PIONÝR 2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA

VYDÁVÁ SDRUŽENÍ PIONÝR PRO VLASTNÍ POBAVENÍ A POTŘEBY ŠIROKÝCH MAS

CO
TO TAM
KRESLÍŠ?

NO
PŘECE V ÝROČNÍ
ZPRÁVU

V ÝROČNÍ
ZPRÁVA MUSÍ
OBSAHOVAT: ÚČETNÍ
ZÁVĚRKU, INFORMACE
O VEDENÍ A ORGANIZAČNÍ
STRUKTUŘE...

...ABY
JI ALE NĚKDO
ČETL, MUSÍTE JI
UDĚLAT ZAJÍMAVOU,
ORIGINÁLNÍ...

TO
JE NUDÁÁÁ...
TO NIKOHO
NEZAJÍMÁ

NO TAK
NA TOMHLE
SE SHODNEM

Já jsem Pionýrský
pes. Maskot
pionýrů.
Pořád slyším
že nejsou – ale oni
existují!
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Pionýr

Vážení čtenáři výroční zprávy,
jako malý kluk jsem hrozně rád četl komiksy.
Nemohl jsem se dočkat , až se v poštovní schránce
objeví mé oblíbené časopisy a vždycky jsem netrpělivě otáčel na poslední stránky, kde byly komiksové
příběhy. Jsem proto moc rád, že výroční zpráva
za rok 2009 je v této podobě. Na rozdíl ode mne
však máte štěstí, neboť nemusíte číst naši výroční
zprávu odzadu, ale pohodlně se usaďte a listujte v ní
a čtěte stránku po stránce. Vězte, že to stojí za to.
Najdete zde přehled činnosti organizace, úspěchy,
kterých jsme dosáhli. Za každou ze stovek aktivit
pionýrských skupin a oddílů však vždy najdeme
mnoho pracovitých vedoucích, instruktorů a dětí.
Na jejich nadšení stojí a padá činnost celé organizace. V řádcích výroční zprávy proto nečtěte jen
o výsledcích aktivit a číslech dosažených úspěchů,
ale vždy si prosím sami přidejte byť jen krátkou větu
s poděkováním dobrovolníkům za jejich práci. Bez
nich by Pionýr nebyl tak dobrou a kvalitní organizací, jakou je dnes a jakou byl i v minulých 60 letech.
V roce 1949 totiž zahájily v naší republice činnost
Pionýrské oddíly Junáka a začala se psát historie
Pionýra. Stopy vzniku těchto oddílů nacházíme
v kronikách obcí a skupin a některé z nich fungují
nepřetržitě dodnes. Na jejich činnost vzpomínají
desítky bývalých členů dnes již z několika generací. Vzpomínají s láskou a s úsměvem a já bych byl
moc rád, kdyby i současná generace našich členů
mohla za několik let listovat kronikami a výročními zprávami a říkat, byli jsme při tom.
Petr Halada
předseda Pionýra

Bez minulosti není současnost

Pionýr

Sdružení dětí a mládeže, které působí v celé
republice. Činnost pionýrských skupin a oddílů je rozmanitá a hravá. Nejčastěji se jedná o pravidelné schůzky a oddílové výpravy
o víkendech, ale stále častěji se pořádají akce
i pro neorganizované děti a mládež. Na mnoha
místech pracují tzv. volnočasové kluby. Mezi
jednu z dominant patří letní tábory. Jim je
věnována i akce „Opravdu dobrý tábor“, díky
které mohou zájemci získat praktické návody,
jak hledat tábor, a další informace, které je
dobré znát při výběru. Dále pořádáme řadu
celorepublikových akcí a soutěží jako Pionýrský
Sedmikvítek, Republikové setkání pionýrských
oddílů, Pionýrská stezka…
Pionýr je oceněn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – přiznáním statutu Uznaná
nestátní nezisková organizace pro oblast práce
s dětmi ve volném čase 2007 – 2010 (též dříve
pro léta 2004-2006).
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Ocenění dobrovolníků

Pionýr si svých dobrovolníků váží a umí to dát to najevo i díky
vnitřním oceněním a vyznamenáním. Tradiční příležitostí
k jejich předání je společenské setkání před koncertem Děti
dětem. I v roce 2009 byla předána významná ocenění členům
i nečlenům Pionýra.
Především dvě nejvyšší vyznamenání Pionýra – Křišťálové
vlaštovky, a to Miroslavu Maškovi a také Miloši Vysokému in
memoriam. Dále bylo při tomto setkání uděleno 33 dalších
ocenění, jako je Lipový kvítek (uděluje se do 26 let), Lipový
list (od 26 let), Prima parta (pro kolektivy) a jiné.
Mnoho dalších ocenění je v průběhu celého roku udělováno
na úrovni krajských organizací Pionýra a pionýrských skupin.

Pionýr nežije v izolaci

Spolupracuje s ostatními sdruženími dětí a mládeže, s orgány státní správy i se společenskými institucemi v České
republice.

Česká rada dětí a mládeže

V roce 1998 byl Pionýr jedním z osmi zakládajících sdružení České rady dětí a mládeže – organizace zastřešující a reprezentující na veřejnosti i vůči státním orgánům činnost sdružení
dětí a mládeže v ČR.

Český výbor pro UNICEF

Dětský fond OSN UNICEF je největší
organizací, která se celosvětově zabývá
ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pionýr je od roku
1993 členem Českého výboru pro UNICEF. Jeho prostřednictvím je zapojen do aktivit významně přesahujících
i rozměr ČR.

