Memorandum o spolupráci při zajišťování
nezbytné péče o děti během stavu nouze
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace
se sídlem Lipová 233/20, 602 00 Brno
(dále Lipka)
a
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace,
provozovatel VIDA! science centra
se sídlem Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
(dále VIDA! SC)
se dohodli v duchu Usnesení vlády České republiky č. 89/2020 Sb. ze dne 15. března
a navazujícího Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK 45945/2020 ze
dne 18. března na spolupráci při poskytování nezbytné péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví či příslušníci ozbrojených sil a dalších
složek působících v Jihomoravském kraji.
Lipka coby školské zařízení s dlouholetou pedagogickou zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání a VIDA! SC coby instituce neformálního vzdělávání v oblasti
popularizace přírodních věd a techniky spojují své kapacity při tvorbě a zajištění péče
o dětské skupiny zaměstnanců klíčových institucí během stavu nouze v rámci tvořeném těmito body:
1. VIDA! SC zajišťuje péči o děti formou příměstských táborů, s nimiž má bohaté zkušenosti, v objektu VIDA! SC na Křížkovského 554/12. Péči poskytují zaměstnanci
VIDA! SC, komunikuje se zákonnými zástupci děti, připravují program táborů, realizují jej a kompletně produkčně zajišťují včetně účetní aspektů.
2. Lipka poskytuje VIDA! SC metodickou podporu konzultacemi ve vztahu k připravovanému programu ve VIDA! SC tak, aby byla péče o děti poskytována na dostatečné úrovni pedagogické, obsahové i formálně právní.
3. Zodpovědnost za zdraví a bezpečnost dětí o něž je pečování ve VIDA! jakožto i
zaměstnanců VIDA! SC realizujících program leží celou dobu na VIDA! SC.
4. VIDA! SC poskytne Lipce materiální a technickou podporu formou zápůjček materiálu či zařízení, realizací science show či dílen.

5. Lipka a VIDA! SC se zavazují si vzájemně vypomáhat při poskytování nezbytné
péče o děti ve stavu nouze v duchu tohoto memoranda i způsoby zde explicitně
nezmíněnými, a to po celou dobu trvání nouzového stavu vyvolaného epidemií
koronaviru nebo tak dlouho, dokud bude tato péče jejich zřizovatelem Jihomoravským krajem žádána.
6. Vzájemná podpora je nefinančního charakteru a nezakládá nárok žádné ze stran
na finanční kompenzaci na úrovni institucí či jednotlivých zaměstnanců.
7. Lipka i VIDA! SC budou seznamovat veřejnost s výsledky této spolupráce.
8. Toto memorandum nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a zůstává
v platnosti po celou dobu kdy bude nezbytná péče o děti během stavu nouze Jihomoravským krajem poskytována.
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