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Výroční zpráva

Návod k použití:
Říkáte si, co dělá ve výroční zprávě návod k použití? Když
trochu zalistujete, odpověď se nabídne sama. Tato výroční
zpráva totiž není tak úplně tradiční – tvoří ji dvě střídající
se části. První jsou listy, na nichž se na čelní straně dočtete
o životě Pionýra v roce 2011 a na straně zadní najdete návod pro tvorbu papírové skládačky – origami.
Následující list je pak materiálem, který ke skládání slouží,
proto jej bez váhání vytrhněte či vystřihněte, zapojte představivost a zkuste zručnost svých rukou.
Věříme, že budete-li postupovat podle návodu, výsledek
vám udělá radost.

jeřáb
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Pionýr a origami

Rok 2011, za kterým se na následujících stránkách ohlížíme, byl v mnohém
neobvyklý – byl například Evropským rokem dobrovolnictví. Je zřejmé, že pro
sdružení jako Pionýr je dobrovolnictví velké téma a podle toho jsme se této
příležitosti chopili. Přinesl ale i zcela jiné události – na první pohled vzdálené
– jež byly částečnou inspirací pro ztvárnění této výroční zprávy. V zemi s prastarou tradiční kulturou – Japonsku – se střetl věčný živel s nejmodernější
technikou. Příroda opět připomněla, že i když její pravidla umíme ohýbat
podle potřeby, vždycky musíme být také opatrní a pokorní. A to už jsme jen
krůček od příběhu, který připomenu dále.
Ale hlavní bylo, že jako v letech předcházejících a doufejme i budoucích probíhala činnost v oddílech, klubech, na táborech…
Nápověda už byla vyslovena. Ptáte-li se, proč je výroční zpráva Pionýra spojena s japonským uměním skládání různých motivů z papíru, jehož počátky
se datují již do 9. století našeho letopočtu, netřeba složitě pátrat v nějakých
náboženských či ceremoniálních účelech…
V průběhu staletí se origami vyvinulo ve zvláštní formu umění a já si – jistě
s velkou nadsázkou – myslím, že naše dobrovolná práce s dětmi je také svým
způsobem uměním. Navíc hravým, což je pro děti a Pionýr typické. A origami
– jako symbol štěstí, jářku – štěstí stojí za to předávat vždy! A navíc, díky
rozmanitosti aktivit, vytváříme i svéráznou skládačku.
Kdykoli čtu či slyším o origami či Japonsku, vyvstane mi na mysli i jeden
z mnoha velkých příběhů a legend. Je to dojemný příběh dívky Sadako
Sasaki, trpící leukémií v důsledku ozáření po svržení atomové bomby na
Hirošimu. Ta se – v duchu starého japonského mýtu – snažila poskládat
tisíc papírových jeřábů, aby mohla vyslovit své přání, které by se jí splnilo:
uzdravit se. Nemoc však byla rychlejší… Podle jedné z verzí totiž dívka
stihla sestavit pouze 644 jeřábů, a tak pro ni po její smrti spolužáci a kamarádi složili zbývající počet, aby jich měla vysněný tisíc… Papírový jeřáb
symbolizuje dlouhý život, zdraví i štěstí a díky příběhu Sadako ještě něco
navíc – i solidaritu, pomoc a přátelství. A vy si ho můžete složit na následujícím listu.
Ještě jedno spojení výroční zprávy Pionýra a origami se nabízí. Dle legend bývaly ve figurkách origami skryté tajné a důležité zprávy, které
mohly číst jen osoby, které ovládaly tajemství origami. Tyto zprávy tak
měly podobu krásných ptáků, motýlů, květin… My vám nabízíme cestu
opačnou. Zastavte se na chvíli, připomeňte si s námi nad následujícími
stránkami důležité a zajímavé chvíle, které Pionýru přinesl rok 2011,
a pak se zkuste ponořit do kouzelného, trochu tajemného a překvapujícího světa origami.
Nenutíme vás složit tisíc papírových jeřábů pro splnění přání, v Pionýru totiž
dle našich možností plníme dětské touhy pořád.

Martin Bělohlávek, předseda Pionýra

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. 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).

Ideály Pionýra
Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda,
Přátelství, Překonání, Příroda

Spolupráce

KVĚTINA
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Pionýr se neschovává v ulitě, spolupracuje s dalšími obdobně
zaměřenými sdruženími dětí a mládeže, s orgány státu i se
společenskými institucemi. Má přímé i zprostředkované vazby
do zahraničí.

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.
Jejím prostřednictvím je propojen i s Evropským fórem mládeže.

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.

People Management Forum
je profesní nezisková organizace, dříve známá jako
Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů. Vytváří
platformu pro výměnu informací, ověřených referencí
a společných zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Vrcholem dosavadní spolupráce Pionýra a PMF byl odborný seminář na téma „Dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem“ (listopad 2008).

	Přímé zastoupení, spolupráce
Součástí vnějších vazeb Pionýra je i členství ve vládních
či parlamentních poradních orgánech. Taková součinnost zpravidla 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 jen konzultační, např. 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 apod.

