Milí přátelé, vedoucí,
teplé slunečné dny jsoutéměř za námi.Někteří z nás je ještě možná někde hledáme a ptáme se, kam se
tak rychle vytratily. Jiní už mají za sebou tábory, víkendovky a jiné aktivity s dětmi a rádi si odpočinou.
Do nového školního roku jsme tak jako tak vykročili všichni téměř po šesti měsících „rouškového
období“ s drobnou nejistotou, jak se situace bude vyvíjet. A hle,září je pryč a my jsme opět limitováni
v našem setkávání. Často pořádně nemáme jasno v tom, za jakých podmínek vlastně nedělní programy
s dětmi mohou probíhat.
Přemýšlím o tom, které volnočasové organizaci se asi tak nejvíce podobáme. Naše prostory pro děti
mohou v mnoha sborech připomínat klubovny, rodinná nebo mateřská centra. Často i jako sbory
provozujeme scházení rodičů s dětmi nebo dokonce vedeme mateřská centra. Myslím si tedy, že
vodítkem pro nás mohou být rady a doporučení, které i my jako mateřské centrum v Kolíně
dodržujeme. Rady a doporučení v těchto měsících čerpáme ze Sítě pro rodinu.
Co z toho pro vás vyplývá?
Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že provoz MC a jim podobných organizací seřídí obecně platnými
protiepidemickými opatřeními. Důležité je však zároveň sledovat lokální opatření krajských
hygienických stanic,která mají vyšší platnost a podle nich bychom měli přizpůsobit naši činnost. Pokud
v lokálním opatření nenajdete nic specifického, pak pro vás platí aktuální protiepidemické opatření
MZ.
Je na vašem zvážení, zda se naše programy řadí do kategorie „hromadné akce“, nebo spíše do
kategorie výjimek nazvané „jiné obdobné činnosti“ (viz opatření MZ).
Lze tedy předpokládat, že klasické nedělní programy je nutné podřídit potřebným hygienickým
opatřením – především takzvaným 3 R = hygiena rukou + roušky + rozestupy. Pro nošení roušek vydalo
MZ nařízení, které stále platí.
Dále byste měli zvážit, co považujete za váš běžný provoz a co spadá do kategorie „hromadné akce“.
To je pak určující pro vaše interní opatření.
Co můžeme doporučit?
1. Sledujte aktuální protiepidemická opatření nejen MZ, ale i lokální. Síť pro rodinu vám v tom je a
bude nápomocná.
2. Seznamte všechny, kdo užívají služeb centra, jakým podmínkám provoz centra musíte podřídit.
3. Požádejte všechny, kdo k vám do sboru přicházejí, aby:


dodržovali opatření, která zavádíte;



nechodili v situaci, kdy se necítí zdraví, nebo když čekají na výsledky testování;



oznámili, pokud se v jejich bezprostřední blízkosti vyskytne případ nákazy.

4. Mějte přehled o docházce; je to v zájmu všech, kdo vaše služby využívají i provozu sboru jako
takového.
5. Po každém setkání proveďte řádný úklid prostor s dezinfekcí, v případě potřeby dezinfekci
provádějte průběžně.
6. Pravidla se velmi rychle mění, sledujte proto prosím i aktuální informace o volnočasových
aktivitách, které uveřejňuje např. RoyalRangers.

Nebojte se, ani v těchto nejistých dnech nezahálíme a připravujeme pro vás ucelené informace
o bezpečnosti práce s dětmi. Dokončujeme standardy pro službu dětem v naší církvi, cožje odezva na
vaše časté dotazy, kdo a za jakých podmínek může v nedělce sloužit či pomáhat. Všechny tyto
dokumenty budou pouze doporučením a slouží především k vaší ochraně a předcházení nepříjemným
situacím.
A na závěr povzbuzující novinka. Už brzy vám nabídneme druhý díl česko-americké kuchařky. Výtěžek z
prodeje půjde na rozvoj práce s dětmi. Kromě receptů tam najdete i krásnou sekci s příběhem o
Díkůvzdání aVánocích. Bude se tedy hodit i jako dárek pro vaše nevěřící přátele.
Pokud je mezi vámi někdo, kdo má na srdci oblast dětských chval, kontaktujte mě, prosím.Vidím to
jako oblast, která si zaslouží větší pozornost, a tudíž i tým, který se jí bude věnovat. Vedoucí toho týmu
už se jistě nemůže dočkat, až vás osobně osloví.
Všimli jste si?Naše webové stránky sice teprve čekají na svůj nový kabát, ale skvělý tým literaturyuž
pilně pracuje.Díky tomu můžete na stránkách najít recenze a doporučení na knihy nejen pro malé či
mladistvé čtenáře, ale i pro vedoucí a rodiče.
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