Milí bratři a sestry,
věříme, že mimořádná doba si žádá i mimořádné číslo okresních Aktualit. Pro některé z vás
možná informace nebudou úplně nové, ale řadu vedoucích mohlo něco z níže uvedeného
minout. Dovolte nám proto, abychom v tomto e-mailu shrnuli to nejpodstatnější, co se týká
přímo nás, skautů a skautek z Brna.
Chceme vás ujistit, že vedení okresu celou situaci bedlivě sleduje a v případě potřeby
přijímáme potřebné kroky. Ať už na ochranu těch, s nimiž spolupracujeme, nebo na pomoc
těm, kdo to potřebují.
O všech dalších novinkách vás budeme informovat. Průběžně můžete sledovat
facebookovou skupinu SkautiBrno nebo náš web skautibrno.cz/koronavirus.
Se stiskem levice a přáním pevného zdraví
David Odehnal – předseda okresní rady Junáka Brno-město

Změna provozu kanceláře BRJ
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací
jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny
tajemnice. Svatavu Hradeckou – Ťavu proto na
Moravském náměstí nezastihnete. Pracuje v
režimu homeoffice, vaše požadavky se vynasnaží
vyřídit na dálku přes e-mail či telefon. Kancelář
BRJ lze nejlépe kontaktovat e-mailem na
kancelar@skautibrno.cz.

Změny termínů okresních akcí
Pozastavení skautské činnosti a nařízení vlády se dotklo celé řady plánovaných akcí. Zatím
nevíme, do kdy budou opatření trvat, u některých akcí je ale už nyní jisté, že se na jaře
neuskuteční. Kde je to jen možné, hledáme náhradní termín, viz níže.
Základní kola ZVaS 4. 4., 18. 4. a 25. 4. jsou pro letošek zrušena, stejně tak krajské kolo
15.-17. 5. Závody se přesouvají na rok 2021, Svojsíkův závod bude odsunut na rok 2022.
Více na Křižovatce.
Plánované vzdělávací akce Družinový systém (21. 3.) a nejspíš ani Perso-seminář (26. 4.)
se v uvedených termínech nebudou konat, s lektory nyní hledáme náhradní termíny.
Dětský Vozembouch je z termínu 28. 3. přesunut na podzimní termín 17. 10. 2020.
Termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů na finanční úřad je i pro právnické
osoby odsunut na 30. 6. 2020.
Předsednictvo ORJ do odvolání ruší plánované návštěvy střediskových rad. Rádi se s
vámi uvidíme, až se situace opět stabilizuje.
Předsednictvo ORJ v pondělí 16. 3. zasedlo poprvé „online“. Předpokládáme, že se
předsednictvo bude takto scházet až do odvolání nouzového stavu. Vybízíme i ostatní
jednotky, aby k poradám maximálně využívaly online nástroje a minimalizovali tak
kontakt s ostatními. Pokud chcete poradit s výběrem vhodného dostupného nástroje, můžete
kontaktovat Davida Odehnala - Davea (info@davidodehnal.cz).
Skautský institut v Brně je od 16. 3. do odvolání uzavřen, plánované akce jsou zrušeny.

Skautská služba v době krize
Na BRJ situaci sledujeme a řešíme, jak se
efektivně zapojit. Koordinujeme se v tomto
s KRJ, která už pomoc aktivně nabídla
některým institucím a IZS.
Aktuálně nás MČ Brno-střed požádala
o roznos 15 000 letáků do domácností
v městské části. Tištěné letáky jsou určené
mj. starým lidem, kteří si neumí aktuální
informace najít na internetu.
Více informací najdete zde.

Víme, že podobné potíže s roznosem mají i jiné městské části (např. Žabovřesky), od nichž
ale neregistrujeme oficiální výzvu o pomoc. Nebojte se nabídnout síly svých dobrovolníků
na vaší radnici!

Další možnosti pomoci:



Nabídněte pomoc lidem ve svém bezprostředním okolí - sousedům, známým,
postarejte se o své starší příbuzné.



Dobrovolníci pod 18 let mohou pomáhat z domu, např. šít roušky. Více např. na
https://www.facebook.com/groups/641038750030418/



Další možnosti pomoci v regionu najdete zde:
https://www.facebook.com/groups/603883670162199/



Lze využít koordinace prostřednictvím MUNI, která otevřela svůj formulář i pro
dobrovolníky mimo řady zaměstnanců a studentů
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…



Pokud nějakou službu společnosti zvažujete, mrkněte se obecná doporučení Ústředí
http://bit.ly/3cSJywh



Zůstat doma je také pomoc! Omezení kontaktů na naprosté minimum je nezbytné
k zamezení šíření koronaviru.

Buďte prosím mimořádně opatrní, ať se brzy můžeme všichni ve zdraví vrátit k naší
oddílové a jiné skautské činnosti.

