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CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Vážení přátelé,

nedávno proběhlo poslední jednání Výkonného výboru a už za týden je tu Valná
hromada. Posíláme Vám tedy další dávku aktualit a nabídek z dění v Hnutí
Brontosaurus, ať jste v obraze.
Držme si společně palce, ať se brzy můžeme opět potkávat na akcích.
S přáním dobrého zdraví a pohody

za ústředí HB
Cody (Dalimil Toman)

🍀 K AKTUÁLNÍ COVID SITUACI

Možná čekáte na nová doporučení, jaké činnosti lze v současné situaci dělat a
jak. Stav bohužel prozatím zůstává stále stejně složitý a nedobrý.
Protiepidemická opatření se sice různě proměňují, ale obecně stále platí, že v
důsledku nařízení, ale i naší vlastní zodpovědnosti nelze vykonávat
činnost při které by docházelo k setkávání více osob.

Děkujeme všem organizátorům a všem dalším brontosaurům, že to i tak
nevzdávají. Jak dokazuje praxe z mnoha našich základních článků snažíme se
realizovat maximum činností on-line nebo distančně a individuálně. Nápady na
takové aktivity pro děti najdete například v nápadníku TOMÍKŮ,
v Duhových střípcích nebo v Brďo sdílení. Nápady činností pro přírodu, které
lze dělat individuálně či s rodinou najedete na webech Naprirodunekaslu.cz a
Péče o přírodu. Čas mnozí využívají také na zkvalitňování zázemí pro činnost,
vlastní vzdělávání, sdílení zkušeností a zejména pak plánování a přípravu
(nových) akcí na letní období. Věříme, že ty už budou moci proběhnout.
Máte-li čas a možnost, můžete se zapojit do některé z forem pomoci
potřebným (např. pomoc organizovaná skauty nebo jiná viz info např. ZDE.)

Jakmile se bude něco měnit a budeme moci 
realizovat přímou brontosauří činnost, tak
vám dáme vědět! 
Díky za vše, co i teď ve složité době děláte a zvládáte!

https://sites.google.com/a-tom.cz/online-offline-aktivity
https://www.facebook.com/groups/2440393192933423
http://naprirodunekaslu.cz/
https://peceoprirodu.cz/
http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/aktuality-1/zpravy-vyzvy/1163-vyzva-k-poradani-akci-a-program-podpory
https://www.facebook.com/skaut/posts/10157459972827447
https://covid.gov.cz/situace/dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-v-nemocnicich-socialnich-sluzbach


🍀 VÝZVA K ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ, SERVIS A PODPORA
Hnutí Brontosaurus vyhlásilo program podpory organizování dobrovolnických akcí
a také vyhlašuje žádosti o dotace na činnost s dětmi a mládeží .
Vyzíváme i nové týmy a organizátory k pořádní nových dobrovolnických akcí. Klidně
menšího rozsahu, s méně účastníky, méně programové. Chceme podpořit aktivity na
pomoc přírodě a práci s dobrovolníky i v současné komplikované situaci a zároveň
v situaci, očekáváme i tyto aktivity větší zájem účastníků!
Co můžete využít ?
1. Finanční podporu - jednoduchou formou na akce, většinou v limitu 150 Kč na

účastníka a den) nebo na výsadby, budky, čistění pramenů, apod.
2. Nabídku lokalit, včetně výzev, kde je potřeba pomoci aktuálně.
3. Servis v propagaci – šablony, vzory, konzultace, apod.
4. Metodiky a návody, jak pomáhat přírodě i jak organizovat akce.
5. Půjčení nářadí a vybavení.
6. Mentoring a konzultace pro začínající tými a organizátory.
7. Pojištění na akce – úrazové i odpovědnosti za škodu.

