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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)

Vyznamenání je výrazem morálního ocenění dobrovolníka – využíváme ho dost?

CÍL
Možností jak ocenit dobrovolníka není tolik. Forma morálního uznání promítnutá uvnitř
do soustavy vyznamenání, respektive užívání jiných ocenění (samosprávy, státních…) je
standardní metodou v této oblasti práce. Pro další rozvoj je nezbytné:
- Zamyslet se nad aktuálním systémem, jeho využíváním, shromáždit zkušenosti z PS a KOP,
posoudit praxi a možné nápady. Na základě toho navrhnout úpravy – v obsahu, možná
v názvech či ve formě ocenění v Pionýru.
- Zhodnotit využívání způsobů odměnění našeho dobrovolníka z vnějšku.
SBĚR PODNĚTU
- přišel od zástupce PS

- tématem se zabývá VV ČRP v rámci změn
vnitřních předpisů a zhodnocení podnětů z praxe

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
-

Směrnice pro vyznamenání
Přehled vyznamenání

Na úrovni PS

Na úrovni KOP

- shrnout jaké má zkušenosti PS – užívá je?
- vybavit zástupce PS na krajské shromáždění
podklady k tématu: jak to funguje na PS,
přinejmenším údaji do dotazníku…
- může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát
KČP)

- připravit shrnutí užívání ocenění na úrovni KOP
- na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která
shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro
KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra
- připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
- zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP a posoudí práci s touto formou motivace dobrovolníků
- připraví výstupy  návrhy na úpravy směrnice, náměty na nová ocenění apod.

KROKY V PŘÍPRAVĚ
- v Mozaice Pionýra zveřejnit soustavu ocenění

- zvážit dotazník: pro PS nebo jen z úrovně KOP anone, pokud ANO formulovat ho

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA
- Pocit sounáležitosti

- Jednotící prvky

NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI

Na prezentaci se podílejí

