
Pionýr, z. s. 
Podkladový materiál – Obsahová komise pro přípravu Konference o činnosti Pionýra  

Karta tématu 
s. 1 

 
 

Přiřazení k základní skupině vymezeného obsahu (dáno) usnesením VZP 

Úprava Programu 
Pionýra: 

· námět na tzv. seriózní 
text; 

· „hravá“ varianta 
srozumitelná i dětem. 

Dokument popisující 
obsah hlavní činnosti 
Pionýra – tzv. 
Směrnice o hlavní 
činnosti 

Práce s výchovnými 
programy. 

Vize pro „Pionýr 
21. století“. 

Tematický blok 

Lidé Činnost/obsah Komunikace Pionýr 

Předmět (základní vymezení, hlavní myšlenka) 

Pocit sounáležitosti – Buď pionýr tělem i duší! 

CÍL 

Sounáležitost jednotlivců i pobočných spolků s Pionýrem má nespočet konkrétních projevů. 
Pokud je sounáležitost silná, může spolek významně posouvat vpřed, v  opačném případě naopak 
brzdit. Je tedy třeba: 

- Popsat důvody, proč je sounáležitost s Pionýrem napříč spolkem na rozdílné úrovni. 
Analyzovat důvody pro dvě extrémní polohy (pionýři tělem i duší, pionýři v dokonalém 
utajení). 

- Hledat způsoby, jak pocit sounáležitosti jednotlivců a pobočných spolků všech úrovní 
s Pionýrem posílit. 

- Zvážit, jak se postavit k základním článkům, které se odmítají k Pionýru zřetelně hlásit. 

SBĚR PODNĚTU 

- objektivně existující téma - tématem se v současné chvíli nikdo konkrétně 
nezabývá 

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY 

- Stanovy Pionýra 
- Program Pionýra 
- Statut Fondu obnovy majetku 
- Směrnice pro vyznamenání 
- Směrnice o přidělování domén 3. řádu 
- jednací řády 
- směrnice pro registraci 
- Závěry metodologického semináře z roku 1990 

· sekce „Pojetí dítěte – jak má pracovat pionýrský oddíl“ 
· sekce „Pojetí organizace a jejího statutu“ 

- Jaký má být pionýr? 
- Výchovné principy Pionýra (pracovní skupina 2014) 
- Statistika – kolik oddílů/PS má web – kolik z nich na něm prezentuje Pionýr (užívání názvu, 

logotypu, odkaz na pionyr.cz) – řešily samostatně např. Moravskoslezská KOP (2012), Pražská OP 
(2011).  

Na úrovni PS Na úrovni KOP 

- odpovědět na otázky v souhrnném dotazníku 

- vybavit zástupce PS na krajské shromáždění 
stanovisky k tématu 

- může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát 
KČP) 

- připravit shrnutí podkladů z PS 
- odpovědět na otázky v souhrnném dotazníku 

- na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která 
připraví stanovisko KOP k tématu 

Na Konferenci o činnosti Pionýra 

- připravit shrnutí podkladů z KOP/PS 

- zřídit sekci, která vyhodnotí shrnuté podklady 
- připraví výstupy  návrh opatření k posílení sounáležitosti 
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KROKY V PŘÍPRAVĚ 

- formulovat příslušnou část souhrnného dotazníku - Mozaika – článek o extrémistech 

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA 

- Prezentace oddílů 
- Vyznamenání 
- Mobilita dobrovolníků 

- Jednotící prvky a Pionýr Fashion 
- Vzdělávání 
- Průvodcování 

NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí 

  

 

 


