Milí přátelé v mateřských centrech,
opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS CoV-2 vláda opět rozšířila, a to především omezením
volného pohybu osob. A znovu se množí dotazy spojené s nejistotou, kterou nastalá výjimečná situace
přináší. Síť pro rodinu se snaží sledovat vývoj, ověřujeme informace, které se neřízeně šíří, ale nejsme
kompetentní rozhodovat, co jak se mají jednotlivá centra zachovat. A to především proto, že v jednotlivých
obcích krizové štáby vydávají specifická místní opatření.
Můžeme pouze sdílet zjištěné informace a doporučovat dodržovat všechna vládní i místní nařízení
a hygienická opatření včetně nošení roušek tak, jak to zní ze všech médií.
Ptáte se na dotační program MPSV Rodina.
„Dotační politika je prioritní agenda MPSV, takže zůstává zachován pracovní režim a zpracování
schvalování probíhá. Pokud se tedy nestane nějaká další událost, kterou nyní nemůžeme předvídat, tak se
s výplatami počítá dle harmonogramu.“ Tak zní odpověď z MPSV.
Ptáte se na nejasnosti kolem dětských skupin.
Odpovědi najdete na webu ESF: https://www.esfcr.cz/detske-skupiny. V případě dalších nejasností můžete
konzultovat s Lenkou Šebelovou (lenka.sebelova@sitprorodinu.cz, 723 709 963) nebo se dotázat na
kontaktech uvedených na webu ESF.
Ptáte se na náhradu mzdy z dotace.
Pokud bude mít vaše zaměstnankyně/ec ošetřování dítěte, má nárok na náhradu mzdy. To se dá uplatnit
i v MPSV dotaci, popřípadě z jiných dotací, které případně centrum získalo. Ošetřování platí stát, ne
zaměstnavatel. V případě "překážky v práci" platí náhradu zaměstnavatel. Nastanou spíše personální
problémy kým absenci nahradit.
Doporučujeme sledovat přehledné informace:




Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/
Výborně zpracované informace má Česká televize: https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207koronavirus
Česká televize připravila také vysvětlení pro děti: https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus doporučujeme probírat s dětmi otázky spojené s koronavirem

Nezapomeňte: veselá mysl půl zdraví a všechno zlé je i pro něco dobré!
Dobrou zprávu spatřuji v tom, že se česká společnost opět semkla a vzájemně si pomáhá. Například ve
svém okolí sleduji, jak roušky šije každá rodina (nejen pro sebe), mladí nakupují starším, studenti nabízejí
péči o děti atd. Rádi budeme sdílet vaše zkušenosti.
Nezbývá, než se smířit s tím, že výjimečná doba si vyžaduje výjimečné kroky. Stejně tak počítejme s tím, že
poneseme i ekonomické důsledky. Na druhou stranu využijme nastalé situace k „úklidu v pokojíku srdce
svého“, jak napsal Jan Amos Komenský, využijme čas co nejvíce pro svoji rodinu a nepřestávejme být
vděčni za vše, co máme. Vždyť toho není málo!
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