Provozní řád
Mikrojesle První krůčky

Provozovatel: Prostor pro rodinu, z. ú., IČ: 22735224, sídlo: Thákurova 3, Praha 6, 16000
www.prostorprorodinu.cz
Kontakt: telefon kancelář: 774 402 131, ředitelka Mgr. Karolina Nedělová: 774 442 131.
Vybudování a provoz mikrojeslí Jako doma slouží rodinám, kde rodiče mají vazbu na trh práce. Zařízení podpoří
rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Provozováním zařízení péče o děti předškolního
věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.
1) Mikrojesle První krůčky (dále jen „mikrojesle“), je zařízení péče pro nejvýše 4 děti ve věku od půl roku
do 4 let.
2) Mikrojesle První krůčky sídlí na adrese: Tyršova 6, Praha 2
3) Den zahájení provozu mikrojeslí je od 1. 7. 2019.
4) Péče o děti v mikrojeslích je provozována
v době od 8:30 do 16:30 hodin, dle přihlášení dětí.
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5) Péče o děti v mikrojeslích je v rámci pilotního ověřování MPSV poskytována bezplatně. V případě
zájmu rodičů o další služby (strava, pomůcky, program, apod.) bude poskytovatel žádat úhradu od
rodičů.
6) Pro přihlášení dítěte je třeba odevzdat vyplněnou Rezervační přihlášku dítěte, Evidenční list a
Potvrzení rodičů o vazbě na trh práce. Potvrzení se také dodává při každé změně a při ukončení účasti
v projektu. Formuláře je možné si vyzvednout osobně v mikrojeslích nebo na emailové adrese:
info@prostorprorodinu.cz.
7) Rodič si rezervuje dny docházky. V případě volné kapacity je možné po domluvě s pečujícími přijít i
v jiné dny. V případě nepřítomnosti je nutné informovat pečující co nejdříve. Rodiče podepisují
zaznamenanou měsíční evidenci docházky.
8) Podpisem smlouvy zákonný zástupce potvrzuje, že je seznámen, a souhlasí se smluvními podmínkami.

Vybudování a provoz Mikrojeslí První krůčky je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, ESF
ČR.
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