INFO ZDE NA MOZKU .
DOTAZY: Cody, dalimil.toman@brontosaurus.cz

https://docs.google.com/document/d/10PiGVDppa91YlCny1GjDehU9braoVZ8yExKh9dwjYas/edit
http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/aktuality-1/zpravy-vyzvy/1163-vyzva-k-poradani-akci-a-program-podpory


🍀 TERMÍNY

10. 3. 2021 
è uzávěrka na zadávání letních 
akcí do propagace

10.3. 2021
è uzávěrka žádostí na finanční 
podporu dobrovolnických akcí

10. 3. 2021
è uzávěrka pro žádosti o dotace na 
činnost s dětmi a mládeží (MŠMT)

🍀 AKCE

27. 2. v 16:00
è Valná hromada Hnutí Brontosaurus

21. - 23. 5. 2021
è Rada HB 
a Restart setkání

VYUŽIJTE, ZAPOJTE SE
🍀 ŠABLONY WEBŮ
Chcete pro svůj článek či klub nový web v jednoduché šabloně a v designu Hnutí
Brontosaurus? Neváhejte se ozvat Matesovi Rehušovi na e-mail:
marketing@brontosaurus.cz. Příklad můžete vidět ZDE. Obsah a strukturu si budete
umět snadno přizpůsobit. Šablony už začíná využívat přes dvacet webů, máme sepsány
návody, nabídneme školení. Můžete využít i pro významné brontosauří akce.

🍀 BRONTOSAURUS ŽIJE
Všem autorům skvělých fotografií a videí děkujeme za zaslání příspěvků do soutěže
Brontosaurus žije. Na webu brzy spustíme hlasování o nejlepší foto a video, tak
zahlasujte. Výsledky budou vyhlášeny na Radě HB v květnu!

🍀 VÝROČNÍ CENA BRONTOSAURA
Výroční ceny HB za rok 2020 budeme letos udělovat až na Radě HB v květnu. Už teď 
však můžete nominovat v šesti kategoriích vaše členy, dobrovolníky, příznivce na tuto 
cenu! Veškeré info i nominační formulář zde na MOZKU.

mailto:marketing@brontosaurus.cz
https://lisky.brontosaurus.cz/
http://zije.brontosaurus.cz/
https://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/vnitrni-podpora/vyrocni-ceny-hb


🍀 DATABÁZE LOKALIT

Víte, že máme mapu míst kde všude působí dobrovolníci a dobrovolnice Hnutí
Brontosaurus? Aktuálně je na ní 64 lokalit a další přibývají. Najdete ji na
https://www.mapotic.com/lokality-hnuti-brontosaurs.
Pokud hledáte místo na vaši akci, nezapomeňte se do ní podívat! Je zde několik
nových lokalit, které ještě čekají na to, až tam poprvé vyrazíme. U každé lokality pak
máte údaje, zda je zde možné pořádat nové akce, jaká dobrovolnická práce na místě
je, jaké je zde zázemí, možnosti programu a samozřejmě kontakt na koho se můžete
obrátit. Zároveň jsme pro vás z této mapy vytvořili aktuální seznam míst, na kterých je
v současné době akutní poptávka po dobrovolnících i organizátorech.
Chybí na mapě vaše lokalita? Nevadí, že je plně vytížená akcemi vašeho článku, i tak
stojíme o to, aby na mapě byla a naše mapa tak co nejlépe zachycovala místa, na
kterých společně působíme. Vyplňte nám krátký formulář
a my ji do mapy dodáme.
S dotazy se obracejte na Terku,
akce-priroda@brontosaurus.cz.

