Vý r oční z práva Pion ýr 2010

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.

Ohlédnutí za rokem 2010 má svůj neobvyklý rozměr. Obnovený
Pionýr v uplynulém roce oslavil 20. výročí své činnosti. To je
samo o sobě neobyčejné, protože v r. 1990 či 1991 bylo mnoho
takových, kteří odhadovali životnost Pionýra spíše na několik
let než na desetiletí, o dvou nemluvě. Byla to léta naplněná
prací a v tom posledním, za kterým právě obracíme pomyslný
„poslední list“, to nebylo jinak.
Stejně jako léta předcházející byl plný běžné činnosti – schůzek,
víkendových aktivit, táborů, vzdělávacích akcí – jejímž stálým
mnohovrstevnatým cílem je aktivní výchovná práce. Vedení dětí
a mladých lidí k zájmu o dění kolem nich, k aktivnímu přístupu,
k respektování jiných, k úctě k práci, ke vnímání všeobecně
ceněných životních hodnost. Následující stránky jsou dokladem,
že tohle všechno naši vedoucí dělají a to způsoby, při nich se
děti baví, poznávají, smějí, prožívají neopakovatelné… Současně,
ale také během uplynulého roku proběhly zcela výjimečné akce
či aktivity – systémové sebehodnocení (Metodou CAF), mezinárodní tábor či byla zahájena realizace výchovného projektu
podpořeného z evropských fondů, o tom všem bude řeč i dále.
Dvacet roků nepřerušené činnosti je však také dokladem
životnosti pionýrských myšlenek a celého sdružení, protože
mnoho ustrašených, kteří opustili pionýrskou rodinu z obavy
před pronásledováním na základě černobílého vidění současnosti a minulosti, již dnes s dětmi a pro ně nepracuje. Proto je

Přímé zastoupení, spolupráce
Členství v poradních orgánech vládních či parlamentních je součástí
vnějších aktivit. Často taková součinnost směřuje k naplnění
obecnějších záměrů – prosazení konkrétního cíle, uspořádání akce,
podpoření projektu a podobně. V některých případech ale spolupráce
přerůstá v dlouhodobý podíl na činnosti či dokonce přímé zastoupení
v těchto institucích.
Někdy jde o orgány ad hoc či čistě konzultační, například Komora
mládeže MŠMT, kde je zástupce Pionýra stálým členem již od poloviny
90. let. Komora je stálý meziresortní poradní orgán, který projednává
otázky související s dotační politikou v oblasti dětí a mládeže, státní
politikou vůči mladé generaci 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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Úvodní Pslioovnoýra
předsedů
součástí této výroční zprávy i část věnovaná celému období
od roku 1990.
Uvažujeme-li nad rokem uplynulým i jeho předchůdci, cítíme
mimo jiné také úctu vůči všem, s nimiž spolupracujeme – k vedoucím oddílů, skupin, instruktorům, hospodářům, revizorům,
členům rad – stovkám a tisícům dobrovolníků, kteří nesou
pomyslný štafetový kolík. Jim patří obdiv a poděkování. A současně také institucím i jednotlivcům, kteří pionýrským oddílům
a skupinám pomáhají zvnějšku a podporují je.
Petr Halada (předseda Pionýra do 31. 12. 2010)
Mgr. Martin Bělohlávek (předseda Pionýra od 1. 1. 2011)

Ideály Pionýra
Pravda, Poznání , Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť
P. Halada

M. Bělohlávek

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 dominanty 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 pro roky 2011–2015 (též dříve pro léta 2004–2006 a 2007–2010).

V roce 2010 Pionýr oslavil 20. výročí obnovení své samostatné činnosti.
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Organizační
skladba
Pionýra

Předsedové krajských organizací Pionýra
Lee Louda, Ing. – do 25. 3.
Michal Rejzek – od 25. 3.					
Petra Zavadilová						
Petr Novák						
Jan Pangrác						
František Kováč						
Rudolf Zeus						
Tomáš Rychtařík, Ing.					
Ivana Vejvodová						
Hana Sádovská, Mgr. – do 4. 2.
Milena Zelenková, PaedDr. – od 4. 2.			
Jiří Němec, Mgr.						
Milan Matyáš 						
Darina Zdráhalová, Mgr.					
Josef Matoušek						
Darina Zdráhalová, Mgr.					

Pražská organizace Pionýra
Středočeská KOP
Jihočeská KOP
Plzeňská KOP
KOP Karlovarského kraje
Ústecká KOP
Liberecká KOP
KOP Královéhradeckého kraje
Pardubická KOP
KOP kraje Vysočina
Jihomoravská KOP
Olomoucká KOP
Moravskoslezská KOP
Zlínská KOP

Členská základna Pionýra
k 31. 12. 2010
15 800 registrovaných členů
314 pionýrských skupin
623 oddílů
124 klubů
13 pionýrských center

Statutární orgán Pionýra

Revizní komise Pionýra

předseda Pionýra

předseda		
členové			
			
			
			
			

Petr Halada

Výkonný výbor České rady Pionýra
předseda Pionýra		
místopředsedové		
ekonom			
členové			
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Petr Halada
Martin Bělohlávek, Mgr.
Kateřina Brejchová, Ing.
Michal Houda, Mgr.
Marcela Hrdličková
Jakub Kořínek, Bc.
Petr Kubů, Ing.
Lee Louda, Ing.

Oldřich Lindovský – do 24. 4.
Václav Johánek
Miroslav Maršálek
Roman Martinek
Milan Matyáš
Libuše Nejedlá

Zasedání České rady Pionýra
V roce 2010 se Česká rada Pionýra sešla
celkem na 4 jednáních:
23. – 24. 1. v Horní Sytové
24. – 25. 4. v Horní Sytové
11. – 12. 9. v Horní Sytové
27. 11. v Praze

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ

PIONÝRA
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NEJVYŠŠÍ ROZHODČÍ KOMISE PIONÝRA
Předsedkyně		
Členové			
			

Ivana Kožíšková, JUDr.
Martin Dobčák, JUDr.
Petr Sádovský, Bc.
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Náplň činnosti

Ocenění dobrovolníků
Pionýr si svých dobrovolníků váží a umí to dát to najevo i díky
vnitřním oceněním a vyznamenáním. Letos byla ocenění předávána především při Slavnostním společenském setkání u příležitosti 20. výročí obnovení samostatného Pionýra a dále pak
na VII. výročním zasedání Pionýra a koncertu Děti dětem.

Vyznamenání
Křišťálová vlaštovka: Jiří Vostřel, Ludmila Brynychová in memoriam, Jindřiška Bornová in memoriam.
Za pionýrský čin: Pavla Pochylá, Darina Zdráhalová st.,
Michaela Kadlecová.
Medaile MŠMT I. stupeň: Jindřich Červenka, Daniel Kaiser,
Jiří Perkner, Vlasta Vasková
Medaile MŠMT II. stupeň: Daniela Janáčková, Naděžda Jelínková,
Petra Klímová, František Kováč, Zdeňka Recmanová,
Jana Valová, Františka Vašinová
Lipový list stříbrný: Václav Lisý, Milan Soukup,
Václav Johánek, Petr Novák, Petr Kurz

Lipový list bronzový: Martin Recman, Stanislava Svobodová,
Šárka Zeusová, Petra Drobníková, Jiří Stuchlík, Jaroslava
Rothanzlová, Milan Matyáš, Dagmar Čechová
Prima Parta: PS Hrádek
Léta věrnosti stříbrná: Ingeborg Marková
Lipový kvítek zlatý: Lucie Mrvíková, Martin Pistulka
Lipový kvítek stříbrný: Šárka Hlušičková, Miroslav Havel,
Ivana Macháčková, Klára Dobošová
Lipový kvítek bronzový: Kateřina Konečná

Zvláštní ocenění:
„20 let samostatného sdružení Pionýr“: Lee Louda,
Hana Sádovská, Jan Pangrác st., Ivana Vlčková,
Libuše Nejedlá, Pavla Dudová, Božena Klimecká,
Václav Votípka
„Pionýrská rodina“: rodina Brandových z PS Tuláci
„Domovník roku“: Ivana Mochurová z PS Jitřenka Kdyně
„Za práci s dotacemi“: Kateřina Brejchová

Pionýr žije
Hlavní část celoroční činnosti sdružení Pionýr probíhá v oddílech, kterých je v Pionýru více než 600 a mnohé z nich mají
dlouholetou tradici. Jejich program tvoří hlavně pravidelné
schůzky a víkendové výpravy. V průběhu celého roku jsou také
dětem otevřeny volnočasové kluby, jejichž program není určen
pro stálou skupinu účastníků, ale pro každého, kdo o ni má
právě zájem. Zaměření našich klubů je různorodé, děti se v nich
mohou věnovat například deskovým hrám, výtvarným činnostem, sportům i mnoha dalším neobvyklým aktivitám.
Součástí života sdružení Pionýr je i řada akcí pro veřejnost,
otevřených soutěží i kulturních aktivit, jako je například tradiční
otevřená soutěž Pionýrský Sedmikvítek (soutěžní oblasti jsou:
Hudba, Divadlo, Tanec, Dětská porta, Pro-Rock, Rukodělná činnost a výtvarné práce, Clona – film, foto, video
a folklórní tanec).
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Chceme pomáhat
Pionýr již několik let úzce spolupracuje s Ligou proti rakovině Praha, a tak se tradičně 12. května zapojil do 14. ročníku celonárodní
sbírky Český den proti rakovině. Do sbírky se zapojilo více než 60
pionýrských skupin z celé republiky a Pionýr tak na sbírkové konto
přispěl částkou 1 240 340 korun.
Mezi našimi členy je také řada dobrovolných dárců krve, kteří se
během celého roku zapojují do akce Zdravá pionýrská krev.