Česká společnost pro rozvoj
lidských zdrojů

Členy ČSRLZ sice nejsme dlouho, ale odborný seminář
na téma „Dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem“, který v listopadu 2008 spolu s Pionýrem
upořádalo Business Leaders Forum a Česká společnost
pro rozvoj lidských zdrojů, ukázal, že i s těmito institucemi má občanské sdružení našeho typu společná témata.

Přímé zastoupení, spolupráce

Ideály Pionýra

Pravda – „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.“
Poznání – „Pionýr je pracovitý, učí se.“
Přátelství – „Pionýr je přítelem všech dětí.“
Pomoc – „Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá
ostatním“
Překonání – „Pionýr je čestný a spravedlivý.“
Příroda – „Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.“
Paměť – „Pionýr má rád svou zem.“

Členství v různých poradních orgánech
vládních či parlamentních je součástí
vnějších aktivit. Pionýr je již od poloviny
90. let zastoupen například v Komoře mládeže MŠMT.
Komora je stálý meziresortní poradní orgán, který projednává otázky související s dotační politikou v oblasti dětí
a mládeže, státní politikou vůči mládeži a podobně.

IFM-SEI

je mezinárodní organizace zastřešující 65 sdružení dětí a mládeže z 53 zemí Evropy, Asie, Afriky
a Jižní Ameriky. Od roku 2004 je Pionýr plnohodnotným členem a je zastoupen i ve vedení. Mezi
hlavní zájmy IFM-SEI patří dětská práva a vzdělávání, slouží také jako ohromná mezinárodní síť kontaktů
pro výměny a další mezinárodní aktivity…
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Pionýr
Pionýra
Statutární orgán Pe
tr Halada
předseda Pionýra

Česká rada Pionýra

m
rada Pionýra sešla celke
V roce 2009 se Česká
tové
17. – 18. 1. v Horní Sy
tové
18. – 19. 4. v Horní Sy
5. – 6. 9. v Čimelicích
tové
21. – 22. 11. v Horní Sy

na čtyřech jednáních:

ské rady Pionýra
Výkonný výbor Če
Petr Halada
předseda Pionýra
místopředsedové
ekonom
členové

Mgr. Martin Bělohlávek
8. 8. 2009)
Mgr. Jiří Mlaskač (do
á
Ing. Kateřina Brejchov
Mgr. Michal Houda
Marcela Hrdličková
21. 11. 2009)
Mgr. Jana Janečková (od
Bc. Jakub Kořínek
Ing. Petr Kubů
Ing. Lee Louda
21. 11. 2009)
Kateřina Součková (od
. 11. 2009)
21
Mgr. Jakub Trnčák (od

a
Revizní komise Pionýr vský
předseda
členové

Oldřich Lindo
Václav Johánek
Miroslav Maršálek
Roman Martinek
Milan Matyáš
Libuše Nejedlá

ise Pionýra
Nejvyšší rozhodčí komna Kožíšková
Předsedkyně
Členové

JUDr. Iva
JUDr. Martin Dobčák
Bc. Petr Sádovský

Řídí
sdružení mezi výročními zasedáními Pionýra, volí
členy dalších orgánů Pionýra, schvaluje vnitřní předpisy, vyhlašuje celostátní
akce, zřizuje pracovní skupiny a podobně.
Poměrným způsobem jsou v ní zastoupeny všechny krajské organizace Pionýra.
Ve Statutu Pionýra je zakotven povinný minimální podíl členů
do 26 let.

Je výkonným orgánem
České rady Pionýra – řídí
činnost sdružení mezi jednáními ČRP. Má nejméně sedm
členů, včetně předsedy, místopředsedů a ekonoma
Pionýra.
Kontroluje
především hospodaření a dokumentaci
na celostátní úrovni sdružení
i na jednotlivých krajských
organizacích. Má nejméně tři členy včetně
předsedy.

Je
zřízena k řešení
sporů v Pionýru, má nejméně
tři členy včetně předsedy. V rámci
jednotlivých Krajských organizací
mohou být zřizovány rozhodčí
komise ad hoc ke konkrétním sporům.

organizací Pionýra
nýra
Předsedové krajských
Pražská organizace Pio
Lee Louda, Ing.
Petra Zavadilová
Petr Novák
Jan Pangrác
František Kováč
Rudolf Zeus DiS
Ing. Tomáš Rychtařík
Ivana Vejvodová
Mgr. Hana Sádovská
Mgr. Jiří Němec
Milan Matyáš
– jmenovaný správce
Mgr. Darina Zdráhalová
Oldřich Lindovský
Mgr. Darina Zdráhalová

ýra
Členská základna Pionistrovaných členů
reg
k 31. 12. 2009 16 548
pin
sku
h
327 pionýrskýc
657 oddílů
132 klubů
16 pionýrských center

Středočeská KOP
Jihočeská KOP
Plzeňská KOP
je
KOP Karlovarského kra
Ústecká KOP
Liberecká KOP
o kraje
KOP Královéhradeckéh
Pardubická KOP
KOP kraje Vysočina
Jihomoravská KOP
Olomoucká KOP
Moravskoslezská KOP
Zlínská KOP
Předseda
krajské organizace
Pionýra je jejím statutárním orgánem. Je oprávněn za ni jednat ve všech
věcech, obstarává její chod v běžných
záležitostech. Současně je členem
výkonného výboru krajské rady
Pionýra.

