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Téma B. - Lidé

Ano 103

Ne 28

Ano 114

Ne 17

Ano 106

Ne 25

1. Využili byste nabídky dobrovolníka jiné pionýrské skupiny, který studuje nebo pracuje ve 

vašem městě?

2. Považovali byste za přínosné mít kontakty na tyto pionýry, kteří studují nebo pracují ve 

vašem okolí a jsou ochotni s vaší pionýrskou skupinou spolupracovat a nabídnout vám svoje 

zkušenosti a dovednosti?

3. Byl/a byste ochoten/a nabídnout spolupráci jiné PS než domovské?

Zájem o využití 
dobrovolníků z jiné PS 

Ano Ne

Zájem o kontakty na 
dobrovolníky z jiných PS 

Ano Ne

Ochota nabídnout 
spolupráci jiné PS 

Ano Ne



Pionýr, z. s.

KČP - Výsledky dotazníkového šetření (B-LIDÉ: celkem 131 dotazník)

2/7

Ano 71

Ne 60

Ano 73

Ne 58

4. Využíváte na vaší PS/KOP vyznamenávání dobrovolníků? Pokud ne, uveďte důvody.

5. Považujete systém vyznamenávání dobrovolníků v Pionýru za dostatečný? Pokud ne, uveďte 

důvody (např. jaké vyznamenání vám chybí a proč).

Využití vyznamenávání 
dobrovolníků na PS/KOP 

Ano Ne

Je systém vyznamenávání 
v Pionýru dostatečný? 

Ano Ne

Důvody: 
Není to na vyznamenání  
Odměníme je jinak 
Není čím ocenit  
Nevím 
Neumíme 
Není zájem 
Nevěděli jsme o tom 
Není pro ně místo 
Budeme o tom uvažovat 
Nejsme se systémem vyznamenávání úplně 
seznámeni 
Příliš oficiální 
Není na to čas 

Důvody: 
Stužky a medaile nikdo nenosí 
Úzká nabídka 
Mělo by být jiné složení vyznamenání 
Finanční 
Chybí za činnost 
Více zveřejňovat v místě bydliště, na 
pracovišti a v tisku 
Chybí vyznamenání pro oddílové vedoucí 
Prima oddílák, pionýrský dříč, prima dospělák 
Ocenění vedoucího oddílu nejen za 
dlouhočinnost, ocenění za kvalitní práci, 
například "primavedoucí" 
Malá propagace 
Vyznamenání jsou směšné 
Nevím, že to existuje 
Nenosí se 
Příliš se v tom neorientuji 
Ocenění pouhou stužkou a papírem v dnešní 
době je dost chabé 
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Ano 26

Ne 105

Ano 82

Ne 49

6. Máte na vaší PS nebo KOP vlastní systém vyznamenávání, který doplňuje morální odměňování 

dobrovolníků v Pionýru? Pokud ano, uveďte stručně váš systém včetně způsobu vyznamenávání.

7. Pracujete na vaší PS/KOP s pionýry ve věku 15+? Pokud ano, uveďte, jakou formou probíhá 

péče či příprava 15+.

Vlastní systém 
vyznamenávání na 

PS/KOP 

Ano Ne

Práce s pionýry ve věku 
15+ 

Ano Ne

Popis systému: 
Na významných akcích, příklad propiska, 
trička, ručníky 
U životního jubilea poukaz na večeři 
Děkuji za dobrou práci 
KOP 
Drobné odměny, diplomy 
Drobné věcné dárky při výroční radě PS, 
zveřejnění jmen v článcích v okresním tisku 
Zlatá vařečka 
Březový lístek 
Na KOP - Pionýrský dříč, Pionýrská rodina 
Povyšování do vodáckých hodností 
Bodový systém a sleva na příspěvky a akce 
bodování 

Formy: 
Akce pouze pro 15+, zapojení do akcí 
dospělých 
Připravují s vedoucími schůzky, tábory, akce 
Vlastní oddíl - příprava na samostatnou práci 
Zapojování do skupinových akcí 
Pracují jako instruktoři u oddílů, někteří se 
sdružují ve vlastním oddílu 
Osmá planeta 
Instruktoři - nemáme oddíl 15+ 
Účastní se víkendovek, táborů, vzdělávání 
Mají vlastní oddíl, starají se o táborovou 
základnu atd. 
Pomoc při akcích, zapojení do oddílů, akce 
pro 15+ 
Většinou se práci se skupinou 15+ věnujeme 
na táboře formou speciální etapové hry 
Víkendové akce 
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Velký děti 80

Rejpalové 20

Nudiči 31

Vymlouvači 43

Instruktoři 82

Bosové 19

Vzdělání 5

Zkušenosti 35

Zájem něco dělat 41

Příležitost seberealizace 15

Jiné 20

8. Uveďte zaškrtnutím, jak byste nejlépe charakterizovali členy vaší skupiny/oddílu/klubu ve 

věku 15+? V případě různého zastoupení uveďte u jednotlivých skupin přibližné procentní 

zastoupení.