Koncert Děti dětem
13. ročník koncertu Děti dětem se konal v sobotu 30. ledna
ve Společenském sále Kongresového centra Praha. Záštitu
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v roce 2010 převzali: premiér ČR Ing. Jan Fischer, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková,
ministryně ŠMT PhDr. Miroslava Kopicová a ministr kultury
Prof. Václav Riedlbauch.
Putovní poháry předsedy vlády předával oceněným v jednotlivých kategoriích Pionýrského sedmikvítku čestný host koncertu
Ing. Jana Vohralíková z Úřadu vlády.

Krátkodobé akce
KOP				
Počet Počet účastníků
Pražská organizace Pionýra
95		
2 837
Středočeská			
55		
10 645
Jihočeská			
66		
1 304
Plzeňská			
129		
5 368
Karlovarského kraje		
12		
195
Ústecká 				
26		
659
Liberecká			
17		
321
Královéhradeckého kraje		
40		
734
Pardubická 			
19		
699
kraje Vysočina 			
32		
822
Jihomoravská 			
114		
3 038
Pionýrské centrum 						
Olomoucko-Zlínského regionu
38		
777
Moravskoslezská			
56		
1 673

Držiteli Putovních pohárů předsedy vlády ČR se pro rok
2010 stali:
Taneční skupina Vivajump Dubí
Soubor Okřešánek
Televizní studio COUNTRY při pionýrské skupině Netopýr
Pionýrská skupina Jevišovice
Centrum volného času v Mostě

Ledová Praha
V roce 2010 se konal 10. ročník tradiční akce určené pro děti ze
základních škol, dětských domovů, domů dětí a mládeže, občanských sdružení, ale i pro rodiny s dětmi.
Ledová Praha, díky spolupráci s řadou významných institucí,
nabízí možnost prožít smysluplné pololetní prázdniny v Praze
a přitom něco poznat a dozvědět se.
Zdarma či za zvýhodněné vstupné si téměř 9 000 účastníků
ve dnech 29.–31. ledna prohlédlo pražské památky, muzea,
expozice…, k vidění byly například expozice Národního muzea,
Muzea hl. města Prahy, Vojenského historického ústavu,
Židovského muzea, Pražského hradu a řady dalších.

Slavnostní
společenské setkání Pionýra
U příležitosti 20. výročí obnovení činnosti samostatného
Pionýra proběhlo 29. ledna ve Valdštejnském paláci Senátu
Parlamentu ČR, a to pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu
Parlamentu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové. Bylo spojeno s předáním ocenění členům i nečlenům – bývalým i současným spolupracovníkům sdružení. PaedDr. Alena Gajdůšková společně s 1.
náměstkyní ministryně školství mládeže a tělovýchovy Ing. Evou
Bartoňovou všem dobrovolníkům poděkovala za jejich práci.
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CELKEM				

699		

Od té doby výstava postupně putuje po mnoha místech Česka, aby ji mohl shlédnout opravdu každý, kdo bude mít zájem.
V březnu a dubnu 2010 bylo možné výstavu shlédnout v Muzeu
příhraničí ve Kdyni. Výstava byla také prezentována na kongresu
IFM-SEI v hotelu Albion. K vidění byla též na Vítězném náměstí
v Praze v rámci pražské Bambiriády. V následujících měsících jste
ji mohli také navštívit např. v Kamýku nad Vltavou, Mostě a řadě
dalších měst Česka.

Mise 2010
Na tradici branné výchovy v Pionýrském hnutí navázala air-soft
hra Mise 2010. Probíhala od května, přes prázdniny (prezentace
air-softu na třech táborech) a vyvrcholila první víkend v říjnu
třídenním soutěžením. V pátek proběhl branný závod, kde
se účastníci

29 072

Výstava Pionýr
– 20 let obnoveného Pionýra (1990-2010)
Výstava Pionýr vznikla jako součást aktivit k dvacátému výročí
obnovení samostatné činnosti Pionýra.
Dává si za cíl seznámit
návštěvníky s minulostí
i současností občanského
sdružení Pionýr. Představuje dnešní rozmanitou
činnost organizace i naznačuje, z jakých kořenů
vychází. Přibližuje její hlavní myšlenky, stejně jako
jejich praktické naplnění.
Výstava byla zahájena
v pátek 29. ledna 2010
v 14.00 v letohrádku
Portheimka na Praze 5.
A protože hry, soutěže
a tvořivé aktivity jsou
základním prvkem naší
činnosti, doprovázely
po celý víkend výstavu
různé doprovodné programy pro děti.

(i z řad veřejnosti) seznamovali s historií
armády, speciálních jednotek armády,
policie a vězeňské služby, plnili úkoly
ve střelbě, učili se používat vrhací zbraně
a poznávat a plnit signály a znakovou řeč
jednotek.
V sobotu se všichni sjeli autobusy do bývalého vojenského prostoru Kozí hřbety u Milovic, kde ve spolupráci s Kluby vojenské
historie probíhalo několik misí na téma obsazení objektu, pomoc rukojmím, transport
materiálu, získání vlajky a podobně.
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Táborová činnost

www.dobrytabor.cz

Opravdu dobrý tábor

Letní tábory

Zimní tábory

jsou vyvrcholením celoroční činnosti celého sdružení Pionýr.
Kromě pobytu v přírodě nabízejí účastníkům poutavý program
v podobě táborových her a soutěží, nové zážitky, dobrodružství,
kamarády… Zcela cíleně i samovolně soužitím mezi vrstevníky
přispívají k rozvoji samostatnosti a schopnosti prosadit své
nápady v kolektivu, stejně jako k umění týmové spolupráce.
Obsahují soutěže oddílů i jednotlivců, rozvíjejí schopnosti
i zdravou soutěživost. Účastní se jich členové i nečlenové
Pionýra.
Nejvíce je každoročně klasických stanových táborů. Probíhají
ale i tábory putovní – pěší, vodácké, cyklistické. Některé se
konají dokonce v zahraničí (nebo hostí zahraniční hosty).

Táborová činnost nepatří jen k létu. Naplňuje i další období
školního volna, jako např. jarní prázdniny, jež jsou často
využívány k pobytům na horách a všemožným zimním aktivitám.

Letní pionýrské tábory 2010 v číslech
Počet táborů: 			
Celkový počet účastníků: 		
Průměrný počet účastníků:
Průměrná délka: 			

377
19 605
52
14 dní

Zimní Pionýrské tábory v číslech
Počet táborů: 			
Celkový počet účastníků: 		
Průměrný počet účastníků:
Průměrná délka: 			

44
1 273
29
7 dní

Kampaň Opravdu dobrý tábor
Již šest let sdružení Pionýr nabízí
veřejnosti informace o letních táborech,
které jsou vyvrcholením jeho celoroční
činnosti, 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.