Organizační skladba Pionýra
Pionýrská skupina je organizační jednotkou sdružení. Jejím účelem je řídit a organizačně, informačně a ekonomicky
zajišťovat činnosti oddílů a klubů, společnou činnost členů pionýrské skupiny a nabídku i pro neorganizované děti.

Krajská organizace Pionýra je organizační jednotkou sdružení. Jejím účelem je řídicí, organizační, informační a ekonomické zajištění činnosti PS a oddílů, které registrovala, a zabezpečení jejich společných aktivit.

Ze Statutu
Pionýra:

Pionýr má tyto orgány: Výroční zasedání Pionýra, Českou radu Pionýra, Výkonný výbor
ČRP, Revizní komisi Pionýra, Nejvyšší rozhodčí komisi Pionýra, předsedu Pionýra.

„Předseda
Pionýra:
• je statutárním orgánem
sdružení Pionýr
a je oprávněn za ně
jednat ve všech
záležitostech;
• je současně členem výkonného výboru České
rady Pionýra a obstarává
chod běžných záležitostí
sdružení Pionýr, jejichž
rozsah může určit Česká rada
Pionýra, koordinuje spolupráci Krajských rad Pionýra, řídí
činnost Ústředí Pionýra v ČR,
je-li zřízeno, a odpovídá za ni;
• svolává na návrh výkonného výboru
ČRP zasedání České rady Pionýra.“

V praxi to
znamená,
že předseda
Pionýra
odpovídá úplně
za všechno!

Většina jeho povinností je však velmi
praktických: Zajistit dobré
počasí na letních táborech,
přizpůsobit veřejné rozpočty
našim potřebám, odbourat dopady komerční zábavy
na všechny děti, zajistit pitný
režim na Ústředí Pionýra, zajistit
genderově vyrovnanou politiku
v ČR, nastartovat globální ochlazování, zabránit kácení deštných pralesů,
zajistit 100 % gramotnost, stanout jako
první na Marsu, objevit vakcínu proti obezitě a hlavně zabezpečit světový mír!
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Náplň činnosti

Pionýr žije

probíhá
nosti sdružení Pionýr
Hlavní část celoroční čin
0 a mnohé
v Pionýru více než 60
v oddílech, kterých je
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otevřeny volnočasové
roku jsou také dětem
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í našich kluprávě zájem. Zaměřen
každého, kdo o ni má
vat například
se v nich mohou věno
bů je různorodé, děti
ům i mnoha
rným činnostem, sport
deskovým hrám, výtva
tivitám.
dalším neobvyklým ak
veřejnost,
í Pionýr je i řada akcí pro
en
ruž
sd
Součástí života
například
lturních aktivit, jako je
otevřených soutěží i ku
(soutěžní
Pionýrský Sedmikvítek
tradiční otevřená soutěž
rta, ProRock,
vadlo, Tanec, Dětská po
oblasti jsou: Hudba, Di
film, foto,
tvarné práce, Clona –
Rukodělná činnost a vý
).
video a folklórní tanec

Koncert Děti dětem

Dvanáctý ročník se uskutečnil
31. ledna v Kongresovém centru
v Praze. Byl motivován dlouhodobou hrou „Poselstvo krále Jiřího“.
Putovní poháry předsedy vlády oceněným v jednotlivých kategoriích Pionýrského
Sedmikvítku předával čestný host Martin Schmarz
z Úřadu vlády.
Jejich držiteli se pro rok 2009 stali:
Taneční soubor Rouchováček
Občanské sdružení Centrum dětí Děčín
Pionýrská skupina Obránců míru Kopřivnice
Sdružení pro volný čas Demaro Plzeň

Ledová Praha

V roce 2009 se konal již 9.
ročník tradiční akce, která
nabízí možnost smysluplně
strávit pololetní prázdniny
v Praze, něco poznat a dozvědět se. Je určena pro děti ze základních škol,
dětských domovů, domů dětí a mládeže, občanských sdružení, ale i rodinám s dětmi. Zdarma
či za zvýhodněné vstupné si téměř 9 600 účastníků ve dnech 30. 1. – 1. 2. prohlédlo expozice
Národního muzea, Mořský svět na Výstavišti,
Pražský hrad, Židovské muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum Policie ČR, Muzeum
voskových figurín a mnoho dalších zajímavostí.

o krále Jiřího
Dlouhodobá hra Poselstvkrál
e Jiřího

byla inspirována snahou českého
společenství
z Poděbrad o vytvoření mírového
bylo skvělou přílev Evropě, k jejímuž připomenutí
ky v Radě EU. Hra
žitostí předsednictví České republi
předsednictví byla
měla i podobný průběh, stejně jako
ukončena 30. června.
poselstva putovali
Ve stopách původního mírového
v každé plnili rozličné
naši poslové ze země do země a
vědomostní soutěž
úkoly. Zvláštní součástí hry byla
. Ta probíhala ve spopro jednotlivce nazvaná Evropan
lupráci s Českým rozhlasem 2
Praha a každý všední den
(po dobu trvání hry) jí bylo
věnováno několik minut
ve vysílání.
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Chceme pomáhat

Republikové setkání pionýrských oddílů

rakovině Praha
Pionýr spolupracuje s Ligou proti
13. ročníku celonáa 13. května se tradičně zapojil do
vině. Na sbírkové konrodní sbírky Český den proti rako
1 543 468 korun.
to se nám podařilo přispět částkou
rovolných dárců
Mezi našimi členy je také řada dob
zapojují do akce
krve, kteří se během celého roku
Zdravá pionýrská krev.
ojil
V roce 2009 se Pionýr rovněž zap
ku.
Afri
pro
le
Brý
e
akc
í
do charitativn

