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Projekt Mostík chce pro rodiče vy-
tvořit takové zázemí, aby mohli 

mít rovné příležitosti a byla jim usnad-
něna slučitelnost pracovního a  sou-
kromého života. „Chceme jim umožnit 
vykonávat práci na plný úvazek, prá-
ci na směnný provoz či mimo Most. 
Aby mohli aktivně hledat zaměstnání 
či rozšiřovat si kvalifikaci pro zlep-
šení uplatnění na trhu práce, bez ná-
kladného financování adekvátního 
dohledu nad svými dětmi z  vlastních 
zdrojů v  době zaměstnání či aktivní 
přípravy na trh práce,“ jmenuje hlav-
ní cíle projektu ředitelka Naděje-M, 
o. p. s, Milena Pešoutová. Tím také sta-
novuje podmínky pro přijetí dětí do 
klubu. „Našich služeb mohou využívat 
lidé, kteří pracují, podnikají nebo jsou 
v evidenci úřadu práce, ale na trh práce 
se nějak aktivně připravují, například 
navštěvují rekvalifikační kurzy. Těch 
je ale minimum. Jsou tu hlavně lidi, co 
dělají v Německu, lidi, co pracují v ne-
přetržitém provozu nebo dělají jenom 

ranní, ale musí dojíždět, protože vý-
robní zóny v Mostě, kam se soustředí 
většina místních zaměstnavatelů, jsou 
soustředěné okolo Mostu, nejsou pří-
mo ve městě,“ uvádí Pešoutová.

Od rána do večera
Zájem o klub Mostík je zde veliký. Už 
jen proto, že poskytuje rozšířenou 
provozní dobu od půl šesté ráno až do 
sedmi hodin večer. „V Mostě je hodně 
výrobních zón a továren, kde se děla-
jí většinou dvanáctky. To znamená, že 
aby se rodiče ráno dostali na šestou 
do práce, tak dají dítě do klubu třeba 
v  půl šesté a  my se o  ně postaráme 
včetně toho, že je dovedeme do školy 
a z  té školy je pak i vyzvedneme. Po-
kud dítě chodí na odpolední kroužky 
mimo školu, máme doprovodné osoby, 
které odvedou a po kroužku ho přive-
dou zpátky do dětského klubu, a rodič, 
když pracuje do šesti, si ho pak vy-
zvedne,“ říká ředitelka. 

Dodává, že právě taková služba 
v  Mostě dlouho chyběla. Kapacita 
klubu Mostík je pětačtyřicet dětí. 
V  současné, druhé fázi projektu, do 
něj mohou chodit během školního 
roku pouze žáci partnerské soukromé 
základní školy Optima. V  první části 
byla služba pro děti prvního stupně ze 
všech základních škol na území Mos-
tu. Nyní je ale podmínkou právě part-
nerská smlouva, kterou nebylo možné 
se všemi školami uzavřít. „Nešlo totiž 
odhadnout, na co by ještě kapacita sta-
čila. Je ale velká škoda, že v  druhém 
projektu už nemohou být děti ze všech 
škol v Mostu, protože kapacity družin 
v těch školách nestačí, navíc družiny 
zavírají už ve čtyři, v půl páté a to rodi-
čům problémy neřeší. Dneska je taková 
doba, že i babičky a dědečkové jsou ješ-
tě v práci. Tím, jak se stále zvyšuje věk 
odchodu do důchodu, ani nemůžou svá 
vnoučata hlídat,“ lituje Pešoutová. 