Soutěž etapových her
Promyšlený program je nezbytnou součástí táborů i celoroční činnosti. Měl by účastníky obohacovat o nové vědomosti
i dovednosti.
Hlavně pro letní tábory jsou typické takzvané celotáborové etapové hry, které mnoho hostů ze zahraničí vnímá jako zcela unikátní
výchovné projekty, přestože u nás jsou běžné.
V Pionýru tradičně probíhá soutěž celotáborových i celoročních etapových her. V roce 2010 byla vítězná hra Harry Potter od
27. PS Kladno-Švermov, která bude, obdobně jako úspěšné hry předchozích ročníků, vydána jako metodická pomůcka pro ostatní
táborové vedoucí v Pionýru.
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Projekt
Klíčení
- rosteme
s dětmi

Na počátku roku 2010 obdržel Pionýr od MŠMT „Rozhodnutí
o poskytnutí dotace“ – byla tak zahájena realizace projektu
Klíčení, přičemž se jedná o první ryze pionýrský projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.
Projekt vychází z podpory rovných příležitostí dětí a žáků, jeho
hlavním cílem je snaha o zkvalitnění a rozšíření činnosti Pionýra směřující k dětem a mládeži se specifickými vzdělávacími
potřebami. Časově je projekt rozložen do tří let. Jde o tvorbu
a ověření programů zaměřených na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí – je určen především dětem ze základních
a středních škol se specifickými vzdělávacími potřebami, dále
dětem ze sociálně narušeného prostředí a také mimořádně
nadaným a talentovaným dětem (ale do značné míry i dospělým
– vedoucím, které má obohatit novými zkušenostmi).
Má dětem pomoci uplatnit zkušenosti a dovednosti získané
formou neformálního vzdělávání – tedy činností oddílu/klubu
a pomocí působení oddílového vedoucího – např. ve škole.
Přínosem pro ně bude možnost formou činností, her a motivovaných situací ukotvovat získané dovednosti a znalosti. Děti
budou motivovány rozšiřovat své znalosti v oborech, o které
projeví zájem. Dále jim projekt umožní rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti s důrazem na zvyšování emoční inteligence.
Zvýší se také jejich adaptabilita v nových sociálních prostředích,
jejich pozitivní vnímání a schopnost sebehodnocení. Vedoucí, kteří využijí výstupy z projektu, získají ucelený metodický
materiál – program splňující požadavky osobnostního rozvoje
i zachování neformálního přístupu a hry jako základního výchovného prvku. Pro ty, kteří pracují s jinými programy, přinese
projekt soubor námětů pro využití. Vedoucí budou mít možnost
zvýšit si kvalifikaci. Důležitým momentem je také skutečnost, že
po skončení projektu budou moci vzdělávací moduly jednotliví
vedoucí volně využívat.
Výhody přináší projekt také pro sdružení jako celek – nesporně
přináší zvýšení povědomí veřejnosti o Pionýru a jeho práci.
Výstupem projektu (v roce 2013) budou čtyři vzdělávací programy uzpůsobené pro stanovené věkové kategorie (nejmladší,
mladší školní věk, starší školní věk, kategorie 15+) a zároveň
ucelený systém vzdělávání – akreditovaný kurz pro vedoucí. Členění do věkových kategorií bylo zvoleno pro efektivnější využití
jednotlivých vzdělávacích programů. Předtím, než budou tyto
programy využívány v praxi, projdou ročním ověřovacím cyklem
ve vybraných pionýrských skupinách.
Pro naplňování projektu byl utvořen Projektový tým skládající
se ze statutárního zástupce Pionýra (Petr Halada), manažera
projektu (Mgr. Martin Bělohlávek), ekonomického manažera
projektu (Ing. Kateřina Brejchová), odborného garanta projektu
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(Mgr. Irena Černá) a organizačního tajemníka projektu (od 1. 3.
Lucie Bauerová, od 1. 6. Mgr. Jakub Šťástka).
Tvorbou obsahové náplně projektu, resp. jednotlivých vzdělávacích programů, byly pověřeny čtyři odborné týmy členěné
dle uvedených věkových kategorií: nejmladší (vedoucí: Mgr. Jiří
Tomčala), mladší školní věk (vedoucí: Mgr. Darina Zdráhalová),
starší školní věk (vedoucí: Ivana Mochurová) a kategorie 15+
(vedoucí: Ing. Renata Chrástková). Následně bylo ze zájemců
vybráno 25 pionýrských skupin, které budou během jednoho
roku v praxi programy ověřovat a na základě jejich zpětné vazby
odborné týmy tyto programy upraví/přepracují.

Jak nás vidí a vnímají
V rámci realizace projektu Klíčení proběhl také nejrozsáhlejší
sociologický výzkum od roku 1990, jak mezi pionýry, tak i širokou veřejností. Proběhlo dotazníkové šetření mezi dětmi,
mladými 15+, vedoucími oddílů a učiteli (ZŠ a SŠ). Sběr dat
probíhal na padesáti místech po celém území Česka a sesbíráno
bylo 4 645 dotazníků.
Dotazníky byly členěny na několik typů s různým tematickým
zaměřením:
pro děti: volnočasové aktivity, zájmy, oblíbení hrdinové (vzory),
činnost v oddíle, vztahy s vedoucími atp.
pro mladé 15+: volnočasové aktivity, sociální dovednosti, činnost v oddíle, vztahy uvnitř oddílu atp.
pro vedoucí: činnost a vztahy v oddíle, oblasti vzdělávání (pracovní materiály, návody), sebehodnocení a hodnocení sdružení atp.
pro učitele: vazba výuky na neformální vzdělávání, povědomí
o Pionýru a jeho činnosti, dovednosti a znalosti dětí, problematika klíčových kompetencí
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Mezinárodní činnost
Mezinárodní tábor

Kongres IFM-SEI

V létě 2010 proběhla akce, přezdívaná též pionýrský projekt
desetiletí, které se zúčastnilo na 700 pionýrů, woodcrafterů,
falkenů a dalších kamarádů z celkem 29 států z celého světa.
Projekt mezinárodního tábora byl spolupořádán s rakouskou
organizací Kinderfreunde pod záštitou mezinárodní organizace
IFM-SEI, které je Pionýr členem. Děti z mnoha národů a kultur
strávily týden v rakouském Döbriachu, odkud se následně
přesunuly speciálním vlakem do České republiky. Program tábora byl vybrán účastníky předchozího mezinárodního tábora.
Vycházel z tzv. „Rozvojových cílů tisíciletí OSN“ a hlavní témata,
která děti vybraly, byla: stereotypy a předsudky, životní prostředí, sexualita a role pohlaví, světový ekonomický systém a dětská
práva. V rámci těchto témat probíhaly hry, workshopy, rukodělné činnosti a sportovní aktivity.

V dubnu 2010 proběhl v Praze Kongres mezinárodní organizace
IFM-SEI, jehož se účastnilo 95 delegátů z celkem 40 organizací
dětí a mládeže z celého světa. Kongres je vrcholovou společenskou i rozhodující akcí v rámci mezinárodní organizace a koná
se jedenkrát za tři roky. Během jednání kongresu bylo zvoleno
staro-nové vedení organizace, kdy většina členů tzv. Presidia
zahájilo své druhé funkční období. Mezi nimi byl na pozici
vicepresidenta zvolen již podruhé člen Pionýra, Jiří Let. Organizaci kongresu zastihla, stejně jako zbytek Evropy, komplikace
v podobě výbuchu sopky na Islandu. Většina zahraničních delegátů tak musela opustit Českou republiku po zemi, případně až
týden čekat na obnovení leteckého provozu.

Mezinárodní výměny

Členové pionýrské skupiny Údolí slunce Hamry nad Sázavou se
v roce 2010 zapojili do celoročního mezinárodního vzdělávacího projektu s názvem Peers Without Frontiers (Vrstevníci bez
hranic). Jeho cílem bylo připravit hry a metodiku, jak pracovat
s dětmi v oddílech s celosvětovými tématy zábavnou formou.
Jak vše dopadlo, je možné vidět na www.pionyr.cz/peers.pdf.

V roce 2010 mimo mezinárodní tábor proběhly ještě dvě mezinárodní výměny. Tou první byla výměna pionýrské skupiny Rokycany-Jih s organizací Les Francas z Lanesteru. Druhá výměna
proběhla mezi 32. pionýrskou skupinou Pláňata a anglickými
Woodcraft Folk Wimbledon District. Ti strávili společně týden
na táboře v Jižní Anglii.

Dlouhodobý projekt

Vzdělávání
Vedoucí a instruktoři z Pionýra se zapojili do 10 mezinárodních
školení a seminářů. Mezi ně patřila například školení All Together v Německu, studijní pobyt na téma „Trvale udržitelný
rozvoj“ ve vzdělávacím centru Rady Evropy ve Štrasburku či
seminář o dětských právech ve Finsku.
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Propagace

Informační tok
Mozaika Pionýra
je vnitřní zpravodaj zaměřený především na oddílové vedoucí,
který vychází desetkrát ročně (každý měsíc kromě letních prázdnin). 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.

Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“

Internetová prezentace Pionýra

Tato soutěž probíhá již řadu let a je určena všem pionýrským
skupinám a oddílům, které se za svou práci s dětmi a pro děti
nestydí, naopak chtějí, aby se o ní vědělo. Proto samy pravidelně přispívají do místních a regionálních periodik a na své akce
zvou novináře.
Ocenění za rok 2010 získala Pionýrská skupina Kopřivnice.

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 ke 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.
V roce 2010 byla stránka pionyr.cz navštívena 111 662x (z toho
36 849 bylo unikátních návštěv) a celkový počet jednotlivých
prohlédnutých stránek (na stránce pionyr.cz) dosáhl 850 636.

Ediční činnost
Sdružení Pionýr pro svou potřebu vydává metodické materiály
pro vedoucí, vzdělávací příručky pro účastníky kurzů, propagační materiály, vnitřní zpravodaj Mozaika Pionýra a podobně.
Všechny tyto potřeby pokrývají čtyři ediční řady:
„Co dělat“ – základní programová nabídka pro činnost oddílů
a klubů;
„Kdo a jak“ – řada publikací pro naplňování vzdělávacího programu Pionýra;
„Curriculum“ – informace o pionýrském hnutí a jeho kořenech,
historii a filozofii;
doplňková řada – publikace pro veřejnost a propagaci Pionýra.
V roce 2010 byly vydány například upravené vzdělávací materiály pro pionýrská vzdělávací centra.

INTERNET – DOMÉNOVÝ SERVER PIONÝRA
Pionýr má vlastní doménový server, který hostuje domény
(převážně domény třetího řádu pod hlavní doménou pionyr.cz),
webových prezentací, databází, e-mailových adres a schránek,
konferencí atp. Kromě jeho využití na centrální úrovni (viz dále)
je k dispozici i pro nižší organizační jednotky sdružení, tedy
Krajské organizace Pionýra, Pionýrská centra, Pionýrské skupiny,
případně oddíly či kluby, a to zcela zdarma formou domén třetího řádu pod doménou pionyr.cz. V současné době náš server
hostuje 236 domén.
16

VNITŘNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PIONÝRA
– SERVIS PIONÝRA
Vnitřní část webové prezentace Pionýra, která je určená pouze
pro registrované členy sdružení a slouží k lepšímu přenosu
informací ve sdružení. Má v sobě integrován kalendář akcí, nejnovější zprávy ze sdružení (které může psát každý člen sdružení
– po schválení redaktory příslušné tematické sekce), důležité
dokumenty a formuláře ke stažení, články, diskuse a mnoho
dalšího. Servis je propojen s hlavní prezentací pionyr.cz a s webovými stránkami KOP a umožňuje tak správu těchto webů přes
webové rozhraní určeným správcům a v omezené míře všem
členům sdružení (vkládání akcí do kalendáře, vkládání článků
atp.). V současné době je v tomto systému registrováno 1038
uživatelů (členů Pionýra).

Bambiriáda
je největší přehlídka volnočasových aktivit sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Každoročně ji pořádá Česká rada
dětí a mládeže s cílem seznámit rodiče a děti s činností těchto
sdružení a nabídnout jim řadu zajímavých činností, kterým se
mohou děti věnovat.
12. ročník této přehlídky se konal pod heslem: „Tvůj průvodce
volným časem“ a každý návštěvník v 17 městech po celé republice měl možnost se dozvědět, jaký oddíl či klubovna se nachází
v místě jeho bydliště či v blízkosti školy.
Pionýr byl se svými expozicemi zastoupen na 14 místech.

Komunikace s médii
REGISTRAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PIONÝRA – RISP
Elektronická registrace je v Pionýru ekvivalentní té papírové
a již většina pionýrských skupin tuto formu registrace používá
(na některých krajských organizacích Pionýra je dokonce jediná
možná). Z důvodu zvyšujících se nároků a potřeb sdružení jsme
začali v roce 2010 připravovat modernizaci registračního systému v Pionýru.

Pionýr vydal v roce 2010 osm tiskových zpráv, jež byly věnovány
různorodým tématům, například koncertu Děti dětem,
20. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, hodnocení
Pionýra metodou CAF, Českému dni proti rakovině, výstavě
Pionýr 1990–2010 a podobně.
13. 4. v klubu kina Mat byl oficiálně odstartován šestý ročník
kampaně Opravdu dobrý tábor tiskovou konferencí.
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Vzdělávání
Vzdělávání a kvalitní příprava 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 kurzech:
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 dále 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 2010 bylo celkem realizováno 65 vzdělávacích kurzů,
jichž se účastnilo 890 vedoucích a instruktorů.

Sebehodnotící
metoda CAF

Klíče pro život
V roce 2010 se členové sdružení Pionýr zapojili do projektu
NIDM MŠMT Klíče pro život, především v jeho dvou klíčových
aktivitách „Standardizace organizací neformálního vzdělávání“ a „Uznávání neformálního vzdělávání“. Cílem první klíčové
aktivity je definovat standard kvality organizací poskytujících
zájmové a neformální vzdělávání a vytvořit nástroje pro jeho
zjišťování a zároveň podporu jakosti řízení těchto organizací.
Součástí tvorby standardu je zároveň specifikace klíčových
kompetencí vybraných pracovních pozic v organizacích a tvorba
vzdělávacích programů.
Cílem druhé klíčové aktivity je propojit formy vzdělávání nestátních neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží
celoročně ve volném čase, se vzděláváním v organizacích podobného typu a zajistit tak uznatelnost kvalifikace pracovníků
napříč různými právními a organizačními formami. V rámci této
druhé klíčové aktivity bylo v září 2010 sdružení Pionýr vybráno
výběrovým řízením jako tzv. poskytovatel k zajištění programu
pro pracovní pozice „Ekonom NNO“ a „Ekonom NNO včetně
systému účetnictví“. Ověřování v tomto případě probíhalo
na centrální úrovni. Výstupy z obou ověřovacích kurzů budou
v následujícím období využity i v našem sdružení při inovování
stávajícího akreditovaného kurzu Pionýra „Účetní – s využitím
výpočetní techniky“. Do projektu se také zapojila Pražská organizace Pionýra s kurzem „Lektor vzdělávacích aktivit“.

Testování systému řízení kvality
ve sdružení Pionýr
20. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra bylo příležitostí nejen k nostalgickému ohlédnutí do minulosti, ale i k zcela
věcnému vyhodnocení stavu organizace.
V rámci projektu Klíče pro život byl Pionýr zapojen do klíčové
aktivity „Standardizace organizací neformálního vzdělávání“,
konkrétně ověřoval využitelnost sebehodnotícího modelu CAF
(Common Assessment Framework – Společný hodnoticí rámec)
v podmínkách celostátní neziskové organizace.
Pro práci s touto metodou vznikla samostatná pracovní skupina, tvořená osmnácti členy z různých krajů republiky i organizačních úrovní sdružení.
V průběhu schůzek se skupina nejprve s metodou musela
podrobně seznámit. Až poté mohlo následovat samotné hodnocení – přidělování bodů kritériím a podkritériím na základě
konkrétních důkazů – dokumentů, usnesení, záznamů, předpisů
a podobně. K dalším výstupům patří např. pracovní verze mapy
procesů, SWOT analýzy dle jednotlivých kritérií, na základě
výsledků hodnocení sestavený Akční plán Pionýra pro období
2010–2011 atd.
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Výsledky prvního hodnocení
Byly lepší, než jsme sami očekávali – s ohledem na to, že šlo
o první užití obdobného systému hodnocení a řízení kvality
v Pionýru. Odhalily ale také několik slabin, na něž je třeba se
v budoucnu zaměřit – např. sledování a hodnocení výsledků
naší činnosti či dlouhodobé plánování.
Hodnocení mělo ale i další výsledek – poznání, že užití metod
řízení kvality je i v občanském sdružení, jako je Pionýr, možné
a může být i přínosné, je-li pojato důsledně.

