Francouzské příklady dobré praxe
jako inspirace pro Českou republiku
Jana Paloncyová
Jana Barvíková

Departement Bouches-du-Rhône

Departement Bouches-du-Rhône
 rozmanitý region (venkov, hory, pobřeží), 60 % obyvatel žije v Marseille
 velmi chudý region - 2. nejvyšší počet příjemců sociálních dávek ve
Francii (2011), je to více než v Paříži
 chudí v Marseille žijí přímo v centru, zatímco v jiných městech obvykle
na periferiích
 21 % příjemců dávek žije pouze ze sociálních dávek (nemá jiné příjmy)
 velký podíl příjemců dávek v Marseille jsou cizinci (přibližně čtvrtina
pochází z Komorských ostrovů)
 zařízení denní péče: 50 % obecní, 40 % NNO, 10 % firemní; od 2010
stoupá počet firemních zařízení, většina z nich v Marseille
 prioritou co nejširší spektrum nabídky, aby odpovídala potřebám rodičů
(flexibilita, péče respektující specifika a potřeby dítěte)
 8 000 MA (302 tis. MA ve F), 5700 MA vykoná tuto profesi aktivně, v péči
MA zhruba 13 tis. dětí - % individuální péče (MA) nižší než na národní
úrovni – rodiče preferují zařízení kolektivní péče, avšak když zvolí MA,
jsou následně spokojeni

Rodičovské jesle – obecná definice
 založeny buď samotnými rodiči, zapojenými např. do občanského
sdružení, nebo obdoba klasických jeslí, např. obecních
 podmínka – participace rodiče na chodu zařízení (dle zákona) přímá péče o děti, účast na administrativních úkonech, přípravě
jídel, nákupech atd., způsob zapojení rodičů se v jednotlivých
zařízeních liší
 povolení předsedy Rady departementálního úřadu na základě
doporučení Úřadu na ochranu matky a dítěte (PMI)
 1 pracovník / 5 dětí, které ještě nechodí, a 1 pracovník / 8 dětí,
které již chodit umí
 docházka pravidelná i nepravidelná, maximální počet 20 (25) dětí
 provoz spolufinancován pokladnou rodinných dávek CAF/MSA a
rodinami podle stejného principu jako v ostatních typech jeslí,
s financováním provozu může pomoci i obec (např. finanční
příspěvky, zapůjčení prostor)

Rodičovské jesle Le Cabanon des Minots I.
 kombinované zařízení rodičovské jesle plus mikrojesle
 před 10 lety reálná potřeba čtvrti - kapacita 20 / 25 dětí (4 se
zdravotním postižením) od 3 měsíců do 6 let
 zřizovatel - Sdružení rodičů (1994) – nezisková organizace
 riziko - závislost provozu na aktivitě rodičů → Charta –
smlouva s rodiči - záruka trvání zařízení (souhlas rodiče
s dodržováním pravidel = účast na provozu), otevřenost
vůči inovacím, nízké riziko stereotypu
 pozemek a budova města – symbolické nájemné
 kombinované financování – město, departement, CAF,
sponzoři, granty EU apod., díky participaci rodičů nižší
mzdové náklady
 město částečně financuje rekonstrukce a výstavbu
mikrojeslí - rodiče se podílí především na plánování a
řízení stavby

Rodičovské jesle Le Cabanon des Minots II.
 docházka pravidelná, nepravidelná, příležitostná
 důraz na adaptační fázi – postupné krátkodobé návštěvy rodiče
s dítětem a postupné prodlužování délky pobytu v zařízení
 střídání rodičů – děti i rodiče si musí zvyknout, profesionál
rodiči oporou → rozvoj kompetencí rodiče, ale i profesních
kompetencí odborného personálu, otevřenost, dialog
 měsíční rozpis přítomných osob - alespoň jeden rodič ve
vymezených hodinách (4h dopoledne a 4h odpoledne) plus
vždy přítomen odborný personál, otevřeno 11h denně

 individuální přístup k dětem, rodič je primárním vychovatelem
dítěte; snaha hledat kompromis mezi požadavky rodiče a
personálu (spolupráce)
 kooperace mezi dospělými
pro děti