🍀 DATABÁZE PTAČÍCH BUDEK

Vyvěšujete a staráte se o ptačí budky? Pro jejich snadnou 
evidenci můžete využít naši brontosauří databázi budek. 
Ta v současné době čítá data o celkem 870 budkách na 15 
lokalitách! Umožní vám spravovat své ptačí budky, 
generovat mapky a tabulky pro čištění a zadávat kontroly, 
případně generovat statistiky. Najdete ji  na adrese 
http://peceoprirodu.cz/databaze. 
O přístupové údaje požádejte koordinátorku  Akce 
příroda Terku na akce-priroda@brontosaurus.cz.

https://www.mapotic.com/lokality-hnuti-brontosaurs
https://docs.google.com/document/d/10PiGVDppa91YlCny1GjDehU9braoVZ8yExKh9dwjYas/edit?usp=sharing
https://forms.gle/7gp8H94RBs7YoMzb6
http://peceoprirodu.cz/databaze


NA ČEM TEĎ PRACUJE ÚSTŘEDÍ

🍀 VZDĚLÁVÁNÍ - MENTORING 
V rámci vzdělávání a zapojování nových
organizátorů připravujeme mentorský
program Hnutí Brontosaurus a propojujeme
spolupráci kurzů OHB. Cílem je mimo jiné
podpořit absolventy kurzů v dalším
organizování po absolventské víkendovce. K
podpoře mentorského programu budeme
využívat zdrojů projektu ŠABLONY
podpořeného MŠMT.
Info: Cody, vzdelavani@brontosaurus.cz

🍀 FUNDRAISING A REFERENČNÍ LOKALITA U BŘECLAVI
Letos nás čekají také dvě velké skvělé výzvy a příležitosti v rozvoji individuální
dárcovství pro HB. Cílem je vytvořit stabilnější finanční zázemí HB do dalších nejistých
let a do další brontosauří padesátky :-).
Prvně na jaře budeme realizovat ukázkovou dárcovskou LOKÁLNÍ kampaň. V souladu
se záměrem Vize 50 budeme vybírat na výkup pozemků pro ukázkovou referenční
lokalitu Hnutí Brontosaurus a to u Břeclavi. Kromě vybrání financí je cílem se lépe
naučit realizovat takovéto sbírky a zpracované know how pak předat dále do celého
HB. Samotná referenční lokalita bude pak ukázkou toho, jak lze na nevyužitých
pozemcích vytvořit biologicky cenný biotop (mokřad) a jak jeho význam prezentovat
veřejnosti.
Dále připravujeme rozvoj a posílení Adopce Brontosaura, získávání nových
pravidelných dárců, budování klubu příznivců, spolupráci s články na Adopci, apod.
Stěžejní část info kampaně k tomuto proběhne tento podzim. Brzy se můžete těšit na
novinky! Info: Karin, adopce@brontosaurus.cz

🍀 ZAHRANIČNÍ DOBROVOLNÍCI SE K VÁM RÁDI PŘIPOJÍ
Nabízíme možnost spolupráce s našimi skvělými zahraničními dobrovolníky, jež nám
právě pomáhají na ústředí HB. Může jít o pomoc na vaší akci, focení na akci, případně i
pomoc v zázemí, propagaci apod. (buď na dálku nebo v dosahu Brna). Skvělá možnost
je udělat třeba společnou akci pro mládež s účastí a spoluorganizací zahraničních
dobrovolníků - máme ověřeno, že to dost táhne. Potřeba je jen se domluvit anglicky,
ale Pablo, Lidia i Thea jsou velmi komunikativní a otevření, tak to jistě nebude
problém! :-). Když to půjde, můžete za nimi přijít i na kafe na kancelář a poznat je :-).
Info: Verča, international@brontosaurus.cz



