V Chrudimi se diskutovalo o možnostech práce
pro rodiče s dětmi i umisťování dětí do škol a školek
Chrudim, 2. května 2020 / Na kulatém stole se sešly maminky se zástupci města i úřadu a dalších institucí a společně
hovořili o kapacitách školských zařízení, o možnostech zaměstnávání a dalších tématech, které pálí rodiče a kde může
Zdravé město Chrudim pomoci.
Kulatý stůl byl uspořádán městem Chrudim ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a MAMA klubem Chrudim.
Tématem bylo zaměstnávání rodičů na rodičovské dovolené - možnosti v regionu a současně kapacity místních škol
školek. K tématu se vyjádřili zástupci města i relevantních institucí – města i městského úřadu, Úřadu práce, Krajské
hospodářské komory, pohled z praxe zmínili i ředitelé základní školy Školní náměstí a mateřské školy Na Valech.
Všichni představili zajímavé a aktuální informace, diskutovali s účastníky. Starosta Chrudimě, František Pilný se
v průběhu akce vyjadřoval k námětům, odpovídal na dotazy z pohledu možností města.
Akce byla uspořádání v rámci projektu PART-NET, podpořeného finančním mechanismem EHP.
Téma: Kapacity škol a školek
Očekávání účastníků, např. dotazy na kapacity škol a školek, případně dotazy k dětským skupinám či firemním
školkám, pořadí umisťování dětí z města/regionu a návazně i umisťování dětí ukrajinských uprchlíků, byly
zodpovězeny v prezentaci či následné diskusi.
Vzneseny byly tyto náměty:
- ze strany MěÚ vést přehled subjektů pro péči o děti předškolního věku (MŠ, dětské skupiny apod.) – ANO
- umožnit dětem z azylového domu, které nemají trvalý pobyt v Chrudimi navštěvovat školská zařízení - ANO
- ověřit volné prostory pro dětskou skupinu - ANO
- podporovat vznik nových školských zařízení – dle možností města
- podporovat dětské skupiny u velkých zaměstnavatelů – město nemá vliv
Téma: Možnosti zaměstnávání
Očekávání účastníků, např. dotazy na využívání snížených či sdílených úvazků v pardubickém regionu včetně
samotného městského úřadu, dotazy na roli Úřadu práce a možnosti a témata rekvalifikací ad. byly zodpovězeny
v prezentaci či následné diskusi. V prezentaci zazněly konkrétní čísla, typy volných pozic, postupy jak hledat práci,
rekvalifikační kurzy apod.
Mezi informacemi dále zaznělo:
- www.p-pink.cz – Svaz podnikavých žen Pardubického kraje
- www.robota.pardubickykraj.cz - seznam nabízených pozici pro ukrajinské uprchlíky
- zájem o svozy zaměstnanců – město nemá vliv, závisí na možnostech dané firmy
- částečné a sdílené úvazky na MěÚ – dle možností, příliš se neosvědčilo