(personál, rodiče, komise) - vzor

Rodičovské jesle Le Cabanon des Minots III.
 každý rodič
povinně členem komise → konkrétní aktivity
dle
schopností, dovedností, přání
 komise: pro správu čekací listiny, pro události / akce (karneval),
kuchyňská komise (rozpis „služeb“ ve vaření na dny, kdy má kuchařka
dovolenou, bioprodukce místního zemědělce), pedagogická komise,
sociální komise (vztah rodičů-zaměstnavatelů a zaměstnancůodborného personálu, např. otázka dovolených), komise pro výstavbu
mikrojeslí, komise pro koordinaci rodičů, komise pro údržbu a
zahradnictví
 rodiče zaměstnáni, většinou na plný úvazek X min. 4 hodiny měsíčně v
jeslích (při docházce 2,5 - 5 dní / týden 8 hodin službu / měsíc)→
náhradní volno, rozdělení na 2 hodiny mezi otce a matku, ve Francii
standardní 35hodinový pracovní týden
 přínos pro samotné rodiče: jejich socializace, získávání rodičovských a
nových dovedností (komunikace, řízení, administrativa)
 vedoucí RJ prostředníkem mezi a) rodiči, b) partnery, c) personálem
 spolupráce s místními mateřskými asistentkami

Rodičovské jesle – La Coccinelle I.
 centrum sociálních služeb
 každé 3 roky diagnostika → umožnit / pomoci rodičům uplatnit se na
pracovním trhu
→ podpořit rodičovské kompetence
 zařízení funguje 3 roky, vybudování trvalo 2 roky
 děti od 1 roku, kapacita 26 dětí
 klienti - rodiny - informováni sociálními pracovníky nebo se o přijetí
ucházejí samy
 přednost - rodiče, kteří se chtějí vrátit na trh práce a jsou v tomto
směru aktivní
 vyšší odborná úroveň týmu než v jiných rodičovských jeslích
 finanční participace na vzniku zařízení: pokladna rodinných dávek
CAF, město Marseille, departement (odbor péče o malé děti a Úřad na
ochranu matky a dítěte PMI)
 financování provozu – smlouva s CAF, město Marseille, rodiče dle
příjmu (0,16 - 3 EUR / hodina)

Rodičovské jesle – La Coccinelle II.
Adaptační fáze
rodič i dítě se seznamují
s prostředím a pravidly
fungování

Profesní projekt rodiny
po jednotlivých etapách specifikovány
cíle, kterých chce rodič dosáhnout konečný cíl = návrat na trh práce, další
vzdělávání, rekvalifikace, zřejmý obrat
rodiče od pasivity či bezradnosti
k aktivitě

Rodičovské jesle – La Coccinelle III.
 participace rodiče - půl dne jednou za týden / 14 dní: přímá
péče spolu se zaměstnanci jeslí (čtení pohádek, hraní,
oblékání apod. s výjimkou přebalování jiných dětí než
vlastních), spolupráce na úklidu, údržbě apod.
 přesný časový rozpis docházky rodičů - vždy na
následující měsíc
 pokud rodič nemůže z nějakých důvodů přijít, musí za
sebe najít náhradu.
 nerespektování pravidel (např. nedodržování úkolů,
chybějící vůle plnit vytyčené individuální cíle) →
rozvázána smlouva
 semináře, workshopy pro rodiče - cíl = zlepšit jejich
vyjadřovací schopnosti, sebeprezentaci, aby lépe obstáli
při hledání zaměstnání

Rodičovské jesle – La Coccinelle IV.
 po prvních 3 letech existence - 80% úspěšnost
v doprovázení rodičů, tj. v jejich zapojení do vzdělávacího nebo pracovního procesu (i ve smyslu aktivace
vlastního úsilí rodičů směřujícího k hledání vzdělávání
nebo zaměstnání)
 výrazné snížení sociální izolace matek samoživitelek
 povinná participace rodiče → pravidla, režim → pracovní
návyky
 sdílení zkušeností
 kontakt s rodinou udržován i poté, co dítě přestoupí do
mateřské školy – dohled a podpora psychologa, aby se
rodiče zapojili zpět do společenského a pracovního
života – dlouhodobé hledisko