Výhled do budoucna
Nejvyšší orgány sdružení – Česká rada Pionýra a Výroční zasedání Pionýra – rozhodly v užívání metody CAF dále pokračovat
v tříletém cyklu. Pracovní skupina, CAF-tým, se proto schází
nadále. Pracuje na popisování procesů, zavádění metod zpětné
vazby, plánování na další období, popisu kompetencí spojených
s pozicemi ve sdružení a podobně.
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Nemovitosti
Pionýr je vlastníkem 21 nemovitostí získaných z FDM v letech
2003 až 2006. Většinu z těchto nemovitostí spravují naši
uživatelé z řad PS či KOP, přímo Pionýr spravuje 4 objekty: objekt
v Malíkovicích, Lounech, TZ Tisá a chatu Espero. Snahou nás
všech je, aby nemovitosti sloužily svému účelu, tedy dětem
a mládeži. I přes většinou katastrofický stav, ve kterém byly
Pionýru tyto nemovitosti předány, se dá říci, že mnoho z nich
je díky snaze Pionýra a především jejich uživatelů již v takovém
stavu, že se za ně není třeba stydět a tvoří silné zázemí mnoha
dětským skupinám a kolektivům. Namátkou můžeme jmenovat
Oázu v Mladé Boleslavi, Důlce v Ústí nad Labem, objekt Vltava
a Husova v Českých Budějovicích, Bajkalskou v Ostravě, horskou
chatu Espero v Rejdicích, TZ Jizera a v neposlední řadě TZ
Tisá – objekt Lipka, která je v dokončovací fázi. I v roce 2010
byly do objektů investovány nemalé prostředky na jejich
rekonstrukci. Nicméně, tak jako i v ostatních oblastech naší práce,
samotné peníze by zde nebyly moc platné, pokud by zde desítky
dobrovolníků neinvestovaly svůj zápal, čas a vlastnoruční práci.

Předkladatel
projektu

Neinvestiční dotace:

PS Obránců míru Chropyně
opravy TZ Skavsko po povodních – 19 804 Kč
PK Klubovna Čtrnáctka
opravy kluboven PC Zlín po povodních – 70 730 Kč

Investiční dotace:

Pionýr – rekonstrukce objektu TZ Tisá – Lípa: 1 000 000 Kč
Pionýr – rekonstrukce zbývající části střechy
na TZ Espero Rejdice: 593 000 Kč
1. PTS Táborník –
dokončení zateplení objektu Klub Oáza: 300 000 Kč
PS Jitřenka – rekonstrukce ubytovací části objektu
a sociálního zařízení: 600 000 Kč
JmKOP – dostavba a rekonstrukce objektu
TZ Severka Buchlovice: 521 254 Kč
PS Březová – stavba vrtané studny na TZ Bystřina: 190 414 Kč

Oáza Ml. Boleslav:
vlevo 2003,
vpravo „starší o pár
let“ – 2011

Doložené
náklady

Čerpáno
z dotace

PS Jitřenka Kdyně

TZ Jitřenka
Zelená Lhota

vybavení kuchyně, jídelny, palandy, kamerový systém,
elektrocentrála, stojan na lyže, lavičky + stůl, pračka

51 631

41 964

2.

Středočeská KOP

TZ Čimelice

oprava střechy jídelna + kuchyně + chata

117 600

100 714

3.

230. PS Záře

TZ Meziměstí
u Broumova

nové suché WC, terénní úpravy

3 200

2 518

4.

PIONÝR

TZ Malíkovice

oprava hromosvodů, pasport objektu, oprava
elektroinstalace, výměna bojlerů, průtokový ohřívač,
matrace + povlečení

85 147,44

85 147,44

5.

PIONÝR

AB Louny

oprava sociálního zařízení a kuchyňky, zabezpečení
fasády zadního traktu

43 447

43 447

6.

PS Hrádek

TZ Smědčice

výměna stanových plachet

34 725

8 393

7.

PS Obránců míru
Chropyně

TZ Skavsko

zateplení objektu, nátěr střechy a mříží, nátěr
stěn, venkovní izolace drenáží, rekonstrukce WC,
rekonstrukce sprchového koutu, oprava a nátěr
schodiště, vytápění objektu – 2x kamna + revize
komínů + průduchy k vytápění prostor,
letní jídelna – zemní práce

27 345

26 857

8.

PS Boskovice

TZ Uhřínov

dřevo na podsady, plynové stolice, nerezové nádobí, 20
molitanových matrací, hutní materiál na sprchy, PVC
46 985
sprchy, střešní krytina sprchy

46 161

9.

PS Přátelství

TZ Dřevíkov

10 ks stanových podsad

24 681,6

8 393

10. 8. PS Příbram

TZ Jizera

postele, matrace, židle, křesla, stolky

7 800

4 196

11.

TZ Tisá

92 896,04

92 896,04

395 318,10

385 846,10

PIONÝR

12. PIONÝR

TZ Espero

výměna kotle, nákup bojlerů, údržbové práce

13.

TZ Plichtice

molitany, potahy, jídelní stoly, talíře, nerezové čerpadlo,
8 000
ohřívač vody, odvodňovací řad, vodácké vesty

8 000

14. Jihočeská KOP

AB Husova

rekonstrukce divadla

9 388

8 393

15. Ústecká KOP

AB Důlce

oprava sociálního zařízení – sál

60 000

58 750

16. PS Vysočina

TZ Ostrý Kámen oprava terasy a zábradlí

43 165

41 964

17.

TZ Severka

59 377

58 750

1 110 706

1 022 390

PS Safír Kdyně

Jihomoravská KOP

CELKEM
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Anotace

1.

Prostředky z Vnitřního výběrového řízení:

Celkem bylo poskytnuto 1 022 390 Kč, které byly rozděleny
na základě předložených projektů na opravy a vybavení 17 objektů (viz následující stranu).

Objekt

krbová kamna, úprava topení
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Práce s dětmi
v číslech
Na stránce o projektu Klíčení jste se dočetli o výzkumu, při němž bylo po celé
republice vybráno přes 4 500 dotazníků od dětí, vedoucích i učitelů. Tento výzkum není pozoruhodný jen svým nebývalým záběrem, ale i výstupy – některé
předpoklady nám sice potvrdil, ale mnohé také vyvrátil. Z mnoha výsledných
grafů uvádíme několik vybraných.

z odpovědí učitelů

Z odpovědí vedoucích

Je zjevné, že učitelé obvykle vědí, co děti dělají ve volném čase, a většina
také ví, že sdružení Pionýr existuje a stále pracuje s dětmi a mládeží.

z odpovědí dětí

P
v čísionýr
lech

Opravdu chtějí dnešní
děti jen sedět u počítače?

22

Zde je jasně vidět, že vedoucí oddílů nejsou jen organizátoři aktivit, ale starší
kamarádi, kterým na svěřených dětech skutečně záleží.

Tyto grafy dokazují, že vedoucí neřídí oddíly jen podle
sebe, ale zapojují děti a dokonce i jejich rodiče.

20 let samostatné činnosti, 15 800 členů,
623 oddílů, 124 klubů, 314 pionýrských skupin,
		
14 pionýrských vzdělávacích center, 740 účastníků mezinárodního tábora,
64 partnerů v mezinárodní organizaci IFM-SEI, 102 partnerů v České radě dětí a mládeže,
putovní výstava přístupná po 170 dní v několika městech republiky,
11 medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, udělených pionýrským dobrovolníkům,
				
16 260 kilometrů ujetých služebním autem, 78 hodin porad zaměstnanců Pionýra,
4 590 kostek cukru, 507 konví kávy a 126 litrů mléka,
217 článků ve zpravodaji Mozaika Pionýra, 254 delegátů Výročního zasedání Pionýra –
				
a k tomu zhruba 1 412 000 hodin dobrovolné práce věnované dětem.
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Tiráž

Pionýr děkuje. .
Všem, kteří si ve středu 12. 5. 2010 při Českém dni proti
rakovině koupili u našich „sběračů“ symbolický žlutý
kvítek a přispěli prostřednictvím Pionýra na činnost Ligy proti
rakovině.
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční
podporu aktivit Pionýra.
Ministerstvu obrany za finanční podporu branných aktivit
Pionýra.
Evropské unii za finanční podporu projektu Klíčení
(prostřednictvím Evropského sociálního fondu – operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Hejtmanovi Jihomoravského kraje Mgr. Ivanu Haškovi
za záštitu a finanční podporu mezinárodního tábora Train for
Change.
Místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleně
Gajdůškové za převzetí záštity nad Slavnostním společenským
setkáním k 20. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra,
nad koncertem Děti dětem, Ledovou Prahou a za dlouhodobou
spolupráci.
Předsedovi vlády ČR Ing. Janu Fišerovi za převzetí záštity
nad koncertem Děti dětem.
Ministryni školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslavě
Kopicové za převzetí záštity nad koncertem Děti dětem.
Ministru kultury Prof. Václavu Riedlbauchovi za převzetí
záštity nad Ledovou Prahou a koncertem Děti dětem.
Náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Evě Bartoňové za dlouhodobou spolupráci s Pionýrem.