Krátkodobé akce
Pražská

Počet
Počet akcí
účastníků
103
3569

Středočeská

57

15113

Jihočeská

69

2140

KOP

Plzeňská
104
Karlovarského kraje 10
Ústecká
39

1128

Liberecká

20

602

Královéhradeckého
kraje

38

824

Pardubická

32

871

kraje Vysočina

31

984

Jihomoravská

4275
162

132

3822

Olomoucká

24

591

Moravskoslezská

39

1331

Zlínská

14

378

Celkem

712

35790

V pátek 22. května se do kempu Nová Rabyně
u Slapské přehrady sjelo přes 850 pionýrů ze všech
koutů Čech, Moravy a Slezska na Republikové setkání
pionýrských oddílů. Navštívit nás přijeli i kamarádi
ze slovenské organizace Fénix.
Hned od sobotního rána probíhal pestrý program, složený ze soutěží a sportovních disciplin, zábavných vystoupení, tvůrčích aktivit i výletů po okolí. Odpoledne
bylo věnováno dlouhodobé hře Poselstvo krále Jiřího.

Pionýrská stezka nově

Novou podobu Pionýrské stezky si na Republikovém setkání
pionýrských oddílů v Nové Rabyni vyzkoušelo 57 startujících
tříčlenných hlídek v pěti kategoriích. Soutěž byla otevřena
nejen pro všechny pionýrské oddíly i skupiny, ale i zájemce
z jiných sdružení.
Na náročné trase se soutěžící poměřili v různorodých disciplínách, jako třeba rozeznávání zvířat, zdravověda a první pomoc,
střelba ze vzduchovky, orientace v terénu a podobně.

Parťáci

Letních pionýrských táborů se tradičně účastní i děti
z dětských domovů (a dalších
zařízení institucionální výchovy). Proto vznikl projekt Parťáci, který jejich zapojení do táborového
života dále rozvíjí. Jeho cílem je na letních táborech vytvořit prostředí pro jejich opravdové začlenění mezi ostatní děti.
Nejde o jednorázovou akci, ale o pomoc se zapojením těchto dětí
do běžného života, o vytvoření trvalého přátelství mezi dětmi
a o případné zahájení dlouhodobější spolupráce jednotlivých pionýrských skupin a výchovných institucí.
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Táborová činnost
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Letní tábory

Soutěž etapových her

Celotáborové etapové hry jsou u nás zcela běžné, přesto
jsou např. v zahraničí vnímány jako unikátní výchovné
projekty.
V Pionýru tradičně probíhá soutěž celotáborových i celoročních etapových her. V roce 2009 zvítězila hra Tajemství
kapitána Snakea od 27. PS Kladno-Švermov, která bude,
obdobně jako úspěšné hry předchozích ročníků, vydána
jako metodická pomůcka pro ostatní táborové vedoucí
v Pionýru.

Zimní tábory

Letní pionýrské
tábory v číslech

Počet táborů: 38
5
Celkový počet úč
astníků
20 430
Průměrný počet
účastníků: 53
Průměrná délka:
14 dní

Zimní pionýrské tábory
v číslech

Táborová činnost
Počet táborů: 57
nepatří jen k létu.
ový počet účastníků 1 599
Naplňuje i další obdo- Celk
měrný počet účastníků: 28
bí školního volna, jako Prů
Průměrná délka: 7 dní
např. jarní prázdniny,
jež jsou často využívány k pobytům na horách a všemožným zimním aktivitám.

www.dobrytabor.cz

Kampaň Opravdu dobrý tábor

Opravdu dobrý tábor

Již pět let sdružení Pionýr nabízí veřejnosti informace
o letních táborech, prostřednictvím informační kampaně Opravdu dobrý tábor. Jejím cílem je pomáhat rodičům
a jejich dětem s výběrem letních táborů, s rozpoznáním
dobré nabídky i nedůvěryhodného pořadatele. K tomu slouží obecné rady a pravidla, jež by měly tábory splňovat (zvané
Osmero dobrého tábora), i nabídka konkrétních táborů, z nichž je možno vybírat.
Hlavní součástí kampaně je internetová prezentace na adrese www.dobrytabor.cz, která má od roku 2009 zcela novou grafiku, dále je pro zájemce připravena telefonická i e-mailová poradna, která každoročně zodpoví několik stovek dotazů.
mediální partner:

Mezinárodní činnost
Evropské předsednictví

Rok 2009 byl v zahraniční činnosti pro
Pionýr ojedinělý. V souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU získalo mnoho oblastí
činnosti Pionýra mezinárodní nádech.
Během první poloviny roku 2009 se zástupci Pionýra zúčastnili dvou oficiálních akcí
k předsednictví, a to Konference o dobrovolnictví v březnu a Youth Event v červnu.
Na Ústředí Pionýra pracoval projektový
manažer Evropského fóra mládeže pro
předsednictví, který zajišťoval komunikaci
s touto celoevropskou sítí organizací dětí
a mládeže
a aktivitami v ČR.

Mezinárodní výměny

87. PS Javor se zúčastnila tábora ve Velké Británii,
PS J. A. Komenského tábora ve Finsku, PS Rokycany Jih tábora
u
ve Francii a Pionýr ve spolupráci s PS Beroun Závodí hostil skupin
Let
názvem
s
a
Výměn
ČR.
v
táboře
zimním
dětí z Velké Británie na
Media Show Your Opinion (podpořená z programu EK „Mládež
v Akci“) byla zaměřena na využití moderních médií při práci
s mládeží.