9. Co podle vás nejvíce chybí pionýrům 15+? Uveďte přibližné procentní zastoupení (součet 

musí odpovídat 100 %).

Charakteristika členů skupiny/oddílu/klubu 

Velký děti Rejpalové Nudiči Vymlouvači Instruktoři Bosové

Co chybí pionýrům v 
kategorii 15+ 

Vzdělání

Zkušenosti

Zájem něco dělat

Příležitost
seberealizace
Jiné

Příklady jiného: 
Čas 
Rezervování her  
Zodpovědnost  
Schopnost se pro něco zapálit "aby nebyli 
trapní"  
Čas (skloubit oddíl a povinnosti) 
Ochota věnovat svůj čas NNO 
Ochota přijmout odpovědnost 
Dobrá vůle 

Pozn: Výsledek nedává 100 %, jedná se o  
zprůměrované hodnoty. 
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Ano 45

Ne 86

10. Uveďte, které činnosti členové vašeho oddílu ve věku 15+ nejraději realizují?

11. Uveďte, na co nejvíce slyší vaši pionýři ve věku 15+ (např. zábava, akce, kamarádi, 

pochvala…).

12. Zaškrtněte, zda se zabýváte na vaší PS/oddíle průvodcováním (prováděním začínajícího 

dobrovolníka na jakékoli pozici zkušeným dobrovolníkem). Pokud ano, jaká pozice je nejčastěji 

průvodcována?

Průvodcování na PS 

Ano Ne

Zábava 
Akce 
Kamarádi 
Pochvala 
Příslušnost k pionýrské skupině 
Materiální odměna 
Pivo (občas zábava) 
Oficiální pochvala před celou pionýrskou skupinou 
Extrém 
Adrenalin 

Nejčastěji průvodcované pozice: 
Instruktor 
Vedoucí 

Víkendové akce 
Tábory 
Hra s dětmi 
Přípravy na různé hry (LPT, akce)  
Rukodělky, cykloturistika, jízda na kolech, PC, tablet (povídání, co dělají mimo oddíl ve 
škole atd.)  
Rukodělky, hry, občas i pomoc při akcích, připravují akce na PS např. Pohádkový les 
Rukodělky, výlety na kolech, práce s mobilem a propojování přes FB  
Zážitkové akce bez dětí  
Zábava, sportovní aktivity  
Víkendové akce, výlety  
Hry na schůzkách, víkendové akce, malování na obličej, nenáročné hry s dětmi  
Propagace na veřejnosti  
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Ano 29

Ne 102

Ano 29

Ne 102

13. Uveďte, zda se připravujete v oblasti personalistiky na provádění začínajících 

dobrovolníků? Pokud ano, napište jak.

14. Uveďte, zda máte představu, jak tuto péči o lidi uvést do praxe? Pokud ano, stručně tuto 

představu popište.

Příprava na průvodcování 
začínajících dobrovolníků 

Ano Ne

Existence představy jak 
uvést průvodcování do 

praxe 

Ano Ne

Příklady způsobů přípravy na průvodcování: 
Osobním příkladem 
Kvalifikace vedoucího pionýrské skupiny 
(zájem o nové in, ov) 
Rozdělení budoucích instruktorů k vedoucím 
oddílu 
Zařazení ke zkušeným oddílovým vedoucím. 
Dobře 
Roční praxí 
Dbáme na to, aby pravidelně chodili na 
schůzky 
Výchova budoucích instruktorů z řad dětí 
Vlastní školení 
"Odchovem" z vlastních řad 

Příklady: 
Podporovat, motivovat 
Méně vzdělávání, více praktické přípravy 
Trpělivostí 
Zavádějící PP, který bude novému 
instruktorovi nebo novému oddílovému 
vedoucímu oporou a rádcem 
Rozdělení začátečníků ke zkušenějším 
Péče o 15+, zapojování do organizace oddílu 
pionýrské skupiny 
Během jednoho roku aktivním zapojením do 
činnosti PS 
Neotrávit jim to 
Průvodcováním 
Teorie spojená s praxí 
Výchova od dětských let v duchu naší PS 
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Kamínka 62

Letní táborové školy 9

Zahrajte dobrovolníkům 14

Cena ČRDM Přístav 6

RVVZ 14

CVVZ 16

Jiné 11

15. Zaškrtněte (možno více odpovědí), do kterých aktivit nebo projektů se vaše PS/oddíl 

zapojuje.
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Zapojení do aktivit 

Příklady jiných aktivit: 
Český den proti rakovině, Kytičky, Ledová Praha, Sedmikvítek, KABUKA, Lana, 
BHCO, Zpívání vánočních koled, Vybíjená, Letní tábory 