Všem dobrovolníkům, díky kterým v roce 2010 probíhaly
v Pionýru schůzky oddílů a klubů, výlety, tábory, školení,
brigády, dobročinné sbírky, otevřené akce pro veřejnost…
Středočeská krajská organizace Pionýra děkuje za podporu
činnosti Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Jihomoravská krajská organizace Pionýra děkuje za podporu
činnosti Magistrátu města Brna, Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy – oddělení sportu a volnočasových aktivit.
Pražská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti
Zastupitelstvu hlavního města Prahy a Magistrátu
hlavního města Prahy.
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se podíleli n atné činnosti
letech samost jejich přízeň,
Pionýra - za adšení
podporu a n ěc.
pro dobrou v
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Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Přípravy na něj započaly v Pionýru samozřejmě již v roce
2010. Protože ale i dobrovolnou práci s dětmi je třeba brát s úsměvem, součástí našich příprav bylo i oslovení České unie karikaturistů. Několik jejích členů pro nás vytvořilo ilustrace a kreslené vtipy, jež snad pobaví i vás.
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2010 – 20. výročí obnovení samostatné činnosti

Úvod
Rok 1990 byl plný plánů, představ o budoucnosti, snů
i nadějí. Nejspíš málokdo si tenkrát pomyslel, že ještě
za dvacet let budeme pít kofolu, nosit botasky nebo že
v Karlových Varech budou na ulicích ruské nápisy…
Možná ještě méně lidí by tenkrát uvěřilo, že Pionýr bude
v roce 2010 slavit dvacáté výročí od obnovení samostatné
činnosti a že si ho bude užívat coby jedno z největších
a nejrespektovanějších sdružení dětí a mládeže u nás. Těch
20 let ale ukázalo, že Pionýr není jen pojem pozvolna mizející
z paměti, ale moderní otevřená organizace, která má co
nabídnout lidem všech generací i světonázorů.
Často se setkáváme s otázkou, proč jsme si nezměnili název,

2004 – ČR se stala součástí Evropské unie

že by se nám lépe dýchalo, kdybychom za historií udělali
onu pomyslnou tlustou čáru. Praví pionýři – průkopníci
– si ale obvykle nevolí ty nejjednodušší cesty. A i když si
uvědomujeme, že naše historie není jednoduchá, vždy bylo
i na co v dobrém navázat i z čeho se poučit do budoucna.
V roce 1990 jsme se přihlásili především k odkazu
samostatného Pionýra z let 1968–1970, který byl s nástupem
normalizace zrušen a stejně jako ostatní spolky „začleněn“
do jednotné dětské organizace – PO SSM.
Teď už ale počítáme roky novodobé historie, protože
do dvaceti let se toho vejde opravdu spousta, jak uvidíte
na následujících stránkách…

2000 – v souladu se změnami státoprávního
uspořádání ČR se i Pionýr rozčlenil na krajské
organizace
1998 – Pionýr spoluzaložil Českou radu dětí
a mládeže
1993 – Česká republika se osamostatnila,
mimo jiné nám od té doby cinkají mince
ověnčené několika cenami za design
1990 – obnovení samostatné činnosti Pionýra
1989 – Sametová revoluce
1980 – v osmdesátých letech se pod školními
lavicemi po celé republice rozběhl černý obchod s největším módním hitem – každé dítě
chtělo céčka
1976 – byla zahájena výroba Škody 120, která
v následujících desetiletích odvozila materiál
na tisíce pionýrských táborů
1970 – zrušení samostatného Pionýra, vznik
jednotné Pionýrské organizace SSM
1968 – osamostatnění Pionýra

1960 – česká hrdla poprvé svlažila Kofola,
která na našich stolech vytrvala dodnes
1957 – vyšlo první číslo děstkého časopisu ABC
mladých techniků a přírodovědců
1950 – přejmenování na Pionýrskou organizaci
Československého svazu mládeže
1949 – vznik Pionýrské organizace Junáka

Charakteristika významu
znaku Pionýra
Znak vyjadřuje Ideály Pionýra:
Základní kruhová stylizace znázorňuje planetu
Zemi a vyjadřuje demokratický princip rovnosti
práv a povinností členů Pionýra. Ve tvaru znaku
je vidět i stylizovaný list lípy.
Vlaštovka je symbolem štěstí a jara, počátku
nového života. Směr letu vzhůru znamená úsilí
o naplnění Ideálů Pionýra, pokrok a poznávání.
Připomíná ptačí let, hravost i lidský um a nápaditost. Zvýrazňuje, že pionýři jsou tvořiví, bystří
a odvážní. Skládání papírových vlaštovek je
tradiční hrou a soutěží.
Bílá spolu s červenou a modrou barvou národní
trikolóry zdůrazňuje i myšlenku vlastenectví
a občanství. Převažující bílá symbolizuje pravdu,
mír a naději.
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1994 – 1. ROČNÍK TÁBORNICKÉ
STEZKY, OPÁRNO
1990 – OBNOVENÍ ČINNOSTI

1990 – „Kdo jsme?
Odkud a kam jdeme?“
Ve dnech 10. – 11. listopadu 1990
v Praze proběh seminář k základním
problémům a otázkám dalšího života
dětské organizace v České republice,
který pořádala teoreticko-metodická
skupina České rady Pionýra. Byl zaměřen k „…objasnění činnosti organizace Pionýr v následujícím období
v souvislosti s dalšími aspekty vývoje
dětského a mládežnického hnutí. Vymezení místa organizace Pionýr v politickém spektru a struktuře dětských
a mládežnických organizací…“.

1991 – SETKÁNÍ PIONÝRSKÝCH
ODDÍLŮ, LIBAVÁ
Důležitým pilířem života sdružení Pionýr
jsou společné aktivity a možnosti setkávání.
V září tohoto roku se uskutečnil republikový sraz Pionýra, jehož součástí byl i tzv.
0. ročník republikového finále Pionýrské
stezky. Tento první rok zahájil dnes již dvacetiletou tradici celorepublikové soutěže,
která se promítla a promítá do života mnoha pionýrských oddílů a skupin. Pionýrská
stezka byla základem pro vznik celé řady
dalších soutěží připravovaných ve sdružení
i podkladem pro tvorbu výchovných programů a projektů.

20. ledna proběhla v Brně Mimořádná celostátní konference pionýrských pracovníků, která rozhodla obnovit samostatnou činnost Pionýra v duchu nejlepších
zkušeností z dlouholeté tradice různorodé zájmové činnosti.
Na konferenci bezprostředně navazovalo naprosto svobodné a samostatné rozhodování pionýrských oddílů a skupin, jestli chtějí dál pracovat v rámci obnoveného Pionýra, či přejít do jiné organizace, nebo vytvořit vlastní sdružení. Byl to
nesporný projev svrchované demokracie.
Oddíly a pionýrské skupiny, které pokračovaly v rámci Pionýra, patřily k nejlepším
ve své době. Staly se pevnou základnou nově se utvářejícího demokratického
občanského sdružení dětí, mládeže a dospělých.
			

1990 – PIONÝRSKÁ STEZKA
Hned v prvním roce samostatné činnosti Pionýra
byla zahájena tradice Pionýrské stezky – postupové soutěže, ve které si účastníci poměřují všestranné dovednosti a znalosti z mnoha oblastí
– turistické, tábornické, sportovní, přírodovědné,
kulturní i technické. Postupně byla doplněna
i více specializovanými soutěžemi. Na činnost
Pionýrských tábornických oddílů (PTO) navázala
v roce 1994 Tábornická stezka a o rok později
přibyla i Přírodovědná stezka.

1992 – 1. ROČNÍK DĚTSKÉ PORTY, JIHLAVA
Tento první ročník se stal základem celorepublikové hudební soutěže dětí
a mládeže v oblasti folku a country. Záhy se připojily další aktivity uměleckého charakteru a od roku 1995 se akce přerodila do aktivity Pionýrský
Sedmikvítek. Ten dnes obsahuje finále Dětské Porty, výtvarnou a rukodělnou činnost, ale i finále v tancích (1996), rockovou soutěž ProRock (2000),
kategorii Clona: Film, foto, video (2003). Zatím poslední se do soutěže
přidala v roce 2007 kategorie Folklór. Pionýrský Sedmikvítek představuje
v současné době největší soutěž realizovanou ve sdružení Pionýr.

1992 – SOUTĚŽ ETAPOVÝCH HER
Celotáborové etapové hry jsou běžnou
součástí většiny letních pionýrských
táborů, přesto je někteří hosté ze zahraničí vnímají jako unikátní výchovné
projekty. Od roku 1992 v Pionýru probíhá soutěž, do které mohou pionýrské
skupiny přihlásit nejen celotáborové,
ale například i celoroční oddílové hry.
Vybrané tituly jsou poté vydávány
a slouží celému sdružení jako cenný
soubor námětů pro činnost.