Vzdělávání
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Mezinárodní tábor

Padesát pět pionýrů z
devíti pionýrských
skupin se společně zú
častnilo letního tábora v Rakousku, který po
řádala partnerská
organizace Kinderfreu
nde. Týdenního pobytu na břehu horskéh
o jezera se zúčastnily
také děti z Velké Britá
nie a Rakouska a dále
několik vedoucích z Ně
mecka, Kolumbie,
Palestiny, Belgie.

Dlouhodobý projekt

V roce 2009 vyvrcholil projekt IFMSEI All Together, v němž byl zapojen i Pionýr. Byl zaměřen na rozvoj aktivit jednotlivých
sdružení při práci se znevýhodněnými dětmi a dal vzniknout
metodické příručce All Together a také speciálním webovým
stránkám www.all-together.eu, kde organizace mohou sdílet
své zkušenosti a nápady s ostatními.
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Barevná sada

Najdeš Ideály Pionýra?

•
•
•
•
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•
•

Pepo, moc si nevyskakuj!
Řempo zná nízké ceny.
Mám moc přátel s tvídovými saky.
Vepře konání řezníka moc nepotěšilo.
Ťépa mě ťala pochromovanou arabskou šavlí.
Nový kapří rod asi letos přežije jen do podzimních výlovů.
Milovala kopr a vdala se jen proto, že jí Šimon nabídl svatební
kytici s kvetoucím koprem.

Informační tok
PIONÝRA

Je vnitřní zpravodaj
zaměřený především na oddílové vedoucí. Přináší členům
sdružení Pionýr novinky, otevírá aktuální otázky ze života
organizace, nabízí rady a náměty pro činnost. Od ročníku
2008 – 2009 je Mozaika již plně barevná.
Jako v předchozích letech vychází s každým číslem příloha zvaná Tu-ňáká informace, obsahující aktuality z oblasti ekonomiky, práva, termíny důležitých jednání atd.
Elektronická podoba Mozaiky Pionýra je přístupná na adrese mozaika.pionyr.cz.

Ediční činnost

Pionýr na Ulici
Reportáž

květen
2010

MOZAIKA

Mozaika Pionýra

Internet

9

14

je důležitým nástrojem komunik
ace i v Pionýru. Pro
vnitřní potřeby sdružení slouží hlav
ně tzv. Servis
Pionýra, který je určen pouze pro
registrované členy.
Obsahuje kalendář akcí, nejnově
jší zprávy ze sdružení, důležité dokumenty a formulář
e ke stažení, články, diskuse a mnoho dalšího. Dál
e má Pionýr vlastní
doménový server, který umožňuje
vytváření prezentací různých projektů, aktivit, ale
také jednotlivých
organizačních jednotek (pionýrské
skupiny, krajské
organizace Pionýra…). Důležitou
pomůckou šetřící
papír i práci je Registrační informa
ční systém Pionýra,
jenž umožňuje elektronickou regi
straci. Jelikož je tato
evidence rovnocenná s papírovou,
využívá ji stále více
pionýrských skupin.

5

Sdružení Pionýr pro svou potřeb 9
u vydává metodické materiály pro
14
vedoucí, vzdělávací příručky pro
propagační materiály, vnitřní zpra
účastníky kurzů,
vodaj Mozaika pionýra a podobn
ě.
19
Všechny tyto potřeby pokrývají čtyř
i ediční řady:
„Co dělat“ – základní programová
nabídka pro činnost oddílů a klub
ů;
„Kdo a jak“ – řada publikací pro
naplňování vzdělávacího program
u Pionýra;
„Curriculum“ – informace o pionýrs
kém hnutí a jeho kořenech, historii
a filozofii;
doplňková řada – publikace pro
veřejnost a propagaci pionýra.
V roce 2009 bylo vydáno napříkla
d třetí vydání katalogu táborovýc
h základen a kluboven Pionýra s
hlavu složit, elotáborová hra Nám
názvem Kde
ořníci jejího veličenstva (v cyklu
celotáborových etapových her „Ex
a příručka pro mezinárodní aktivity
pedice léto“)
Z klubovny až k oceánu.
Kdo si hraje, nezlobí
Náměty na hry

Trestní oznámení
Praktické rady

Co víte o Druhé světové válce?
Kvíz – strana
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Propagace

Soutěž „Sami o sobě,
o své činnosti“

PC

televize internet

tisk
rozhlas
probíhá již řadu let a je určem
piná
sku
kým
nýrs
na všem pio
a oddílům, které chtějí, aby
se o jejich činnosti vědělo. Proto
pravidelně přispívají do místních
akce zvou novináa regionálních periodik a na své
rnetová prezenře. V soutěži je hodnocena i inte
do pionýrských
tace, výroční zpráva či příspěvky
ala Pionýrská
médií. Ocenění za rok 2009 získ
skupina Obránců míru Kopřivnice.

Internetová prezentace
Pionýra

slouží k propagaci našeho sdružení
a jeho přibližování veřejnosti. Jsou
zde k nalezení aktuality, základní
informace o sdružení (historie, současnost, statut a program atp.), kontakty na krajské organizace Pionýra
a jednotlivé pionýrské skupiny atd. Web se aktualizuje
pomocí upoutávek a aktualit, které může vkládat každý
člen sdružení.
Možnost využít k své prezentaci pionýrskou doménu
i grafickou šablonu v duchu hlavních internetových
stránek sdružení byla nabídnuta i krajským organizacím Pionýra (využívají ji téměř všechny) a pionýrským
skupinám.