IFM-SEI
je mezinárodní organizace zastřešující 65 sdružení dětí a mládeže
z 54 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…

Detská organizácia Fénix
Nejbližší zahraniční vazbu má Pionýr přirozeně
na Slovensku. V roce 2007 podepsal dvoustrannou dohodu
o spolupráci se sdružením zvaným Detská organizácia Fénix, jež působí již od roku
1991 a svou činností se
Pionýru podobá. Členy
jsou především děti do patnácti let, pro něž připravuje
činnost v zájmových kroužcích
a klubech, dále tábory, soutěže, kulturní akce a podobně.

Vyznamenání
K životu sdružení Pionýr patří i oceňování dobrovolníků. V roce
2011 byl počet předaných vyznamenání ovlivněn rokem předcházejícím, kdy bylo nejen v listopadu Výroční zasedání Pionýra, ale především oslavy 20. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra – při obou
příležitostech byla samozřejmě i předávána ocenění. Přesto byla i v roce
2011 při tradičním společenském setkání u příležitosti koncertu Děti dětem
předána některá vyznamenání, včetně toho v Pionýru nejvyššího – Křišťálové
vlaštovky.

Vyznamenání udělená v roce 2011
Křišťálová vlaštovka: Mgr. Olga Koukalová
Lipový list stříbrný: Mgr. Rudolf Bohuslav, Ladislav Šimek
Domovník roku: Petr Kurz

Organizační skladba Pionýra
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Statutární orgán Pionýra
předseda Pionýra Martin Bělohlávek, Mgr.

Sekce podpory dobrovolníků
Sekce výchovy a obsahu činnosti

Výkonný výbor České rady Pionýra

Stálé pracovní skupiny

předseda Pionýra
místopředsedové
ekonom		
členové		
		
		

Martin Bělohlávek, Mgr.
Libuše Nejedlá, Milan Matyáš
Kateřina Brejchová, Ing.
Zuzana Daňhelková, Petr Halada, Michal Houda, Mgr.,
Petr Jeníček, Jakub Kořínek, Bc., Jiří Perkner,
Kateřina Součková, Bc., Miroslava Tolarová, Mgr.

Revizní komise Pionýra
předseda		
členové		
		

Marcela Hrdličková
Jiří Čepelák, Jindřich Červenka, Václav Johánek,
Miroslav Maršálek, Luboš Šmolík, Karel Weil

Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra
předseda		
členové		

Lee Louda, Ing.
Martin Dobčák, JUDr., Petr Sádovský, Bc.

koshulka

Zasedání České rady Pionýra
V roce 2011 se Česká rada Pionýra sešla celkem na 4 jednáních:
29.–30. 1. v Praze
9.–10. 4. v Horní Sytové
10.–11. 9. v Horní Sytové
19.–20. 11. v Horní Sytové

Sekce České rady Pionýra
Legislativně-ekonomická sekce
Sekce informačních toků
Sekce PR a propagace
Sekce partnerských vazeb

CAF tým
Sbor garantů (pionýrských vzdělávacích center)

Předsedové krajských organizací Pionýra
Michal Rejzek
Petra Zavadilová
Petr Novák
Jan Pangrác
František Kováč
Rudolf Zeus – do 31. 10. 2011
Jiří Perkner – od 1. 11. 2011
Tomáš Rychtařík, Ing. – do 28. 2. 2011
Pavel Košek, DiS. – od 1. 3. 2011
Ivana Vejvodová
Milena Zelenková, PaedDr.
Jiří Němec, Mgr.
Milan Matyáš
Darina Zdráhalová, Mgr.
Josef Matoušek

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
Olomoucko-zlínská KOP
Moravskoslezská KOP

Členská základna Pionýra
k 31. 12. 2011 15 107 registrovaných členů
298 pionýrských skupin
600 oddílů
98 klubů
14 pionýrských center

PARNÍK
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Bavíme se celý rok (1)

Základem celoroční činnosti sdružení Pionýr jsou oddíly,
především jejich pravidelné schůzky a víkendové výpravy.
Oddílů je v Pionýru 600 a mnohé z nich mají dlouholetou
tradici. V průběhu celého roku jsou také dětem otevřeny volnočasové kluby, jejichž program je určen pro každého, kdo
o něj má právě zájem. Nabídka klubů je rozmanitá – např.
deskové hry, výtvarné činnosti, sporty atd.

Pionýrský Sedmikvítek
Součástí života sdružení Pionýr je i řada akcí pro veřejnost,
soutěží i kulturních aktivit, jako je například tradiční otevřená
soutěž Pionýrský Sedmikvítek se soutěžními oblastmi: Hudba,
Divadlo, Tanec, Literatura, Dětská Porta, Pro-Rock, Rukodělná činnost a výtvarné práce, Clona (film, foto, video) a Folklórní tanec.