Celorepubliková soutěž vznikla zejména
v návaznosti na činnost pionýrských
tábornických oddílů (PTO) a její obsah
je vhodnou osou činnosti turistických
a tábornických oddílů sdružení Pionýr.
V průběhu let prošly touto soutěží tisíce
pionýrů. Myšlenka pionýrských tábornických oddílů není nová, hnutí existovalo
již na přelomu 60. a 70. let – jde o seskupení podobně zaměřených oddílů
zabývajících se především
výchovou v přírodě a pomáhajících si navzájem,
které obnovili pamětníci
již na počátku roku 1990.

1995 – PROJEKT OÁZA
Aktivita v rámci Evropské kampaně
mládeže proti rasismu, xenofobii,
antisemitismu a intoleranci „Respekt
pro každého, život pro všechny“.
Tento projekt se zabývá především
problematikou Úmluvy o právech
dítěte v běžné praxi činnosti sdružení. Součástí projektu byla i „Mezinárodní dílna vedoucích“. Jednalo
se o netradiční formu odborného
vzdělávání vedoucích kolektivů dětí
zaměřenou na získávání znalostí
a dovedností v aktuální problematice práce s dětmi a mládeží. Tato každoroční akce byla ukončena v roce
2001 a přetavena do akce Kamínka
(první ročník 2003).

1993 – 1. KURZ LEKTORŮ
(NA REPUBLIKOVÉ ÚROVNI), MAŘENICE
Sdružení Pionýr již od počátku nezapomnělo na vzdělávání vedoucích. Od tohoto roku
byla stanovena osnova základního vzdělávání vedoucích dětských kolektivů, na kterou
navázaly další základní i odborné kurzy a letní táborové školy. Systém přípravy vedoucích je chápán jako základní osa dobrého fungování sdružení a je stanoven jako povinný.
V dalších letech se sdružení zaměřilo na vyšší stupeň přípravy směřující až k rekvalifikačním kurzům. Pionýr také pravidelně získává akreditace MŠMT pro školení vedoucích
dětských kolektivů, zdravotníků zotavovacích akcí, hlavních vedoucích táborů, hospodářů
neziskového sektoru a další. To již samozřejmě nelze realizovat pouze v jednom místě,
a tak se začínají od roku 2003 vytvářet pionýrská vzdělávací centra krajských organizací
Pionýra (PVC KOP).
Vzdělávání do roku 2010
Kurzy PVC KOP 2003 – 2010		
Dílny					
Hospodáři (centrálně)			
Kamínka					
LTŠ					

8457 účastníků
825 účastníků
331 účastníků
525 účastníků
180 účastníků

1996 – I. REPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ
PIONÝRSKÝCH ODDÍLŮ

1998 – ČINNOST PRO
NEORGANIZOVANÉ DĚTI

1999 – LETNÍ TÁBOROVÁ
ŠKOLA

V tomto roce přibyla do již tak naplněného kalendáře
Pionýra nová akce, která zahájila dlouholetou tradici
republikových setkání pionýrských oddílů. Jejím cílem
je nabídnout zajímavé místo pro výlet, kde se sjedou
oddíly téměř z celé republiky. Celý víkend je naplněn
různorodými soutěžemi, sportovními kláními a poznáváním oblasti, která setkání v příslušném roce hostí.
Od roku 2005 se republikové setkání oddílů koná
každé dva roky.

Od roku 1998 se sdružení
Pionýr zabývá systematicky
rozvojem činnosti pro neorganizovanou mládež, a to
formou jednorázových akcí
i prostřednictvím volnočasových klubů dětí a mládeže, které fungují jako nízkoprahové
kluby s nabídkou pravidelné
činnosti. Program pionýrských
volnočasových klubů je určen
komukoli, kdo o něj projeví
zájem – jednorázově či dlouhodobě. Jejich počet postupně
narůstal až k více než 120
klubům v roce 2010.

V roce 1999 se poprvé konala
akce Letní táborová škola, která
je určena pro budoucí (nebo již
pracující) instruktory – věková
kategorie 15–18 let, kteří mají rádi
přírodu a děti. Kurz je organizován formou táborového života
v oddílech po cca 10 lidech,
vedených zkušenými instruktory.
Program vychází z požadavků
osnovy pro vzdělávání a je doplněn spoustou her a zábav. LTŠ
se konají pravidelně cca každé 2
roky.

1998 – KONCERT DĚTI
DĚTEM
První ročník koncertu Děti
dětem vznikl v souvislosti
se snahou pomoci táborovým základnám a dětským
klubovnám na Moravě
a ve východních Čechách,
které zasáhly v roce 1997
červencové povodně. Vznikla
tak tradice každoroční akce,
která probíhá v Praze. Záštitu
nad koncertem měly během
řady let významné osobnosti,
např. předsedové vlády ČR,
místopředsedové PS a Senátu
Parlamentu ČR a mnozí další.
Koncert přivítal také různé
osobnosti české hudební
scény. Součástí koncertu je
i předávání Putovních pohárů
předsedy Vlády ČR v jednotlivých oblastech Pionýrského
Sedmikvítku.

1998 – PENTATLON +
OLYMPIJSKÉ KRUHY
V rámci rozšiřujících sportovních programů činností
přibývaly i soutěže a finále
v jednotlivých sportech.
I proto začal vznikat program činnosti Olympijské
kruhy. Vytvořila se pravidla
pro sportovně zaměřenou
soutěž Pentatlon, která
zahrnuje pět sportovních
oblastí – netradiční sporty,
kolektivní sporty, individuální sport, sportovní
stezku a hry.

2001 – ZDRAVÁ
PIONÝRSKÁ KREV

2001 – PROJEKT AHOJ EVROPO!
Zahájení dlouhodobého projektu Ahoj
Evropo!, jehož cílem je vhodnou formou informovat děti a mládež o Evropské unii a jejích členských zemích.
Sešity obsahují populární komiksové
vyprávění skupiny mladých studentů,
kteří postupně navštěvují jednotlivé země EU v historicky zajímavých
okamžicích a přibližují tak významné
události a jejich atmosféru.

V duchu pionýrského hledání nových
cest se snažíme přijít na nové způsoby, jak pomáhat ostatním. Jednou
takovou tradiční a prospěšnou akcí je
„Zdravá pionýrská krev“, která vznikla
před mnoha lety v Brně. Od roku
2001 se tato dárcovská akce rozšířila
do celého sdružení, a jak její název
napovídá, její hlavní náplní je darování krve. Každý z nás se může dostat
do situace, kdy bude potřebovat krev
někoho jiného!

2001 – LEDOVÁ PRAHA
2000 – SAMI O SOBĚ
1998 – ČESKÁ RADA
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Pionýr byl jedním z osmi
občanských sdružení,
jež roku 1998 založila Českou radu dětí
a mládeže – uznávanou
reprezentaci zastřešující
aktivity sdružení dětí
a mládeže v celé České
republice. Od počátku se
počet členských sdružení
rozrostl na několikanásobek.

1999 – O ÚMLUVĚ TROCHU JINAK
(2. SEMINÁŘ K ÚMLUVĚ)
Ke konci roku 1999 se konalo setkání věnované Úmluvě
o právech dítěte (k 10. výročí jejího přijetí OSN), kterého se
zúčastnily nejen VIP osobnosti, ale tak zástupci z praxe –
mladí instruktoři a oddíloví vedoucí z ČR, ale i Slovenska,
Maďarska nebo Portugalska. Cílem bylo potvrdit, že „Úmluva“ není jen teoretický dokument, ale jeho ustanovení nás
provázejí při činnosti s dětmi na každém kroku. Seminář
navázal na obdobné setkání z roku 1994 pod názvem „Dětské sdružení a Úmluva o právech dítěte“, aneb seminář
k 5. výroční přijetí „Úmluvy“ s řadou zahraničních zástupců.
Pionýr se dále podílel na vydání publikace „Ahoj, Úmluvo“
(2001), a samostatně vydal knížečku nazvanou Úmluva
o právech dítěte – Povídání a nápady pro učitele, vedoucí
a vychovatele, děti i jejich rodiče (2007), v níž jsou zestručněné články úmluvy přeloženy do romštiny.