Bambiriáda

je největší
přehlídkou
volnočasových
aktivit sdružení
dětí a mládeže a středisek volného
času, pořádá
ji každoročně Česká rada dětí a mlá
deže. Jejím
cílem je seznámit rodiče a děti s
činností těchto
sdružení a nabídnout jim řadu zají
mavých aktivit,
kterým se mohou děti věnovat.
V roce 2009 proběhla ve dnech
4. – 7. června
již 11. ročník, přehlídka se konala
celkem v 18
městech v celé republice a Pionýr
byl zastoupen
téměř ve všech.

Komunikace s médii

Pionýr vydal v roce 2009 11 tiskových
zpráv, jež byly věnovány různorodým tématům, například koncertu Děti dětem,
60. výročí založení Pionýrské organizace
Junáka, Českému dni proti rakovině,
Republikovému setkání pionýrských
oddílů a podobně.
16. 4. v klubu kina Mat byl oficiálně odstartován pátý ročník kampaně Opravdu
dobrý tábor tiskovou konferencí.
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Vzdělávání

Vzdělávání

Kvalitní příprava a vzdělávání dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi patří mezi hlavní priority našeho
sdružení.
Pionýr je držitelem pověření získaných od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, která opravňují vzdělávat a vydávat rekvalifikační osvědčení
v těchto akreditovaných kursech:
• Vedoucí dětských kolektivů
• Vedoucí zotavovací akce dětí
a mládeže
• Zdravotník zotavovacích akcí
• Hospodář – účetní v občanském
sdružení
Dále jsme držiteli oprávnění, udělovaného rovněž MŠMT, ke školení hlavních vedoucích dětských táborů.
V Pionýru je navíc rozvinuta vnitřní
soustava na sebe navazujícího vzdělávání pro pracovníky ve všech oblastech
činnosti sdružení.
Přípravu vedoucích zajišťuje v rámci
každé krajské organizace Pionýrské
vzdělávací centrum a centrálně
Ústřední PVC.
V roce 2009 bylo celkem realizováno
65 vzdělávacích kursů, jichž se účastnilo 890 vedoucích a instruktorů.

Klíče pro život

V roce 2009 se členové sdružení Pionýr zapojili do projektu
Národního institutu dětí a mládeže
MŠMT Klíče pro život, především
do jeho „klíčové aktivity“ Uznávání
neformálního vzdělávání. Podíleli
se na přípravě podkladů – zejména mapováním a popisováním obsahu činnosti jednotlivých pozic (jako např.
oddílový vedoucí, hospodář apod.) ve sdružení a následně tvorbou tzv. Minimálních kompetenčních profilů pro
tyto pozice.
:N[bsY cVgbsY[~ VQR[aVaf
období využity
násled~ujícím
práce\budou
Výstupy této
<]R_Nw[~U
]_\T_NZbvCgQYscs[
]_\ X\[Xb_R[PR`PU\][\`a
i v našem sdružení při tvorbě inovovaných vzdělávacích
modulů. Počítá se s jejich propojením se systémem celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditace MŠMT.

Klíčení

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podal Pionýr v roce 2009 projekt Klíčení.
Ten je zaměřen na začleňování dětí se specifickými
vzdělávacími potřebami do pravidelné činnosti sdružení.
Na konci roku (konkrétně 11. 12.) jsme od MŠMT obdrželi „Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu
z operačního programu“, jež znamená, že v roce 2010
bude možné dle
plánu začít tento

unikátní projekt
uvádět v život.
říjen 2009
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V síti paragrafů
Podmínky pro práci

Pionýr jako celek i jeho jednotlivé součásti nepůsobí osamoceně. Vliv na práci oddílů i činnost celého sdružení pochopitelně mají nejrůznější podmínky.
Jde o předpoklady vnitřní (o mnoha z nich je pojednáno v jiných částech této zprávy). Vedle toho okolnosti vnější či
objektivní, které mohou mít zcela určující povahu, například nastavení grantové politiky, což se nepřehlédnutelně projeví na dění i výkonech na úrovni oddílů a skupin i celého sdružení. Podstatné je i právní prostředí, v němž se musíme
pohybovat.

Aktivní zapojení

slePředstavitelé Pionýra se například velmi pečlivě a odpovědně snaží
práci,
dnou
nenápa
o
a
nezřídk
Jde
dí.
prostře
ého
dovat proměny zákonn
která však může mít v mnoha případech významný dopad na celou
vstuškálu okolností a situací. Proto reprezentanti sdružení opakovaně
právním
ovaným
připrav
k
řízení
ch
ínkový
připom
povali do otevřených
řů,
normám a nebyli jen trpnými účastníky pracovních jednání či seminá
isek.
stanov
či
dů
podkla
tvorby
i
rozprav
ale aktivně přispívali do
Za nejvýznamnější počiny v této oblasti v roce 2009 uvádíme:
• Připravovaný zákon o veřejné prospěšnosti (v gesci Úřadu vlády
ČR). Vnesení předpisu, který by řešil status veřejné prospěšnosti,
do právního řádu bylo motivováno deklarovanou snahou o transpa
době
dlouho
kterou
ka,
myšlen
je
to
–
sektoru
rentnost neziskového
podporujeme.
• Snahy o novelizaci předpisů dotýkající se dobrovolnictví (v gesci
Ministerstva vnitra). V případě problematiky dobrovolnictví a jeho
zákonné úpravy právě Pionýr přispěl k oživení diskusí a důsledně
se zapojil do iniciativy 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu
ČR, PaedDr. A. Gajdůškové, která směřovala k odblokování prací na úpravách stávajícího předpisu a k řešení tzv. dobrovolnictví
v rámci členství ve sdružení a mimo něj.