Šance na lepší život
Zajištění péče o děti v těchto časech ro-
diče limituje a kvůli tomu jsou nuceni 
pracovat na zkrácený úvazek, mnoh-
dy nemohou zaměstnání přijmout 
vůbec nebo v  něm setrvat. Tyto limi-
ty jsou pro rodiče stresující, protože 
musí často řešit problémy kolize mezi 
vlastním pracovním rozvrhem a  ča-
sovým rozvrhem svých dětí i  dohled 
nad nimi. Charakter regionálního trhu 
práce a  nároky volných pracovních 
míst však neodpovídají ani potřebám 
rodičů, kteří zaměstnání hledají. „Na-
bízená pracovní místa jsou obvykle za 
velmi nízkou až státem stanovenou 
minimální mzdu a  zároveň s  nevy-
hovujícím směnným provozem nebo 
dojížděním. Takto nízká mzda bohu-
žel neumožní rodičům financování 
dohledu nad dětmi z vlastních zdrojů 
zejména v  době, kdy vstupují na trh 
práce či jsou zapojeni v procesu vzdě-
lávání nebo dalšího vzdělávání,“ říká 
Pešoutová. Služby klubu během škol-
ního roku jsou v rámci projektu zcela 
zdarma a dovolit si je tedy může každý, 
kdo splňuje výše uvedené podmínky.

Jiný tábor, jiné téma
Soukromá základní škola Optima sídlí 
ve stejných prostorách jako klub Mos-
tík, tedy ve Středisku volného času 

Skloubit péči o děti s prací je pro některé rodiče často téměř neřešitelný 
problém. Školní družiny jsou mnohdy plné a většinou ani nepokryjí celou 
pracovní dobu. V Mostě jim proto pomáhá projekt Mostík II. společnosti 
Naděje-M, o. p. s., který úspěšně navázal na předešlý Mostík I. Jeho cílem 
je zkvalitňovat regionální nabídku služeb v péči o děti 1. stupně základ-
ních škol v době mimo školní vyučování, a poskytnout tak rodičům šanci 
na zvýšení jejich zaměstnanosti. a zájem o tyto služby je opravdu veliký.

Michaela adámková

projekt Mostík pomáhá dětem i rodičům

děti mohou v Mostíku trávit 
čas zábavně a bezpečně.
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v  Mostu. V  první fázi projektu zde 
byly pro účely klubu zrekonstruová-
ny prostory bývalé šatny. Dětem teď 
slouží téměř 250 metrů čtverečních 
plochy. 

Kromě klubu, který zde funguje 
ve  školním roce, mohou rodiče a  děti 
také využívat příměstských táborů bě-
hem prázdnin, a to nejen letních. Tady 

už platí nabídka pro všechny žáky prv-
ního stupně všech mosteckých základ-
ních škol. Také na táborech je pobyt 
dětí nezpoplatněný. „Jediné, co rodiče 
v  rámci příměstských táborů hradí, 
jsou vstupy a cestovné. Loni to vychá-
zelo na sedm set korun na týden, s tím, 
že za peníze, které po vyúčtování zby-
ly, se dětem koupily odměny. Měli jsme 
i hocha, který ze šesti možných letních 
turnusů byl v táboře na pěti. A líbilo se 
mu tam,“ uvádí ředitelka. Rodiče dě-
tem na tábory připraví každý den jídlo 
do krabiček a klub zajistí pitný režim. 
Tábory jsou s tematickým zaměřením, 

jednotlivé turnusy se tedy náplní mo-
hou lišit. 

Díky tomu, že rodiče mají za velmi 
málo peněz zajištěný program, a hlav-
ně péči o své děti, mohou tak bez pro-
blémů navyšovat své pracovní úvaz-
ky. „Zejména ženy nebudou nuceny 
vyhledávat zaměstnání na zkrácené 
pracovní úvazky s ohledem na úroveň 
kvalifikace, schopností či finančního 
ohodnocení a nebudou muset z důvo-
dů péče o své děti ukončovat pracovní 
poměry či zůstávat v evidenci ÚP jako 
uchazečky o zaměstnání,“ dodává Mi-
lena Pešoutová. ■
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Klub nabízí dětem celou řadu 
aktivit včetně dorovodu na 
kroužky mimo školu.

pobyt dětí v klubu není zpoplatněný.

rozšířená provozní doba umožní 
rodičům přivést děti už v půl šesté ráno.