V tomto roce došlo k zahájení dlouhodobého projektu pro aktivnější zapojení
věkové kategorie 15–20 let, který přispívá k výchově k aktivnímu občanství.
Konalo se třídenní setkání instruktorů
a mladých vedoucích, kteří se podílejí
na zajištění činnosti sdružení. Účastníci
se zabývali především otázkami, které
se týkají mladých lidí ve vztahu k státní
správě, samosprávě, rodičům, školám,
médiím atp. Ovšem 1. republikové setkání zaměřené na věkovou kategorii 15–18
let se uskutečnilo již v roce 1994.

V tomto roce se poprvé konala
akce s názvem Ledová Praha. První ročník položil základ pro tradici této akce určené dětem, které
se v období pololetních prázdnin
chtějí pobavit a také si rozšířit své
vědomosti o pražských kulturních
památkách. Ledovou Prahu každoročně pořádá sdružení Pionýr
ve spolupráci s Nadací Dětem
3. tisíciletí a několika pražskými
školami. Počet účastníků akce rok
od roku stoupá, stejně tak stoupá
i počet dětí z dětských domovů,
pro které je to často jediná
(a navíc finančně velmi dostupná)
možnost, jak navštívit Prahu.

2003 – KAMÍNKA,
KAMÝK NAD VLTAVOU
V tomto roce byla založena
tradice pravidelného setkávání
na pionýrské zábavně-vzdělávací
akci pro vedoucí a instruktory.
Toto setkání navázalo na tradici „Mezinárodní dílny vedoucích“. Jedná se o soubor dílen,
seminářů a aktivit, které mají
formou neformálního vzdělávání pomáhat v růstu a motivaci
pionýrských pracovníků. Neopomenutelným přínosem této akce
je i možnost setkávání vedoucích
a instruktorů z nejrůznějších
koutů republiky. K tomu kromě
klasického programu slouží
nejrůznější doprovodné činnosti,
jako je například herna deskových her, čajovna atp.

2003 – STATUT STÁTEM UZNANÉ NNO
PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Hned v prvním roce, kdy Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy začalo udělovat statut
„Uznaná nestátní nezisková organizace pro
oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase“,
ho pro roky 2004 – 2006 získal i Pionýr. Tento
statut byl Pionýru následně udělen znovu i pro
roky 2007 – 2010 a 2011 – 2015.

2005 – ŽIVOT ODDÍLU

2004 – MEZINÁRODNÍ
TÁBOR
V tomto roce se konal první
mezinárodní tábor pořádaný sdružením Pionýr.
Proběhl v Ostružně u Jičína
a účastnilo se ho 183 dětí
a jejich vedoucích ze šesti
pionýrských skupin ČR
a pěti zahraničních delegací
z Finska, Rakouska, Velké
Británie, Francie a Polska.
Akce se konala v rámci
projektu Výchova k participaci, který podpořila Česká
národní agentura Mládež.

Projekt zvaný Participace, nebo také Život oddílu, vznikl s cílem zapojit děti co
nejvíce do utváření oddílového života
a programu a tím je naučit přijímat rozhodnutí a nést za ně i příslušnou míru
odpovědnosti. Praktickým výstupem
byla metodická publikace s nabídkou
mnoha aktivit i témat k zamyšlení, jež
je ve sdružení stále užívána.

www.dobrytabor.cz

Opravdu dobrý tábor

2005 – Opravdu
dobrý tábor
Informační kampaň Opravdu
dobrý tábor odstartovala
v roce 2005 a rychle získala
zájem veřejnosti i médií.
Nabízela totiž informace,
po kterých byla poptávka
– jak vybrat vhodný letní
tábor, podle čeho posuzovat
jeho kvalitu, na co si dát pozor, na co nezapomenout…
To vše vtěleno do tzv. Osmera dobrého tábora. Obecné
informace jsou doplněny
nabídkou volných míst
na konkrétních táborech
pořádaných v Pionýru.

2004 – IFM-SEI

2006 – SIGNÁLY Z VESMÍRU

Od roku 2004 je Pionýr plnohodnotným členem IFM-SEI – mezinárodní organizace zastřešující
65 sdružení dětí a mládeže
z 53 zemí Evropy, Asie, Afriky
a Jižní Ameriky. Je zastoupen
i ve vedení – v kontrolní komisi
a na postu viceprezidenta. Mezi
hlavní zájmy IFM-SEI patří dětská
práva a vzdělávání, slouží také
jako ohromná mezinárodní síť
kontaktů pro výměny a další
mezinárodní aktivity.

Jedním ze závěrů Obsahové konference
Pionýra v roce 2006 byl úkol uspořádat centrální dlouhodobou oddílovou hru pro celé
sdružení. Jejím námětem se stala návštěva
mimozemské civilizace na Zemi a cesty
do vesmíru. Zúčastněné oddíly dostávaly
s každým zpravodajem Mozaika Pionýra
v ročníku 2006–2007 nové úkoly. Nešlo
o soutěž, nikdo nezvítězil. Cílem bylo nabídnout nové náměty pro činnost a zajímavou
zábavu pro děti.

2007 – KVĚTINOVÝ DEN –
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Ve spolupráci s Ligou proti rakovině jsme
se zapojili v tomto roce poprvé do Českého
dne proti rakovině (dříve Květinový den) –
asi nejstarší, nejznámější a velmi prestižní
sbírkové akce probíhající v ulicích měst
a obcí po celé ČR. Naše skupinky pionýrských dobrovolníků prodávají v tento den
oranžové kytičky. Výtěžek z prodeje pak putuje na činnosti Ligy proti
rakovině. Za poslední čtyři ročníky,
kterých jsme se účastnili, jsme
vybrali celkem 6 267 550 Kč, což je
úctyhodný výsledek.

2009 – POSELSTVO KRÁLE JIŘÍHO
České předsednictví radě EU bylo inspirací
k opakování dlouhodobé hry oddílů – tentokrát
probíhala půl roku (zároveň s předsednictvím)
a byla založena na příběhu spojujícím českou
historii s moderní myšlenkou sjednocování Evropy.
Účastníci hry vyráželi na pomyslnou cestu po evropských dvorech 15. století a šířili mírovou myšlenku
Jiřího z Poděbrad. Každý z panovníků pro ně ale měl
připraveno několik úkolů, jejichž plněním si získávali jeho důvěru i podporu „integračnímu projektu“
svého krále Jiřího.

2010 – KLÍČENÍ

2007 – PARŤÁCI
Projekt Parťáci navázal
na dlouholetou praxi mnoha
pionýrských skupin spolupracujících s dětskými domovy. Jeho podstata spočívá
v nabídce míst na letních
pionýrských táborech dětem
ze zařízení institucionální
výchovy. Důraz je ovšem kladen na vytvoření podmínek
pro opravdovou socializaci
s dětmi z rodinného prostředí – každého tábora se proto
mohou účastnit maximálně
2 – 4 děti z dětských domovů
a podobných zařízení, aby
v kolektivu nevytvářely samostatnou podskupinu.

Na počátku roku 2010 se rozběl ve sdružení Pionýr projekt Klíčení financovaný ESF
a státním rozpočtem ČR. Projekt usiluje o vytvoření výchovného programu pro děti
se specifickými vzdělávacími potřebami, jako např. děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, děti ze sociálně znevýhodněných rodin, děti ohrožené předčasným odchodem ze
vzdělávání a v neposlední řadě talentované děti. Klíčení navazuje na současné aktivity
Pionýra, činnost oddílů a klubů i projekty, jako je Oáza a Parťáci.
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pamatujete se ještě na období, kdy
Vám bylo 20 let? Ti, kterým se teprv
e tento věk
blíží, si jistě říkají, že to je opravdu
hodně. Ti, kteří již dávno dosáhli toho
to věku,
jen smutně vzpomínají. A co vlastně
chci tímto říci? Že věk i doba trván
í je velmi
relativní. Jde jen o to, zda s časem
umíte pracovat. Jsem přesvědčena,
že Pionýr (ten
porevoluční) s časem pracovat umí.
Váží si šance a možnosti pracovat
s dětmi a jsem
přesvědčena, že za těch dvacet let
již mnohé dokázal. Mám z toho rado
st, protože
i tato organizace má mnoho skvělých
lidí, kteří pracují s dětmi velmi dobř
e. Věřte,
mnohé osobně znám, vážím si jich
a ctím je.
Přeji proto této organizaci dalších
dvacet let naplněných smysluplnou
prací a stačí
si říci: 40 let je přece pořád úžasný
věk! A nyní úplně vážně! Přeji Vám
všem mnoho
zdraví, síly, pohody, kolektivního duch
a a věřte – na setkání s Vámi se velm
i těším.
S úctou
					
Ing. Eva Bartoňová
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