Praktické dopady

§

Na jaře 2009 schválil Parlament
ČR zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Jde o právní
normu, která se významně dotýká mimo jiné všech občanských
sdružení a pochopitelně i Pionýra
a jeho organizačních jednotek,
které jsou oprávněny jednat svým
jménem. V souvislosti s touto
zákonnou úpravou byl v červnu
přijat zákon č. 227/2009 Sb., který
již přímo řeší konkrétní povinnosti
nutné zajistit. Nedílnou součástí
naší práce proto bylo zabezpečit řádné promítnutí uvedených
právních předpisů do praxe – např.
rozšířením naší evidence a vytvořením metodiky pro organizační
jednotky.
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Základny pro činnost

Chata Espero

Oprava
a údržba
TZ Rajnochovice
25 820 Kč, výměna
kotle klubovny Kroměříž
39 127 Kč, opravy TZ Skavsko
5 016 Kč, hromosvody TZ Damašek
39 128 Kč, vybavení TZ Jizera 12 524 Kč,
výměna kotle, vložkování komína TZ Bernov
61 139 Kč, oprava vstupu Důlce 47 185 Kč, vybavení
TZ Vávrovka 11 400 Kč, vybavení TZ Severka Buchlovice
30 154 Kč, vybavení kuchyně, jídelny a sušárny TZ Jitřenka
Zelená Lhota 134 635 Kč, opravy objektu Bajkalská 52 262 Kč,
opravy a dovybavení TZ Olbramkostel 68 697 Kč, vybavení TZ
Plichtice 10 007, opravy a vybavení TZ Espero 499 818 Kč, úpravy
TZ Tisá objekt Lipka 40 157 Kč, výměna obkladu a oprava elektrorozvodu kuchyně TZ Jizera 130 000 Kč, výměna podlahové krytiny,
malování, vnitřní vybavení a opravy objektu TZ Espero 316 403 Kč,
obnova vybavení tábořiště PS Mládí 96 281 Kč, ČOV TZ
Esopero 762 171 Kč, rekonstrukce sociálního zařízení TZ Espero
516 617 Kč, elektropřípojka TZ Žumberk 175 925 Kč, odpadní
jímky TZ Severka 137 800 Kč, rekonstrukce TZ Tisá 1 010 000 Kč,
vybavení kluboven PS 650 451,90 Kč.

TZ Jitřenka

Další významné finanční prostředky investují do svých kluboven a základen jednotlivé pionýrské skupiny z vlastních, centrálně nesledovaných, zdrojů a dále z dotací
a darů krajů, měst a obcí i dalších subjektů. Průběžnou údržbou, která je tak jako
většina ostatních aktivit realizována zejména prací dobrovolníků, se daří zajišťovat
a zlepšovat zázemí pro celoroční činnost oddílů a skupin. Řada objektů je využívána i dalšími subjekty pracujícími s dětmi a mládeží.
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Čísla

Ekonomika

Financování činnosti sdružení Pionýr je
založeno především na dotacích, grantech
a členských příspěvcích. Hospodaření roku
2009 bylo poznamenáno snížením dotace
MŠMT v rámci základní podpory sdružení
o půl milionu korun ve srovnání s rokem
2008. To se projevilo na zajištění běžné
činnosti organizačních jednotek i sdružení jako celku, i přesto se nám podařilo
prakticky veškeré plánované akce realizovat. Mimo jiné díky nezanedbatelným
finančním prostředkům, jež nám přineslo
zapojení do kampaně Evropa mladýma
očima. Ta reagovala na předsednictví ČR
v EU a dodala i nový rozměr řadě našich
tradičních aktivit .
I přes uvedený propad tvoří prostředky
získané prostřednictvím MŠMT ze státního
rozpočtu významný podíl finančního zajištění naší činnosti.
Značné finanční prostředky jsou investovány do nemovitostí získaných z Fondu dětí
a mládeže. Přesto se nám nedaří zajistit
stav všech objektů tak, aby odpovídaly našim představám a splňovaly potřebné parametry. Veškeré výnosy z objektů jsou proto
reinvestovány do jejich úprav a údržby.
Tvoření dlouhodobých rezerv není zatím
prakticky možné. Odpisy těchto nemovitostí významně ovlivňují hospodářský výsledek
sdružení.

Pionýr v číslech
288 050 vydaných obědů na letních táborech, 385 letních
táborů, 1742 brýlí pro Afriku, 1 543 468 korun vybraných od dárců při Českém dni proti rakovině, 57 zimních
táborů, na nich 1559 polárníků, 712 akcí s dotací MŠMT
na nich 35 790 účastníků, 65 vzdělávacích akcí, pro 890
vedoucích a instruktorů, 1 podaný projekt do operačního programu EU - 100% úspěšnost, odhadem 3 743 465 e-mailových nabídek viagry zaměstnancům Ústředí Pionýra, 39 partnerů Ledové Prahy, 9 600 účastníků Ledové Prahy, přes 850
účastníků Republikového setkání pionýrských oddílů, 1 rozbité
okno na Ústředí Pionýra, 5 nových členů České rady Pionýra,
940 litrů vody vypitých na Ústředí Pionýra, 107 876 návštěv na www.pionyr.cz, 1 vyloupený sklad v Praze, 3, 9, 14,
24, 51, 52, 54, 55, 56, 58 a historická 91 – tramvaje

zastavující před Ústředím Pionýra, celkový věk členů VV ČRP:

387 let, 348 členů největší pionýrské skupiny, velikost boty
předsedy Pionýra – 42, 6 390 pionýrských lízátek rozdaných při Bambiriádě, 92 táborových základen, 204 vydaných
stran Mozaiky Pionýra, 3 768 minut jednání České rady
Pionýra, 2 děti narozené pracovníkům Ústředí Pionýra.

