Dodatečné informace pro rodiče z online schůzky ze dne 5. 8. 2020
Vážení rodiče, přátelé, kamarádi,
rád bych v tomto krátkém shrnutí uvedl klíčové informace z nedělní schůzky:
-

schůzka byla věnována předpokládaným změnám a jejich dopadům na táboře 2020
s ohledem na aktuální stav koronavirové infekce a s tím souvisejících opatřeních v ČR

-

tábor pořádáme pod hlavičkou Pionýrské skupiny Ivanovice; organizace Pionýr nám poskytuje
legislativní a právní oporu, vyjednané pojištění, potřebná školení a mnoho další cenné
podpory pro naši činnost; jinak jsme však samostatná „skupina“ kamarádů s vlastním
táborovým rozpočtem bez závislosti na dotačních titulech; tábory děláme z vlastního volného
času bez nároku na odměnu

-

Ministerstvo zdravotnictví připravilo dokument s doporučeními pro tábory; některá
doporučení jsou z naší strany jen těžko realizovatelná (např. oddělit skupiny dětí, aby
nepřicházeli do kontaktu mezi sebou apod.); přestože se jedná o doporučení, budeme se jím,
v rámci možností, řídit

-

je nutné vyplnit nový formulář tzv. „bezinfekčnosti“ – najdete ho na našich stránkách, tento
dokument musí být podepsán v den nástupu dětí na tábor; dokument má název
„bezinfekcnost_2020.pdf“ a odkaz je na hlavní stránce a také v bočním menu „aktuální
tábor“ – „doklady na tábor“; případně využijte tento odkaz:
http://taborseverka.cz/datafiles/phoca_download/taborove_dokumenty/bezinfekcnost_202
0.pdf

-

platnost lékařského posudku je běžně 2 roky; prosíme Vás však, abyste na tábor vyrazili
s aktuálním posudkem (dejme tomu ne starším než 2 měsíce); je to opravdu spíše prosba –
z legislativního hlediska je i loňský posudek platný a není důvod k nepřevzetí dítěte na tábor

-

při převzetí, kromě běžného „VŠÍho kolotoče“, budeme měřit i teplotu; jakýkoliv náznak
onemocnění dítěte bohužel letos nekompromisně skončí nepřevzetím prcka na tábor

-

musíme upozornit, že letošní rok znamená, že jakýkoliv náznak nemoci u dítěte na táboře
představuje cestu k lékaři a pravděpodobně přesměrování na testy COVID; po celou dobu by
mělo být dítě v přísné karanténě a bude mít kontakt pouze se zdravotníkem v roušce; pro
prcka může být takovéto striktní oddělení od ostatních psychicky velmi náročné, a proto
v případě, že bude dítě nemocné, budeme Vás volat a požadovat, abyste si dítě vyzvednuli a
případný „korona kolotoč“ absolvovali sami s tím, že pokud bude vše OK, může se prcek na
tábor vrátit (budeme moc rádi, když se vrátí).

-

z výše uvedeného důvodu, je nutné zabezpečit po celou dobu tábora osobu nebo osoby,
které jsou schopny do 24 hodin od našeho požadavku pro dítě přijet a odvést ho z tábora

-

v případě, že by došlo k výskytu COVID 19 v táboře, dojde s největší pravděpodobností
k ukončení tábora a povinné karanténě všech účastníků; to se samozřejmě s dětmi může
překlopit i na Vás a je nutné s tím počítat; zároveň upozorňujeme, že případné finanční
vypořádání, na které máte nárok, by proběhlo podělením neutracených peněz z rozpočtu

tábora mezi účastníky; vzhledem k tomu, že největší část rozpočtu tvoří platba za pronájem
základy a první nákupy potravin a prostředků, pak může vrácená suma být opravdu
nevýznamná (v závislosti na tom, kdy by k případnému ukončení tábora došlo);
-

vzhledem k situaci jsme se rozhodli letos omezit počet účastníků tábora na 30 dětí +
instruktoři + dospěláci; je to pro nás vzhledem k doporučením přijatelnější pro to, abychom
v rámci možností zachovali „kvalitu“ našeho tábora a zároveň se tím mírní i hygienické
požadavky na nás kladené

-

celkově má situace negativní dopad rovněž na rozpočet tábora; cena byla stanovena
začátkem roku, přičemž snížení počtu dětí z běžných 42 na 30 a dále nutnost zakoupit větší
množství hygienických prostředků a dezinfekcí, spolu s rostoucími cenami potravin
(především zeleniny a ovoce) se musí někde projevit; špatná ekonomická situace také
znamená, že jsme pro letošek přišli o nějaké sponzorské dary, nebo budou jen omezené;
přesto jsme se rozhodli, že cenu tábora navyšovat nebudeme; nemusíte mít strach, kvality
potravin a množství jídla se šetření nedotkne, ušetříme však trochu na programu a vzhledem
k doporučení Ministerstva zdravotnictví rovněž nebude pravděpodobně celodenní výlet; tak
jako tak jsme se připravili na to, že tábor bude letos ztrátový; případný schodek dokryjeme
z rezervního fondu, který jsme si za poslední roky zbudovali; opravdu nemějte strach,
uděláme vše pro to, aby děti byly spokojené (a my taky) :-)

-

vybavte děti rouškou a osobní dezinfekcí (pro jistotu)
Doufám, že jsem na nic nezapomněl - v případě nejasností volejte, pište ... těšíme se na Vás
(teda na Vaše děti) :-) :-)

Milda
PS: už se nám ozvali někteří rodiče a rovněž stávající sponzoři, takže nakonec s tím rozpočtem to
nebude tak zlé ... děkujeme