Centrum mateřských asistentek

Centrum mateřských asistentek Les Pipaudouns I.
 centra sdružují mateřské asistentky
 mateřská asistentka - zaměstnanec konkrétní rodiny / rodin, ale
péče o děti fakticky vykonávána v centru, nikoli v její
domácnosti - oprávnění v rámci své licence
 v centru max. 4 asistentky se 4 dětmi
 kompromis mezi individuální a kolektivní péčí → socializace
dítěte, spolupráce asistentek, kontrola rodičů
 rodič v rámci smlouvy dává souhlas k tomu, že se o dítě může
nárazově či v době dovolené, na konci pracovního dne či
během nemoci starat i jiná mateřská asistentka v centru
 financování – dle individuálních smluv s rodiči (až 16 různých
smluv) – srovnatelné nebo levnější než klasická individuální
péče
 prostory schvaluje jako v případě ostatních Úřad na ochranu
matky a dítěte (PMI)

Centrum mateřských asistentek Les Pipaudouns II.
 zápis – přímý kontakt rodičů (zápis neorganizuje obec),
doporučení jiných rodičů, kontakt z evidence u institucí
(Úřad na ochranu matky a dítěte PMI, Pokladny rodinných
dávek CAF, Střediska mateřských asistentek RAM)
 smlouva mezi „vlastní“ mateřskou asistentkou a rodiči na
dobu neurčitou, práva a povinnosti, vnitřní předpis (např.
otevírací hodiny, způsob předání dítěte rodiči)
 flexibilní docházka – dle individuálních smluv
 rodiny přináší vlastní jídlo, hygienické potřeby – dle
konkrétní smlouvy s rodiči
 v případě nemoci jedné mateřské asistentky není možné
nahradit ji přechodně jinou X v případě ukončení smlouvy
jedné mateřské asistentky - výběrové řízení

RAM (Relais des assistantes maternelles)
střediska mateřských asistentek – zakládána od roku 1989
informační centra pro rodiny, MA nebo zájemce o licenci MA
1 středisko pro 150-200 MA, „pojízdné RAM“
povolení ke zřízení uděluje CAF – podílí se i na jejich financování
3/4 (2008: 245 tisíc) spravovány obcemi nebo sdruženími obcí,
ostatní CAF, soukromé organizace nebo departementy
 2/3 přidruženy k jinému typu služby či zařízení (kombinované
zařízení péče o děti, centrum sociálních služeb apod.)
 18 RAM v dep. B.-du-R. - pokrývají spádové území zhruba 41 %
populace, cca 49 obcí.






RAM - jejich účel
 poskytují informace a poradenství MA a rodičům
 MA zde mají možnost konzultovat se spolupracujícími odborníky
(pedagogové, psychologové, lékaři, dětské sestry, sociální
pracovníci, ekonomové, právníci) problémy týkající se své profese
a tím střediska přispívají ke zkvalitnění jejich služeb péče o děti
 pomáhají rodičům i MA s náležitostmi pracovní smlouvy,
informují je o jejich právech a povinnostech
 ve sporech mezi MA a rodiči mohou zaujímat roli mediátora
 pořádají semináře pro MA, kde je např. informují o legislativních
změnách
 podílejí se na monitorování situace v oblasti služeb denní péče o
děti v dané lokalitě
 vedou a aktualizují databázi MA – vyhledávají rodinám MA dle
jejich poptávky

RAM v Aubagne
 v Aubagne (46 tis. obyv.) veliká podpora prorodinných služeb z
radnice
 RAM sídlí v objektu, kde jsou koncentrovány služby pro rodiny s
dětmi (kombinované zařízení péče o děti)
 zřizováno obcí – to budí důvěru rodičů, ale i MA (RAM vystupuje
jako neutrální, mediátor, ne jako instituce kontroly)
 pouze pro město Aubagne - kvůli udržení úrovně kvality služeb
 jakmile MA dostane licenci, RAM ji kontaktuje – není její
povinností zapojit se, ale často rychle pochopí, že je to pro ni
výhodné
 2 pracovnice X dochází 80 MA
 týmová supervize a 1x měsíčně supervize s psychologem