Koncert Děti dětem
14. ročník koncertu Děti dětem se konal v pátek 4. února ve Společenském sále Kongresového centra Praha. Záštitu v tomto roce převzali: předseda Vlády ČR RNDr. Petr Nečas, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Alena Gajdůšková a státní tajemnice – náměstkyně ministra školství,
mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňová.
Putovní poháry předsedy vlády předával oceněným v jednotlivých kategoriích
Pionýrského Sedmikvítku vedoucí Úřadu vlády ČR Lubomír Poul.

Jeho držiteli se pro rok 2011 stali:
Taneční studio M-STYLE Třebíč (Tance), Folklórní soubor Dřeváček z Jihlavy
(Folklórní tance), Sdružení pro volný čas DEMARO, středisko volného času
(Dětská Porta), Dům dětí a mládeže Jihlava (Hudba).

Chceme pomáhat
Pionýr již několik let úzce spolupracuje s Ligou proti rakovině Praha,
a tak se i 11. května 2011 zapojil do 15. ročníku celonárodní sbírky
Český den proti rakovině. Do sbírky se zapojilo 62 pionýrských skupin z celé
republiky a Pionýr na sbírkové konto přispěl částkou 1 081 227 Kč.
Mezi našimi členy je také řada dobrovolných dárců krve, kteří se během
celého roku zapojují do projektu Zdravá pionýrská krev.

Ledová Praha
V roce 2011 se konal 11. ročník tradiční akce určené pro děti ze základních škol, dětských domovů,
domů dětí a mládeže, občanských sdružení, ale
4. – 6. 2. 2011
i pro rodiny s dětmi. Těm Ledová Praha v době pololetních prázdnin nabízí možnost navštívit zdarma či s výraznou slevou řadu
pražských zajímavostí a pamětihodností.
Přibližně 10 000 účastníků si ve dnech 28.–30. ledna prohlédlo pražské památky, muzea, výstavy…, k vidění byly například expozice Národního muzea,
včetně výstavy ke Starým pověstem českým, Muzea hl. města Prahy s výstavou
klasického českého komiksu pro děti – Čtyřlístku, děti mohly zkusit Bobovou
dráhu, shlédnout na Prahu z Žižkovské televizní věže a mnoho dalšího.
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Bavíme se celý rok (2)
Republikové setkání Pionýrských oddílů

Oáza

Ve dnech 10.–12. 6. 2011 se kemp Moře u rybníku Řeka (jeden z největších
rybníků na Vysočině) stal místem setkání 203 pionýrů z 19 pionýrských skupin z celé republiky.
Co je u Moře čekalo? Nechyběly hry, soutěže a rozličné tvůrčí hrátky, aktivity na vodě (kanoe, šlapadla, aquazorbing), lanové centrum, střelba z luku
a mnoho dalšího. Někteří se také pustili do poznávání Vysočiny (Skanzen
Veselý kopec, Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře,
betonové sochy M. Olšiaka, mlýn v Hamrech nad Sázavou, Ranská jezírka
s lekníny atd.).
Společný sobotní večer se nesl v duchu soutěží a tance, až po závěrečné
vypuštění balonů štěstí a společný slavnostní oheň s kytarou.

Dlouhodobá etapová hra, jejímž cílem je vytváření příznivé
atmosféry v oddílech, aby se v nich každý cítil jako přirozená
součást kolektivu. Součástí programu je metodická publikace,
podle níž oddíly připravují vlastní aktivity.

Krátkodobé akce
V roce 2011 proběhlo v Pionýru 712 krátkodobých akcí s využitím dotací
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, celkem se jich zúčastnilo
29 221 osob.

Výchovné programy

bóje

Součástí nabídky pro pionýrské oddíly jsou výchovné programy, jež mohou
doplnit jejich vlastní celoroční činnost. Jsou zaměřeny na různá témata i kategorie:

Zvířátka
Roční etapová hra pro děti z 1.–2. tříd. Pět zvířátek v ní
představuje oblasti činnosti, kterými se zabývají všestranné oddíly. V letech 2010 a 2011 byly náměty ze Zvířátek užity také pro projekt Klíčení (viz dále).

Život oddílu
Program podporující participaci – podíl dětí na tvorbě
činnosti jejich oddílu. Je zaměřen především na vedoucí, kterým pomáhá pro participaci vytvářet podmínky a příležitosti, k tomu účelu mají k dispozici příručku, s níž samostatně pracují.

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 a navázání trvalých přátelství a dlouhodobé spolupráce.

STAN
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Tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti Pionýra.
Propojují dobrodružství v přírodě, zážitky s partou kamarádů
i dlouhodobější soužití kolektivu, vedou k samostatnosti
i spolupráci…
To vše je navíc doplněno pestrou nabídkou táborových her a soutěží, nových zážitků, dobrodružství s kamarády. Táborovým životem i konkrétními
aktivitami je rozvíjena schopnost prosadit své nápady v kolektivu i táhnout
za jeden provaz. Jejich tradičními prvky jsou soutěže oddílů i jednotlivců, hry,
sport, turistika. Letních pionýrských táborů se účastní členové i nečlenové
sdružení.
Nejběžnější jsou tradiční stanové tábory. Každý rok ale probíhají i různé jiné
druhy táborů: putovní (pěší, vodácké, cyklistické), příměstské, pro rodiče
s dětmi, či dokonce tábory v zahraničí (nebo se zahraničními hosty).
V roce 2011 proběhlo v Pionýru 363 letních táborů se 17 760 účastníky.
Průměrný počet účastníků byl 49 a průměrná délka jednoho tábora 14 dní.