🍀 PROJEKT STRONGER ROOTS: BIS, ROZCESTNÍK
V rámci posilování kapacit (sil, zázemí, poskytované podpory) Hnutí Brontosaurus
pokračujeme mimo jiné na přípravě nového Brontosauřího informačního systému.
Ten by měl nahradit současný dožívající systém a umožnit hladkou správu našich dat.
Aktuálně probíhá dle zadání a požadavků programování systému společností
AUTOMAT. V průběhu dalších měsíců budeme provádět testování (k čemuž oslovíme
i zástupce základních článků) a před ostrým spuštěním proběhnou školení pro
uživatele (zástupce ZČ, RC a klubů).
Připravujeme také webový rozcestník možností, jak se dá dlouhodoběji zapojit
v Hnutí Brontosaurus. Bude určen zejména účastníkům akcí, aby snadno našli cestu,
jak se v HB angažovat jako dobrovolníci, zapojit se do týmů, udělat vlastní akci či jak si
založit klub, článek apod.
Info pro zájemce: Vašek, zapojovani@brontosaurus.cz

POVEDLO SE
🍀 ZAPOJILI JSME SE - VÝZKUM HODNOTY MLADÝCH LIDÍ
V první polovině roku 2020 se Hnutí Brontosaurus zúčastnilo rozsáhlého výzkumu
hodnot mladých lidí, který organizovala Česká rada dětí a mládeže. Výzkum proběhl v
18 organizacích v Česku a na Slovensku (celkově 3016 respondentů). Aby se dala data
srovnávat, proběhl výzkum i mezi mladými v běžné populaci (celkově 3008
respondentů).
Co jsme zjistili? Např. to, že pro 98 % Brontosauřích respondentů je aktivita v Hnutí
Brontosaurus v jejich životě důležitá. Že Brontosauři se obecně více účastní voleb než
běžní mladí z populace. Nebo, že v tématech rovnosti
Brontosauři nesouhlasí se stereotypy - například,
že muži jsou lepšími politickými vůdci než ženy.
Komplexní přehled výstupů o hodnotách
mladých lidí v Hnutí Brontosaurus
i všechny další výsledky najdete NA MOZKU.

https://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/neveri-druhym-neveri-politickym-stranam-poznejte-blize-pohled-mladych-cechu-a-slovaku-na-demokracii
http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/1166-jake-hodnoty-vyznavaji-mladi-brontosauri


🍀 VÝZKUM MOTIVACÍ K ZAPOJENÍ V BRONTOSAURU
V minulém roce se mezi aktivními Brontosaury konal rozsáhlý výzkum, jehož cílem
bylo především posbírat názory na téma - Jak zapojit aktivně více lidí do činnosti
Brontosaura. Výzkumu se zúčastnilo krásných 247 respondentů, takže datová
základna je velmi solidní. Výzkum jsme připravovali a realizovali od března ve
spolupráci s Martinem Schlossarkem - analytikem z Univerzity Palackého v Olomouci.
Jako součást příprav výzkumu proběhla i fokusní skupina, které se zúčastnilo 11
respondentů, zastupujících různé role v Hnutí Brontosaurus. Mrkněte se na výsledky
výzkumu i na to, jaké cíle jsme si dle nich stanovili pro rok 2021. Zjištění i analýzu
výzkumu najdete na NA MOZKU.
Info pro zájemce: Vašek, zapojovani@brontosaurus.cz

🍀 BRONTOSAUŘÍ 
E-SHOP
Máme radost, že se rozjeli nákupy přes náš
E-SHOP. Pokud jste jej ještě nenavštívili, tak
neváhejte. Začátkem března tam budou i
nové super předměty - lahve, deníčky, USB
flash disky s logem HB.
Informace: 
Verča, hnuti@brontosaurus.cz

http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/1167-zprava-o-dotazniku-zapojovani
https://eshop.brontosaurus.cz/


PŘÍŠTĚ SE TĚŠTE

V dalším zpravodaji vám dáme vědět o elektronickém formuláři
zpětné vazby a závěrečné zprávy, šablonách k propagaci na FB ,
pojištění na akcích, brontosauří telefonické síti a o mnohém
dalším.

VYDÁVÁ HNUTÍ BRONTOSAURUS pro potřeby pobočných
spolků, klubů a organizátorů. Neprošlo jazykovou úpravou.
Text a sazba: Dalimil Toman


