpora
investic

Měl by umožnit vytvoření 100 000 nových míst
v zařízeních kolektivní péče a podpořit harmonický rozvoj
nabídky na celém území.
Využít jej mohou:
. Zařízení péče o děti a střediska mateřských asistentek
(asistentů).
. Projekty spravované územními samosprávami, sdruženími
nebo podniky.
Prioritou je vytváření nových míst, neboť součástí každého
projektu musí být minimálně 10% navýšení kapacity péče
v porovnání se stavem před zahájením projektu.

Programy pro jesle
Na veškeré investiční aktivity, které lze do účetnictví
zahrnout jako náklady na investice, lze nárokovat PCPI
•

Podpora
investic

Projekty budou financovány paušální částkou 7 400 eur
na jedno místo, ať již nové nebo stávající (přemístění
spojené s vytvářením nových míst). Základní dotace
může být zvýšena při vytvoření nových míst v závislosti
na třech kritériích:
Podchycení neuspokojených potřeb
Sdružování obcí
Finanční potenciál
•

V rámci tohoto mechanismu lze na každé místo využít
investiční podporu v minimální výši 7 400 eur,
maximálně pak 14 000 eur v případě vytvoření nových
míst.
Maximální výše dotace bude omezena na 80 %
vynaložených nákladů na jedno místo.
330 milionů eur na 4 roky

Dotace na provoz zařízení: zvýšení
likvidity zařízení a jejich přístupnosti pro
všechny rodiny

Podpora
provozu

Dotace na provoz zařízení představuje podporu provozu,
vyplácenou přímo CAF provozovatelům zařízení pro péči
o malé děti (do 4 let).
Za toto financování CAF žádá, aby jesle vypočítávaly
poplatky rodičů podle státního sazebníku dle výše příjmů a
počtu nezaopatřených dětí v rodině.
Ročně jsou vynakládány téměř 2 miliardy € na služby
zařízení péče o děti do 6 let.

Dotace na provoz zařízení: zvýšení
likvidity zařízení a jejich přístupnosti pro
všechny rodiny

Podpora
provozu

Čím nižší příjmy rodiny, tím nižší náklady
pro rodiče a tím vyšší dotace ze strany CAF.

Výše dotace vyplácené zařízení se rovná 66 % režijní
hodinové sazby za péči o dítě, přičemž CNAF jednou ročně
stanovuje maximální částku, a to po odečtení poplatků
rodičů. Zbývající část hradí většinou územní samosprávy.

Smlouva o péči o děti
a mládež

Podpora
provozu

•

Smlouva „děti a mládež“ definuje cíle a společné
financování, uzavírá se mezi CAF a územní
samosprávou, sdružením obcí, podnikem (který nemá
právo na daňový bonus za opatření pro rodinu) nebo
úřadem státní správy.

•

Jejím cílem je optimalizovat politiku rozvoje zařízení
péče o děti a mládež do dovršení 17 let.

•

Je uzavírána na dobu 4 let.

•

55 % výdajů předpokládaných dle smlouvy proplácí CAF.

Smlouva o péči o děti a mládež:
nástroj pro zvýšení iniciativy
• Kolik?
V roce 2011 CAF vynaložila na smlouvu „děti a mládež“
990 milionů eur, z nichž bylo určeno:
560 milionů eur na služby pro děti
430 milionů eur na služby pro mládež.
Podpora
provozu

• Jaký je rozsah finanční pomoci?
Finanční podpora oblasti Rodina se zaměřuje na potřeby
rodin v oblasti péče o děti, netýká se souvisejících
problematik: sociální pomoc dětem, soudní ochrana
mládeže ani jakýchkoli dalších institucí nahrazujících
rodinu, které spadají pod odpovědnost Státu, místních
samospráv nebo zdravotního pojištění; státního školství
v užším smyslu nebo činností provozovaných
ministerstvy, pověřenými kulturou a sportem.

Podpora provozu
Dotace na
specifické projekty
Přehled
financování

Dotace ze strany
obcí
a dávka pro děti
Dotace
na provoz zařízení