Zimní tábory
I když je slovo tábor obvykle spojováno s létem, v Pionýru probíhají tábory
i v ostatních obdobích školního volna, jako jsou např. jarní prázdniny, jež
jsou často využívány k pobytům na horách a všemožným zimním aktivitám.
Takovýchto zimních táborů v roce 2011 v Pionýru proběhlo 46 s celkem
1323 účastníky. Průměrný počet účastníků tak byl 29 a průměrná délka jednoho tábora 7 dní.

www.dobrytabor.cz

Opravdu dobrý tábor

Kampaň Opravdu dobrý tábor

Již sedm 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 www.dobrytabor.cz, dále
je pro zájemce připravena telefonická i e-mailová poradna, která každoročně
zodpoví několik stovek dotazů. V roce 2011 byla informační část kampaně
rozšířena o témata Evropského roku dobrovolnictví.

Soutěž etapových her
Promyšlený program je nezbytnou součástí táborů i celoroční činnosti. Měl by účastníky obohacovat o nové vědomosti i dovednosti.
Hlavně pro 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 2011 byla vítězná hra Hollywood od 27. PS Kladno-Švermov,
která bude, obdobně jako úspěšné hry předchozích ročníků, vydána jako
metodická pomůcka pro ostatní táborové vedoucí v Pionýru.

Klíčení aneb rosteme s dětmi

V současné době je projekt ve fázi ověřování, na kterém se podílí 22 organizačních jednotek (pionýrských skupin) po celé České republice.
Mláďátka a Zvířátka ověřuje PS Boskovice, PS Tužíňáci, PS Tuláci, PS Smog,
PS Dravci a 1. PTS Táborník.
Putování se psem ověřuje PC Kroměříž, PS Dr. Mirko Očadlíka, PS Kolo Koloveč, PS Klubovna 14, PS Zborovice, PS Údolí Slunce, Pionýr Řečkovice, PS
J. A. Komenského.
Příběhy ze staré půdy ověřuje Pionýr Hrádek u Rokycan, PS 8. března Jindřichův Hradec, PS Tuláci, PS Chomutov a PS Vinohrady.
Osmou planetu ověřuje PS Šenov, PS Mír Domažlice a PS Jitřenka Kdyně.
Tyto skupiny/oddíly od září 2011 v rámci školního roku 2011/2012 v praxi
jednotlivé programy ověřují a na základě jejich zpětné vazby je jejich tvůrci
upravují a dopracovávají. V roce 2011 proběhlo 309 schůzek oddílů, na kterých byly aktivity projektu Klíčení zkoušeny přímo dětmi a jejich vedoucími.
Výstupem projektu budou čtyři vzdělávací programy uzpůsobené pro jednotlivé
věkové kategorie (nejmladší, mladší školní věk, starší školní věk, kategorie 15+)
a zároveň ucelený systém vzdělávání – akreditovaný kurz pro vedoucí.

je rozděleno do čtyř věkově rozlišených výchovněvzdělávacích programů. Každý program je složen z pěti
oblastí (Člověk a společnost, Příroda, Sport, Technika a Umění).
Mláďátka a Zvířátka – pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ
Putování se psem – pro děti z 3.– 5. tříd ZŠ
Příběhy ze staré půdy – pro děti z 6.– 8. tříd ZŠ
Osmá planeta – pro děti z 9. tříd ZŠ a studenty SŠ

Mapa míst, kde
jednotlivé skupiny
ověřují.

krabička
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Pionýr již druhým rokem realizuje projekt Klíčení, který je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Vychází z podpory rovných příležitostí dětí
a žáků, přičemž hlavním cílem je snaha o zkvalitnění a rozšíření činnosti Pionýra směřující k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Má dětem pomoci uplatnit zkušenosti a dovednosti získané neformálním vzděláváním (hry, motivované
situace aj.) – tedy činností oddílu/klubu – například ve škole.

Ústí nad Labem
Chomutov

Jablonec nad Nisou

Nejmladší

Mladší
školní věk

Starší
školní věk

Kategorie
15+

Mladá Boleslav

Hrádek u Rokycan
Koloveč
Domažlice

Ostrava

Hamry nad Sázavou

Šenov

Klatovy

Kdyně
Boskovice
Jindřichův Hradec

BRNO

Holešov

Kroměříž
Zborovice

Zlín

Mezinárodní činnost Pionýra

vlaštovka

Výroční zpráva Pionýr 2011 / mezinárodní činnost Pionýra

I v roce 2011 se Pionýr tradičně zapojoval do zahraničních
aktivit, především v rámci členství v mezinárodní organizaci
IFM-SEI.

