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Motto: 
„Děti mají právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti, odpovídající 
jejich věku…“ 

Úmluva o právech dítěte, článek 31 

 

Preambule 

Dětství je významným obdobím života člověka, v němž se překrývá působení několika 

základních socializačních institucí – především rodiny a školy. V současnosti výrazněji 

vstupují do výchovy dětí další (i komerční) instituce vyplňující jejich volný čas.   

Neformální výchova není živelná, bezobsažná či samoúčelná. Osobitými formami a metodami 

doplňuje výchovnou práci dalších zařízení a přispívá k rozvoji obecně respektovaných 

kompetencí. Spolková činnost, jak ji vnímáme v Pionýru, je pro ni jako stvořená. 

Pionýrské hnutí vzniklo v polovině minulého století a bylo přirozeným výsledkem proměn 

společnosti. Čerpalo ze zkušeností generací vychovatelů, myslitelů, z praktických činností 

i z tradičních evropských a národních hodnot.  

Z nich vycházejí i dnešní Ideály Pionýra, které předáváme výchovnou prací dětem a mládeži. 

Vnímáme je jako mety, k nimž se přibližujeme. Uvědomujeme si také, že nežijeme 

ve vzduchoprázdnu, že nás obklopuje živoucí společnost řízená obecnými předpisy, které 

přijímáme jako pravidla chování, jimiž se musíme řídit. I to je zkušenost, již předáváme 

výchovnou prací dál, stejně jako postoj aktivního a odpovědného občanství.  

Pionýrská činnost fungovala po desítky let zčásti na základě tradic a zvykových pravidel 

předávaných zkušenými vedoucími jejich nástupcům. V posledních letech však obecně sílí 

vnější tlak na stanovení standardů a pravidel v oblasti organizací dětí a mládeže. V Pionýru 

existují taková pravidla pro řadu podpůrných činností, dosud však nebyla závazně popsána 

pro naši činnost hlavní – výchovnou práci s dětmi a mládeží. 

Proto vznikla tato směrnice. Zásady v ní popsané vycházejí ze zmíněných tradic a zvyklostí 

našich oddílů, ze vzdělávacích a metodických materiálů Pionýra, z vnitřních předpisů, Stanov 

a Programu Pionýra i z obecně platných právních předpisů, jež se dotýkají naší činnosti. 


