Vážení kolegové na skupinách, vážení předsedové KOP,
čas v kalendáři neúprosně běží a k mnohým z nás se přibližuje problém letních táborů.
V současné době, kdy vláda ještě zpřísnila podmínky v ČR a zároveň mluví o snižování
počtu opatření od Velikonoc, je velmi těžké nalézt konkrétní odpovědi, jak bude život v ČR
vypadat na začátku července. Z tohoto důvodu ustanovil Výkonný výbor ČRP pracovní
skupinu – štáb s úkolem, pokud možno nalézt odpovědi na Vaše otázky a urychleně začít
jednat s dotčenými orgány statní správy.
Je jasné, že svět o letošních prázdninách nebude stejný jako v loňském roce. Bude plný
omezení. Stejně tak je jasné, že současný model, kdy jsou rodiče s dětmi doma, je
neudržitelný. Z tohoto důvodu si myslíme, že námi pořádané tábory jsou jednou
z možností, jak se o děti postarat a rodičům umožnit chodit do práce.
V příloze Vám posíláme soubor opatření, která je možné naplňovat ihned a několik
možných scénářů, co bude od prvního července. Při stanovování scénářů jsme vycházeli
z čísel a opatření, která již byla v této nelehké době použita a je tedy pravděpodobné, že
k nim vláda sáhne znovu.
Přečtěte si je prosím a budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu od Vás. Jsme připraveni
pomoci, poradit, zprostředkovat vzájemnou výměnu zkušeností.
S pozdravem,
Dušan Pěchota
člen VV ČRP - KORONAŠTÁB
tel.:
608 709 757
e-mail: pechotadusan@gmail.com
Před 30 lety – v lednu 1990 – byla obnovena samostatná činnost Pionýra.
Díky tomu dnes na stovkách míst nabízíme činnost skvělých oddílů a klubů, připravujeme báječné akce,
pořádáme opravdu dobré tábory. A navíc po svém.
Pionýr, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
116 47 - Praha 1
tel.:
222 247 529
GSM:
777 248 720
fax:
222 215 101
e-mail: pionyr@pionyr.cz
web:
www.pionyr.cz
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Letní činnost / tábory
možné scénáře

Opatření a návrhy
-

Neuzavírejte pokud možno žádné nevratné dohody nebo dohody, z nichž plyne penále
(ubytování, doprava, další služby).

-

Pokud už chodí nebo začnou chodit platby za tábor na účet, striktně je odložte pro
případ, že tábor nakonec nebude a peníze se budou vracet.

-

Zvažte ekonomickou situaci PS a nepouštějte se do velkých slev na ceně tábora .

-

Nákupy nechejte na poslední chvíli – lépe tábor bez kostýmů než v konečném důsledku
modelu 1. (Tábory nebudou vůbec) zadlužená skupina.

-

Nepouštějte se do investic na základnách, které nejsou nezbytně nutné .

Možné scénáře letních táborů
1. model – TÁBORY NEBUDOU VŮBEC
-

Jakým způsobem se to dotkne vašich PS. Budete mít při výpadku příjmů za pronájmy
z čeho uhradit energie a další provozní náklady? Pokud ano, máte řešení v podobě volných
finančních prostředků?

-

Máte už objednané nebo naplánované (nutné) opravy a s nimi spojené náklady, které jste
chtěli hradit z prostředků z pronájmů?

Základní problém, který jde napříč modely 2. – 4.
Může dojít k opatření, které zamezí přesunu velkého množství osob napříč republikou. Tábor
pražské PS v Jižních Čechách nebude možný. Pro tuto situaci není univerzální řešení. Lze
pouze zvážit a řešit místo blíž sídlu, ovšem je otázkou, kdy začít. Je nutno po Velikonocích
začít jednat se starosty obcí, kam vaše tábory spadají, nikdo jiný vám odpověď nedá.

2. model – BUDOU POVOLENY TÁBORY DO CELKOVÉHO POČTU 30 OSOB
Pozor! Tohle je počet lidí včetně personálu!
-

Dokážeme snížit počet účastníků na stanovený počet?

-

Jsme personálně připraveni na variantu, kdy jeden velký tábor rozdělíme na dva malé a
kratší? Máme v záloze dalšího hlavního vedoucího? Pokud ne, bude dobré využít elearningový kurz, informace k němu mají předsedové KOP a garanti PVC

-

Dokážeme ekonomicky zajistit provoz tábora při sníženém počtu účastníků?

-

Je vysoce pravděpodobné, že i naše tradiční tábory, které se do tohoto čísla běžně
vejdou, budou pod drobnohledem hygienických stanic. To, co nám procházelo
s přimhouřeným okem v letech minulých, již pravděpodobně nebude možné.
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3. model – BUDOU POVOLENY TÁBORY DO CELKOVÉHO POČTU 100 OSOB
-

Dokážeme snížit počet účastníků na stanovený počet?

-

Dokážeme ekonomicky zajistit provoz tábora při sníženém počtu účastníků?

-

Při tomto počtu lze předpokládat zvýšené hygienické nároky na zázemí – počet WC či
latrín, kohoutků vody, používání užitkové vody, případný dovoz pitné vody, kuchyně a
skladování potravin

4. model – TÁBORY BUDOU POVOLENY AŽ NA SRPEN
-

Dokážeme personálně obsadit tábor např. z důvodů předem dohodnutých termínů
dovolených?

-

Přistoupili by rodiče na změnu termínu?

-

Dokážeme si zajistit základnu vzhledem k našemu jinému původnímu termínu?

5. model - TÁBORY BUDE NUTNÉ UPRAVIT NA PŘÍMĚSTSKÝ REŽIM
I v tomto modelu může dojít k početním úpravám např. na 30 osob celkem!
Pozor, pokud budeme chtít dotace MŠMT z Pionýra, nemůže jít o příměstský tábor
(provozovatel zajišťuje stravu, personál a program), ale o řadu za sebou jdoucích akcí BEZ
STRAVY (ta se ale neobjeví ani nikde jinde v účetnictví PS) – oběd si děti hradí z vlastních
peněz nebo si přinesou jídlo formou balíčku z domova.
-

Jsme schopni zajistit si prostory pro tuto činnost? Např. naše klubovny, půjčené
tělocvičny základních škol…

-

Dokážeme personálně zajistit tento režim tábora?

-

Dokážeme upravit připravený program tábora, případně rychle vytvořit nový?

-

Jak se nás tenhle režim dotkne po finanční stránce?

