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Téma C. - Komunikace

Svou činnost propagujeme a do 

soutěže se zapojujeme
27

Svou činnost propagujeme, ale 

nezapojujeme se
41

Svou činnost nepropagujeme 14

Soutěž Sami o sobě nás 

nezajímá
4

Neslyšel jsem o ní 43

Ano 102

Ne 28

1. Soutěž sami o sobě

2. Máte dostatečné množství propagačních materiálů k prezentaci? Pokud ne, napište, co vám 

schází.

Soutěž Sami o sobě 

Svou činnost propagujeme a do soutěže se
zapojujeme

Svou činnost propagujeme, ale
nezapojujeme se

Svou činnost nepropagujeme

Soutěž Sami o sobě nás nezajímá

Neslyšel jsem o ní

Dostatečné množství 
propagačních materiálů 

Ano Ne

Důvody, proč se do soutěže nezapojují: 
Papíry 
Chybí dobrovolník, který se o to postará 
Nestíháme 
Není důvod 
Nezájem členů 15+ 
Časový a personální nedostatek příspěvků 
(neobsadíme všechny kategorie) 
Důležitá je propagace u nás ve městě 
Nemáme tolik propagační činnosti, abychom 
se dobře umístili 

Chybí: 
Pionýrská čepice s bambulí 
Hezká trička, pionýrský kulich 
Všechno 
Nepotřebujeme 
Praktické propagační předměty - letáků je 
dost 
Něco praktického, co by se dalo u dětí využít, 
ne letáčky 
Máme vlastní 
Obecné letáčky o Pionýru 
Leták o činnosti obecně představující Pionýr a 
jeho činnost, jednotné oblečení 
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Ano 73

Ne 57

3. Jaký efekt mají vaše náborové akce v počtu nových členů?

4. Máte dostatek instruktorů a vedoucích? Pokud ne, napište, jaké jsou dle vás důvody.

Dostatek instruktorů 
 a vedoucích 

Ano Ne

Minimální 
Ve většině akcí výborný 
Cca 10 dětí přijdou, 10 akcí na schůzky 
Dobré u nejmladších 
Průměr 
Nové členy máme cca 10 díky otevřeným klubovnám a příměstským táborům 
Dostatečný 
Máme stabilní členskou základnu 
15 
Kladný 
Nemáme náborové akce 
Nezaznamenáváme velký nárůst členů 
Malý 
Neděláme je 
Občas někdo nový přijde 
Asi 15 % 
Zatím počet členů neklesá 
Nábor = úspěch 
Většinou se nám nashromáždí kolem 10 dětí a není to na otevření nové družiny 
Nulový, občas se najde člen 
Neděláme akce čistě zaměřené na nábor, prezentujeme svou činnost 
Nic moc 
Jsou spíše propagační, nábor nám nedělají 

Důvody: 
Hodně povinností, které instruktoři mají 
nástup na vysokou školu, mateřství 
Slabé ročníky, více koníčků 
Studují vysokou školu v Praze, Plzni - 
nemohou chodit na schůzky 
Málo ochoty pracovat ve volném čase 
Nezájem o dobrovolnictví 
Mladí odcházejí mimo město 
schopných a šikovných lidí není nikdy dost 
Nejde o počet, na počet jich je obvykle dost, 
ale schopnosti jsou nižší, než by se nám líbilo 
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Z vlastních řad 115

Z řad kamarádů členů 50

Jinak 5

Zvýhodněné poplatky na akcích
68

Hrazené vzdělávání 72

Prostor pro seberealizaci 95

Využívání ocenění a 

vyznamenání
16

Jinak 26

5. Zaškrtněte, jakým způsobem získáváte vedoucí a instruktory.

6. Zaškrtněte, čím motivujete instruktory a vedoucí pro práci.
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Motivace vedoucích a instruktorů 

Příklady: 
Z táborů na Olbramkostele 
Z účastníků akcí 
Občas se podaří - rodič 
Propagací činnosti na veřejnosti 

Jinak: 
Výhružky a manipulace, Hrajeme si s 
nimi, Oblíbené aktivity, Dobrým jídlem, 
Dělají to pro radost, Zatím je to baví a 
mají zájem, Materiální podpora, Prima 
parta - prostě nás baví být spolu 
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Ano 128

Ne 2

Ano 109

Ne 21

8. Využíváte rodiče (zákonné zástupce) při některých činnostech (doprava, brigády, revize 

zařízení, dohledy, apod.)? Pokud ne, proč?

7. Znáte rodiče "vašich" dětí a komunikujete s nimi? Pokud ne, co je podle vás důvodem?

Komunikace s rodiči dětí 

Ano Ne

"Využívání" rodičů dětí 

Ano Ne

Důvody: 
Snažíme se 
Proč? 
 

Důvody: 
Stačíme si zatím sami 
Zatím není třeba 
Vlastní zdroje 
Nepotřebujeme, máme vlastní lidi 
Proč? 
Využíváme bývalé vedoucí a přátele oddílu 
Máme dostatek dobrovolníků 
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9. Zaškrtněte, zda vaše PS spolupracuje:

Se školou 56

S obcí 84

S firmou 14

S jinou organizací 25

10. Zaškrtněte, které informační kanály používáte:

V rámci spolku

Mozaika Pionýra 99

www.pionyr.cz 97

servis.pionyr.cz 72

prihlasovna.pionyr.cz 46

Facebook - skupina pro členy 

"Pionýr (official)"
62

Horké novinky 70

Oblastní porady 63

Web KOP 37

Facebook KOP 21

Horké novinky KOP 16

Porady v rámci KOP 39

Web PS 68

Facebook PS 60

Jiné 8

0

20

40

60

80

100

Se školou S obcí S firmou S jinou
organizací

PS spolupracují 

Příklady jiných organizací: 
Mateřská centra, Zahrádkáři, SDH Hradiště, Dětský domov, Policie, Hasiči, Spolupráce s 
jinými obcemi, Obchody, Klub přátel Horaž., Padesátky, Myslivci, Skauti, Tomíci, Young 
life 

Příklady jiných: 
Schůze pionýrské skupiny 15+ 
Google disk pionýrské skupiny 
Oddílový blog, galerie na 
Rajčeti,mail, nástěnky a hlášení MÚ 

http://www.pionyr.cz/
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Navenek

Vlastní web 98

Vlastní mailing 49

Vlastní informační bulletin 8

Sociální sítě 81

Místní a regionální média (tisk, 

rozhlas, televize)
59

Vývěsky, nástěnky 63

Letáky 73

Jiné 5
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Informační kanály využívané ven ze spolku 

Příklady jiných informačních kanálů: 
Telefon 
Rozhlas 
Banner 
Veřejné akce 
"Jedna paní povídala" - rodiče našich dětí celkem úspěšně šíří  

http://www.pionyr.cz/
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Ano 113

Ne 17

Opravdu dobrý tábor 85

Pionýr Open 46

72 hodin (ČRDM) 11

Český den proti rakovině 69

Jiné 11

11. Jsou informační toky mezi organizačními úrovněmi Pionýra podle vás dostatečné? Pokud ne, 

proč?

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

zapojuje.

Dostatečnost 
informačních toků v 

Pionýru 

Ano Ne
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Zapojení do aktivit 

Příklady jiných aktivit:  
Kamínka, Daruj zdravou pionýrskou krev, Den otevřené klubovny, Sedmikvítek, Bambiriáda  

Důvody: 
Není to úplně náš problém, ale z doslechu 
se velmi často informace dostávají jen k 
někomu ze skupiny a třeba instruktoři pak 
nic neví - u nás tedy zpravidla vědí 
 


