
                                                                                                                                      

Tisková zpráva, únor 2022

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás informovali o tom, že se v únoru 2022 loučíme s dětskou skupinou Jesličky u Sovičky
v Chrudimi.  Naše  dětská  skupina  vznikla  v roce  2013,  byla  několikrát  přejmenována,  možná  si  ji
pamatujete jako „Montessori Chrudim“ (to, když náš první rok běžel ve spolupráci se Základní školou
Na rovině) nebo také jako Mateřskou školu U Sovičky Chrudim s.r.o. (to, když byl přechodný rok, tzv.
„bez dotací“).  Nebylo vždy jednoduché udržet financování z národních či ESF zdrojů a pomoci tak
rodičům sdílet náklady související se zajištěním péče o jejich předškolní či „předškolkové“ děti. Vždy
nám však pomáhalo město Chrudim, které pro nás např. vytvořilo anketu, díky které jsme ověřovali
Váš  zájem  o  naše  služby.  V té  době  v Chrudimi  jiné  „jesličky“  nebyly,  v té  době  se  ještě
předpokládalo, že o takto malé děti se mají starat výhradně dětské zdravotní sestry. 

Všechna náročná období jsme ustáli, a to díky stabilním profesionálním zaměstnancům. Každý rok
v dětské skupině byl jiný, naše denní kapacita byla 12 dětí v jeden okamžik, k docházce však mohlo
být  přihlášeno  dětí  více,  protože  někteří  rodiče  nevyužívali  zařízení  v rámci  celodenního
celotýdenního provozu, dostalo se tedy i na příležitostné návštěvníky. Každé dítě potřebovalo jinou
podporu, dobré pro něj bylo jiné rozložení, proto některé děti chodily domů „po o“ a jiné v  klidu
spinkaly a rodiče si je vyzvedávali až odpoledne „po práci“. 

Okolo zřízení jesliček proběhlo hodně debat, mezi rodiči, prarodiči, zástupci obce i kraje a často byly
tyto debaty plné emocí. Jak můžeme vidět v Chrudimi a okolí dnes, je evidentní, že byl toto segment
naprosto nezajištěné péče. Pomoci institucionálně zabezpečit rodinám péči o seniory či zdravotně
znevýhodněné je automatické, ale pomoci matkám s dětmi do věku 3 let, se jevilo jako „neetické“ či
snad nevhodné. Vždyť každé dítě má být u maminky, navíc když na toto období je maminka státem
zajištěna mateřskou a rodičovskou „dovolenou“. Zcela se zapomínalo na fakt, že některé maminky
opravdu musí nastoupit do práce dříve, než je dítěti 3 roky či, že některým maminkám zůstat s  dětmi
doma takto dlouho, často osamoceně, nedělá vůbec psychicky dobře. Což pak nedělá dobře, ani
dětem, o které se mají non-stop starat. 

Pro shrnutí uvádíme, že jsme v našich Jesličkách u Sovičky, uvítali více jak 160 dětí za 8 let. Děkujeme
všem rodičům za důvěru a přejeme těm, kdož nyní služby tohoto typu hledají, aby našli takové, které
budou  vyhovovat  jim  i  jejich  dětem.  Kapacity  jsou  v tuto  chvíli  v Chrudimi  vytvořené,  národní
financování  dává  zelenou dalším  novým  poskytovatelům.  My jsme  se  však  rozhodli  jít  dál  jinou
cestou,  nabízením  dalších  služeb  pro  rodiny  a  děti,  které  aktuálně  na  pomyslném  „sociálně-
vzdělávacím“ trhu chybí. 
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