All Together Against Climate Change
Největším projektem v této oblasti, do kterého se zapojili pionýři z 1. PTS
Táborník Mladá Boleslav, je All Together Against Climate Change. Vedoucí
z Pionýra se zúčastnili série školení a seminářů, které byly zaměřeny na ekologii, trvale udržitelný rozvoj a média. První a nejdůležitější část aktivit proběhla v květnu 2011 ve vzdělávacím centru SJD-Die Falken v Německu. Zde
se sešli mladí dobrovolníci z Německa, Velké Británie, Španělska, Finska,
Lotyšska, Slovenska, Rakouska, Norska a České republiky a více než týden se
věnovali první části školení a přípravě metodiky pro práci s dětmi na dané
téma. Tu pak měli možnost během letních prázdnin ověřit na mezinárodním
táboře organizovaném anglickými Woodcraft Folk s názvem CoCamp – International Camp of Cooperation na části účastníků (z celkem 3500).
Na následném setkání byla připravena finální podoba publikace (od jara
2012 je k dispozici všem neziskovým organizacím, které o ni projeví zájem).

Mezinárodního tábora CoCamp se zúčastnili i pionýři z PS Polička a PS
Kopřivnice. Měli možnost zapojit se do pestrého programu, který byl založen na spolupráci. Všichni účastníci se rovným dílem podíleli jak na chodu

tábora, tak na jeho programu. Podíleli se tak na přípravě stravování, úklidu
na tábořišti, přípravě a organizaci programu či podávání informací médiím.
To vše v neuvěřitelném počtu 3500 účastníků ze všech světových kontinentů.

Setkání Evropské sítě IFM-SEI
V říjnu 2011 proběhlo v Norsku setkání Evropské sítě IFM-SEI.
Tento již tradiční seminář, který byl například v roce 2006 pořádán
i v České republice, se v roce 2011 věnoval podpoře dobrovolníků
v neziskových organizacích v Evropě, systémům vzdělávání a informacím
o novém programu na podporu mládeže v EU Erasmus for All.
Setkání v Norsku, ale i letní měsíce byly poznamenány tragickou událostí
z července loňského roku z norského Osla a přilehlého ostrova Utoya. Bohužel, na místě mezi oběťmi této katastrofy byly i tři členové norské organizace
IFM-SEI Framfylkingen, kteří byli na akci prezentovat své sdružení. Pionýr se
připojil k řadě kondolencí z celého světa.

Mezinárodní výměny
I na úrovni jednotlivých pionýrských skupin může probíhat čilá mezinárodní
činnost. Příkladem budiž PS Rokycany Jih, která na konci roku hostila v Krkonoších více než 20 dětí z Alžíru. A tak kromě poznávání značných odlišností
našich kultur, se všichni společně učili lyžovat. I přes to, že většina zahraničních účastníků viděla sníh poprvé v životě, zvládli téměř všichni lyže během
několika dnů a celkově jejich návštěva v ČR proběhla bez sebemenších problémů. Nyní se Pionýři z Rokycan chystají zase do Alžíru.

motýl
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Evropský rok dobrovolnictví
Deset let po Mezinárodním roku dobrovolníků (2001, vyhlášen
OSN) proběhl Evropský rok dobrovolných činností na podporu
aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví
(ERD). Jeho hlavním cílem byla podpora občanského sektoru,
zejména dobrovolných činností, a to na celostátní, regionální
i místní úrovni. Gestorem ERD v ČR bylo Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy.
A protože Pionýr existuje především díky několika tisícům
dobrovolníků, nebyla otázka, zda se zapojíme, ale jak.

Umačkáni dětmi
Občanské sdružení Pionýr se rozhodlo využít Evropský rok
dobrovolnictví k oslovení co nejširší veřejnosti prostřednictvím kampaně s názvem Umačkáni dětmi. A kdo že je umačkán? Přece
dobrovolníci, kteří dětem věnují čas i energii a jsou jimi doslova obklopeni.
A právě na posílení jejich společenské prestiže a na upoutání pozornosti
k dobrovolné práci s dětmi a mládeží byl projekt zaměřen.
V první části kampaně jsme se ptali: Jaké vlastnosti by měl vlastně takový
správný dobrovolník pracující s dětmi mít? Výstupy, které vzešly z navrhování
a hlasování na webu, kterého se zúčastnilo více než tři tisíce hlasujících, hovoří
jasně: Dobrovolník by měl být hodný, trpělivý, přátelský, zábavný, zodpovědný,
měl by mít kladný vztah k dětem, být spravedlivý, kreativní, spolehlivý, měl by
představovat přirozenou autoritu a vzor, být obětavý, empatický… A odpověď
na první otázku rovnou vybízí k další: Existuje vůbec někdo takový? Návrhy
hlasujících mluvily jednoznačně: na webových stránkách se sešlo
89 jmen, jež podpořily stovky děkovných hlasů.
Velká část těchto „navržených“ dobrovolníků se spolu
s dalšími hosty sešla na společenském večeru
v sobotu 3. 12., kterým celý projekt vyvrcholil – zde jim bylo předáno oce-

Evropský rok dobrovolnictví 2011

nění, jež také vzešlo z projektu Umačkáni dětmi. Od veřejnosti totiž přicházely i návrhy symbolu dobrovolné práce s dětmi – několik
desítek ve formě námětů, jiné dokonce i grafické – i zde
bylo z čeho vybírat a nebylo to snadné. Jako nejvýstižnější byl nakonec zvolen návrh Ondřeje Vicence – velká
„dospělá“ otevřená dlaň a v ní malá „dětská“.
Jedním z výstupů projektu je také prezentační videospot, který lze přehrát
na adrese www.pionyr.cz, nebo také na www.umackanidetmi.cz, kde najdete i další informace o projektu.