 MA může být v kontaktu s RAM např. 1x za 14 dní v rámci nějakého
programu pro MA + děti - účelem je sdílení, podpora a neformální
aktualizace informací od MA (např. že MA za 2 měsíce nebude mít v
péči žádné děti) a socializace dětí
 evidence MA a jejich kapacit náročná – téměř denně aktualizace
 MA se zde mohou scházet: 3 dopoledne v týdnu pro 5-6 MA s dětmi
se souhlasem rodiny; programy jsou tematicky zaměřené –hudba,
cvičení...
 v ostatní dny se zde mohou scházet rodiče s dětmi – tato nabídka
vyplynula z analýzy potřeb (rodiče vyjadřovali potřebu neformálních
vztahů s jinými rodinami)
 rodičům v případě potřeby předávají kontakty, objednávají je k
odborníkům – neformální detekce problémů
 spolupráce s rodiči začíná ještě před narozením dítěte - seminář pro
budoucí rodiče; hodiny zpěvu pro těhotné (cílem naučit se správně
dýchat)

Bébécars
 autobusy pro krátkodobou péči o děti 1- 4 roky - dětský koutek
 cílem je především reagovat na skutečné potřeby rodin v dané
lokalitě – „na zastávkách“:
stanoviště busů bývají v sociálně problematických městských
čtvrtích s nezaměstnanými, osamělými matkami, motivem
pomoci mj. překonávat sociální izolaci rodin, podpora
socializace a výchovy dětí ze sociálně slabých rodin
busy zajíždějí i do venkovských oblastí (v regionu i samoty),
kde jde o podporu socializace dětí a částečnou kompenzaci
nedostupnosti ZDPD na venkově




Bébécars v Marseille
 obecní služba, funguje od roku 2003
 příležitostné hlídání dětí ve věku 1- 4 roky, obvykle na 3 hodiny;
max. 10 dětí na jednou, při špatném počasí 7 dětí
 hodiny: 9.00 - 12.30 a 13.30 - 16.30
 mnoho dětí dochází pravidelně
 nejedná se jen o děti zaměstnaných rodičů - o hlídání mohou
požádat i rodiče, kteří se školí, vzdělávají, potřebují něco zařídit
na úřadech, ale i např. jen zajít do kadeřnictví...
 v chudých částech města bývá služba využívána dětmi
imigrantů; mohou ji využívat i handicapované děti
 služba funguje i jako sociálně aktivizační - část rodin je pod
dohledem sociální péče (PMI), těm, kterým je využití Bébécars
doporučeno/nařízeno jejich přijetí dojedná sociální pracovník

 3 autobusy; pracují v nich 4 skupiny zaměstnanců – vždy
tříčlenný tým: vychovatelka, puéricultrice a pomocník s CAP
(všichni ovládají řízení autobusu); 1 koordinátorka
 bus má stanoviště vždy u nějakého zařízení (jesle, obecní
zařízení apod.) mj. proto, že bus se musí napojit na přívod
elektrického proudu; za špatného počasí na stanovištích
možnost využívat pro program nějakou místnost v daném
zařízení; bus má svůj vlastní dětský chemický záchod a zásobu
tekoucí vody
 pracují projektově – aktuální projekt na motto "umění a
recyklace" (environmentální výchova) – snaha napomoci nejen
dítěti, ale i jeho rodině, uvědomovat si životní prostředí... ;
výstavy a jiné akce k různým příležitostem, svátkům
 děti dostávají svačinu

Financování služby
 rodiče hradí prostřednictvím poukázek, které lze zakoupit ve
vybraných obecních jeslích - personál BéBéCARs není oprávněn
nakládat s penězi (preventivní opatření)
 bloček s lístky 5/8 €, 12/16 € → cena 1,30 €/hod.
 cenový tarif je jednotný pro všechny děti, nezohledňují se příjmy
rodičů
 CAF přispívá dle obecných pravidel:
je-li uzavřena smlouva s CAF, obec pouze doplácí náklady, které
nepokryjí poplatky rodičů a příspěvky CAF
není-li smlouva mezi obcí a CAF uzavřena, službu hradí obec




Děkujeme Vám za pozornost!