Napsali nám

Zpráva Revizní komise Pionýra
5HYL]Qt NRPLVH 3LRQêUD Y URFH
 SRNUDþRYDOD Y SUDYLGHOQêFK
 UHYL]tFK NUDMVNêFK
RUJDQL]DFL 3LRQêUD ]D URN\ 
  D  %\O\ SURYHGHQ\
UHYL]H WČFKWR .23
2ORPRXFNp 6WĜHGRþHVNp /LEHUHFNp
0RUDYVNRVOH]VNp -LKRPRUDYVNp
NUDMH 9\VRþLQD
a 3UDåVNp%\OR]NRQWURORYiQRLKRVSRG
DĜHQtVGUXåHQt3LRQêU
1DOH]HQpQHGRVWDWN\D]iYDG\E\O\
EXćRGVWUDQČQ\QDPtVWČQHERE\O
GiQWHUPtQSURMHMLFK
RGVWUDQČQt D SURYHGHQt QiVOHGQp NRQWUR
O\ QDSĜ 6þ.23 -P.23 3O.23
 5HYL]H QHE\OD
GRNRQþHQD X /LEHUHFNp .23 NGH
QDOH]HQp ]iYDG\ QHE\O\ ]FHOD RGVWUD
QČQ\ D UHYL]H EXGH
SRNUDþRYDW L Y QiVOHGXMtFtP URFH .
UHYL]L 0V.23 QHE\O\ GRGiQ\ NRPS
OHWQt SRGNODG\ SUR
ĜiGQRX NRQWUROX UHYL]H SUREČKOD MHQ
QD ]iNODGČ þiVWHþQêFK SRGNODGĤ 1iVOH
GQi SRGUREQá
NRQWURODSUREČKQHYURFHQiVOHGXMtFtP
5. 3LRQêUD QD Y\åiGiQt VSUiYFH
2.23 ]SUDFRYiYDOD RSDNRYDQČ VWDQRY
LVNR N závadám,
]MLãWČQêP SĜL UHYL]L 2.23 D VWDQRY
HQt RGSRYČGQRVWL ]D Y\SRĜiGiQt QDOH]H
QêFK SRKOHGiYHN
a ]iYD]NĤ7DNpE\O\SURYiGČQ\UHYL
]HVXEMHNWĤ VSUDYXMtFtFK REMHNW\])'
0.RQWURO\E\O\
]DPČĜHQ\ SĜHGHYãtP QD ]SĤVRE HYLGHQ
FH REMHNWX Y ~þHWQLFWYt MDNR VDPRV
WDWQpKR VWĜHGLVND
VXEMHNWX QD HIHNWLYQRVW Y\XåLWL  MHGQRW
OLYêFK SĜLGČOHQêFK GRWDþQtFK WLWXOĤ
D QD VDPRWQRX
VSUiYXREMHNWĤDMHMLFKY\XåLWt
9 UiPFL ]DMLãWČQt VRXþLQQRVWL PH]L
RUJiQ\ 3LRQêUD VH SĜHGVHGD 5HYL]
Qt NRPLVH 3LRQêUD
SĜtSDGQČ MLQê SRYČĜHQê þOHQ 5. SUDYLG
HOQČ ]~þDVWĖRYDO MHGQiQt 9êNRQQpKR
YêERUX ýHVNp
rady Pionýra.
=SUiYXSĜLSUDYLOL
O. Lindovský a M. Matyáš
Revizní komise Pionýra

BAVÍME SE CELÝ ROK

A máme to spočítané
Pionýr
Rozvaha ke dnei 31. 12. 2009
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Pionýr
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009
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9êþHWSRORåHN
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Korektoři hlásí – náš Šotek vyhlásil soutěž:
kdo po vytištění najde první chybu – je vítěz!

Účastníci Sedmikvítku na koncertu
Děti dětem v Kongresovém centru

Ledová Praha – akce Pionýra pro
rodiny, oddíly a školní kolektivy

Jarní prázdniny – týden na zimních
táborech na lyžích i bez

60 let od založení pionýrské organizace je příležitostí k řadě zamyšlení

Republikové setkání pionýrských oddílů s vyvrcholením dlouhodobé hry

Bambiriáda je pro pionýry tradičně
příležitostí k propagaci činnosti

Pionýrské opravdu dobré tábory
s dlouholetou tradicí i novými nápady

Účast české skupiny na mezinárodním táboře v Rakousku

Nový školní rok zahajují stovky oddílů
a klubů, připravují se otevřené akce

Podzimní výpravy oddílů, podzimní
prázdniny

Pionýrský Sedmikvítek na podzim –
Folklorní tance a ProRock

Děkujeme všem, kdo dočetli až sem –
pokračování bude opět za rok

Výroční zpráva Pionýr 2009 byla schválena na jednání České rady Pionýra dne 24. 4. 2010.
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