Nalaďte si dobrovolníky
Další z aktivit Pionýra k ERD byla iniciativa nazvaná „Nalaďte si dobrovolníky“, s jejímž opakováním počítáme i v dalších letech, např. u příležitosti
Mezinárodního dne dobrovolníků (5. 12.). Zapojit se může kdokoliv – stačí
zahrát vybranému dobrovolníkovi písničku na přání v rádiu – a přispět tak
k tomu, aby v období kolem tohoto dne bylo rozhlasové vysílání plné poděkování konkrétním dobrovolníkům za jejich nedocenitelnou práci.

Osvědčení o výkonu dobrovolné práce
Kromě oslovování veřejnosti se Pionýr v rámci ERD zaměřil i na podporu
konkrétních dobrovolníků. Toto nové osvědčení, jež vychází mimo jiné
i z připravované novely „zákona o dobrovolnictví“ je určeno pro dobrovolníky soustavně pracující v Pionýru.
Účelem je vybavit dobrovolníky dokumentem, který posílí jejich pozici
na trhu práce jasným pojmenováním kompetencí, které daný dobrovolník
ve své pozici získal, rozvinul a musel uplatňovat – a může je dále zúročit
i v zaměstnání (organizační práce, komunikace, týmová spolupráce, řešení
krizových situací…). Proto kromě potvrzení praxe a kvalifikace obsahuje také kompetenční profily pro různé oblasti dobrovolné
práce v Pionýru.

poštovní holub
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Informační tok
Mozaika Pionýra

Doménový server Pionýra

Již od začátku devadesátých let vydává Pionýr pro svou vnitřní potřebu zpravodaj zvaný Mozaika Pionýra. Jeho příjemci jsou především vedoucí oddílů,
klubů a pionýrských skupin. Mozaika vychází měsíčně s výjimkou letních
prázdnin (deset vydání za rok – od září do června). Svým čtenářům přináší
novinky a aktuální otázky ze života organizace, nabízí rady a náměty pro
činnost, reportáže z akcí a podobně.
Od ročníku 2005–2006 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.

Vlastní doménový server slouží Pionýru především pro zřizování vlastních internetových prezentací, e-mailových adres, konferencí, databází a podobně. Jeho
služby jsou bezplatně k dispozici i organizačním jednotkám Pionýra, hlavně
krajským organizacím (z nich tuto možnost využívají téměř všechny) a pionýrským skupinám. V současnosti je na našem serveru zřízeno 240 domén.

Ediční činnost
Sdružení Pionýr pro svou potřebu vydává různé druhy publikací, jsou to například metodické materiály pro vedoucí, vzdělávací příručky pro účastníky
kurzů, propagační materiály, vnitřní zpravodaj Mozaika Pionýra a podobně.
Tyto publikace jsou děleny do čtyř edičních řad:
– „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 2011 byly publikovány především ověřovací varianty metodických
materiálů k výchovným programům projektu Klíčení (předchozí strany – skládačka krabička).

Vnitřní informační systém Pionýra – Servis Pionýra
Pro registrované členy sdružení (v současnosti cca 1100 uživatelů) je zřízen takzvaný Servis Pionýra – internetový systém, který je nedílnou součástí
přenosu informací ve sdružení. Obsahuje aktuální informace, kalendář akcí,
dokumenty a formuláře ke stažení a mnoho dalšího.
Jeho prostřednictvím mohou také všichni uživatelé vkládat články na internetovou prezentaci Pionýra i krajských organizací.

Registrační informační systém Pionýra – RISP
Internetový systém pro elektronickou registraci členů a organizačních jednotek, jež je v Pionýru rovnocenná s „papírovou“. Většina pionýrských skupin
již tuto formu registrace používá. V roce 2010 byla z důvodu stoupajících
nároků na takovýto systém zahájena příprava jeho zcela nové verze. S jejím
spuštěním počítáme pro rok 2013.

Přihlašovna
Tato nová webová aplikace umožňuje přihlašování na akce a tím odbourává
část „papírování“. Aplikace umožňuje přihlašování jednotlivců i celých oddílů nejen na akce, ale v některých případech i na volitelné programy, čímž
ještě více usnadňuje vedoucím práci.

Propagace
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Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“
Je dnes již tradiční soutěž pro všechny pionýrské oddíly a skupiny, které
se snaží svou práci pro děti prezentovat veřejnosti, pravidelně přispívají
do místních a regionálních periodik, zvou novináře na své akce, mají dobře
spravované webové stránky, tvoří si vlastní propagační materiály apod.
Budují tak nejenom dobré jméno své pionýrské skupiny, ale i celého
Pionýra.
Nejvyšší ocenění a finanční odměnu za rok 2011 získala Pionýrská skupina
Otava Sušice, na druhém místě se umístila PS Kopřivnice, na třetím PS desátníka St. Roubala Habartov a poslední ocenění si odnesla 5. PS Děčín.
Ovšem nelze nezmínit i mimořádné ocenění a finanční odměnu Pionýrské
skupině Za Vodou z Josefova, a to za způsob, jakým se dokázala vyrovnat
nejen s rozmary počasí, ale i s následnou medializací. Tábor, který vyplavila
voda a na nějž se následně zaměřila snad všechna média, tuto situaci ustál,
vedoucí nic nevzdali a dokázali tábor zdárně dovést do konce. Pionýr se tak
objevil ve všech médiích pouze v kladném kontextu a za to patří PS Za Vodou
velké poděkování.

Bambiriáda

žába

Akce, která probíhá po celé republice a otvírá na jednom místě veřejnosti nabídku volnočasových aktivit sdružení dětí
a mládeže i středisek volného času – to se skrývá pod pojmem Bambiriáda.

Každoročně ji pořádá Česká rada dětí a mládeže, v roce 2011 proběhl její
13. ročník.
Pionýr byl se svými expozicemi zastoupen na 13 místech a kromě propagace
samotného Pionýra se na našich stáncích mohli návštěvníci – rodiče i děti –
zapojit do první části projektu „Umačkáni dětmi“ a hlasovat, jaké vlastnosti
by správný dobrovolník pracující s dětmi měl mít.

Internetová prezentace Pionýra
Hledáte informace o Pionýru? Nejlepší místo, kde začít, je internetová adresa www.pionyr.cz. Zde se mohou návštěvníci dozvědět aktuality z činnosti
Pionýra, ale také se seznámit s jeho pravidly a myšlenkami (Statut a Program
Pionýra), historií, představiteli… Jsou zde k nalezení také kontakty na krajské
organizace Pionýra a jednotlivé pionýrské skupiny a mnoho dalšího.

Komunikace s médii
Pionýr vydal v roce 2011 sedm tiskových zpráv zaměřených na rozličná témata – tradiční, jako například koncert Děti dětem a Ledová Praha, i aktuální,
především aktivity k Evropskému roku dobrovolnictví. Ty byly také postupně
prezentovány na třech tiskových konferencích: 2. 2. byl v klubu kina Mat představen projekt Umačkáni dětmi a také akce Ledová Praha, 15. 11. v Autoklubu
ČR bylo představeno nové Osvědčení o výkonu dobrovolné práce a 3. 12. tamtéž byly zveřejněny výstupy projektu Umačkáni dětmi.

létající ryba
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Vzdělávání

Vzdělávání je jednou z priorit sdružení Pionýr. Proto je v našem sdružení zřízena soustava krajských vzdělávacích center,
jež jsou koordinována ústředním vzdělávacím centrem. Snahou je nabízet pestrou škálu vzdělávacích akcí s využitím metod neformálního vzdělávání.
Tato centra realizují vzdělávací kurzy, semináře, tréninkové aktivity… Poskytují našim dobrovolníkům možnost zvyšovat si odbornost, získávat nové poznatky a zkušenosti. Jde o proces celoživotního vzdělávání.
V roce 2011 se uskutečnilo 66 vzdělávacích akcí, v nichž si 1106 dobrovolníků zvýšilo svoji kvalifikaci, nabylo více poznatků a zkušeností, které využijí
ve své dobrovolné práci.
Vzdělávání v Pionýru probíhá na dvou úrovních – kvalifikace s platností
ve sdružení Pionýr a kvalifikace na úrovni rekvalifikačních kurzů – s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pionýr je držitelem akreditací (s platností do roku 2014) pro vzdělávání a vydávání osvědčení v těchto
kurzech:
– Vedoucí dětských kolektivů
– Vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
– Zdravotník zotavovacích akcí
– Hospodář – účetní v občanském sdružení

Sbor garantů pionýrských vzdělávacích center se v uplynulém roce podílel
na přípravě podkladů pro kompetence ve vzdělávání – profil absolventa (přehled
kompetencí, které vycházejí mimo jiné z kompetenčních profilů projektu Klíče
pro život). Také se podílel na tvorbě novely směrnice pro přípravu a vzdělávání.

Kamínka
Jednou z významných akcí, která se uskutečnila v roce 2011, jsou Kamínka.
Ve dnech 25.–27. 3. se v Mladé Boleslavi setkalo 120 pionýrských vedoucích
a instruktorů, pro něž byl připraven program sestavený ze seminářů, dílen
i sportovních aktivit.

Klíče pro život
Na počátku roku 2011 byly dokončeny programy pro pracovní pozice „Ekonom
NNO“ a „Ekonom NNO včetně systému účetnictví“, které vycházejí ze zapojení
sdružení Pionýr do projektu Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Klíče
pro život – klíčové aktivity „Uznávání neformálního vzdělávání“ (náš zástupce
v uvedené sekci působil po celý rok 2011). Výstupy z obou ověřovacích kurzů
byly v následujícím období využity v celém sdružení při inovování stávajícího akreditovaného kurzu Pionýra
„Účetní – s využitím
výpočetní techniky“.

domek
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Nemovitosti

Sdružení Pionýr a jeho organizační jednotky vlastní a spravují
řadu nemovitostí – základen pro činnost. To, že z 21 nemovitostí získaných z Fondu dětí a mládeže v letech 2003 až 2006
byly téměř všechny v době předání ve velmi špatném (nemusíme se bát použít výrazu katastrofálním) stavu, již bylo
ve Výročních zprávách v minulých letech řečeno mnohokrát.
Dnes můžeme bez uzardění říci, že většina z nich je – díky zápalu, času
a mnoha hodinám dobrovolné práce – ve stavu, kdy se za ně není třeba stydět.
Objekty jsou využívány v souladu s předloženými projekty – některé slouží celoročně jako zázemí pro krajské organizace, skupiny či oddíly, případně další
neziskové organizace, některé jsou částečně využívány i komerčními nájemci,
jiné zase slouží jako ubytovací a školicí zařízení. Čtyři objekty spravuje Pionýr
přímo, zbytek objektů je spravován uživateli, kteří musí – kromě povinné,
poměrně rozsáhlé administrativy – zajistit především bezproblémový provoz
„svých“ objektů, běžné opravy i rozsáhlejší rekonstrukce, v té souvislosti jednat s úřady, shánět finanční prostředky (ať už formou předložených projektů,
či mezi sponzory) atd. Je to nekončící závod, kde úspěchy nejsou vždy garantovány, ale mnohé se povedlo a výsledky jsou velmi patrné.
Ani v roce 2011 jsme nestáli se založenýma rukama – dalšími rekonstrukcemi a opravami prošly nemovitosti: Louny (rekonstrukce prakticky celého

přízemí, kam se nám konečně podařilo sehnat spolehlivého a zapáleného
nájemce), Malíkovice (instalace nové hromosvodní soustavy, oprava komínů, kouřovodů a čtverých kamen na pevná paliva), Zásada (oprava jídelny, výměna radiátorů, rekonstrukce části pokojů), Bajkalská (výměna 14
ks oken, stavební a další úpravy potřebné ke kolaudaci), Čimelice (kromě
jednání o odkupu pozemků se nechala vypracovat projektová dokumentace na výstavbu vlastní ČOV a bylo vymalováno 10 chatek a hlavní budova), Husova (rekonstrukce další části střechy), dále pokračovaly investice
na Esperu (odvodnění celého objektu, výměna oken), v Tisé (elektrorozvody, výměna oken, rozvody topení a vody – vše v přízemí a v prvním
patře), TZ Severka Buchlovice a TZ Spálená hájenka (rekonstrukce střechy). A mnohé další objekty prošly kromě standardních udržovacích prací
různými drobnějšími opravami. Takže, děkujeme všem, kteří se na zvelebování pionýrského nemovitého majetku podílí a mnoho zdaru a zápalu
i v dalších letech!

Kontroly z MŠMT:
V roce 2011 byly provedeny fyzické kontroly na objektech Espero, Zásada
a Malíkovice. Kontrolou bylo zjištěno, že tyto objekty naplňují předložený
projekt a nebyly shledány žádné nedostatky.

pes
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Hospodaření

Zpráva Revizní komise Pionýra

Výroční zpráva Pionýr 2011 / zpráva RKP

Revizní komise Pionýra se v průběhu roku sešla na dvou společných jednáních. Během roku jednotliví členové pracovali samostatně nebo ve dvojicích na plnění schváleného celoročního
plánu.

Revizní komise Pionýra (RKP) se v r. 2011 zabývala revizí KOP, u kterých byly
zjištěny v účetních závěrkách formální chyby (Jihočeská, Pardubická, Moravskoslezská, kraje Vysočina).
Nalezené nedostatky a závady byly buď odstraněny na místě, nebo byl dán
termín odstranění a provedení následné kontroly (Jihočeská, kraje Vysočina).
Revize Moravskoslezské KOP nebyla dosud dokončena. V souvislosti s revizí
MKOP byla provedena i revize hospodaření PS Trend za roky 2008 a 2009.
RKP provedla kontrolu správnosti účtování sloučení Zlínské krajské organizace Pionýra, Olomoucké krajské organizace Pionýra a Pionýrského centra
Olomoucko-zlínského regionu v nový subjekt a navedení počátků do agendy
Olomoucko-zlínské krajské organizace Pionýra.
Ke konci roku se zabývala RKP revizí mezinárodního tábora Train for Change.

MOUCHA

V roce 2011 byla zpracována a schválena novelizace směrnice pro činnost
revizních orgánů ve sdružení Pionýr.

Revizní komise Pionýra pracovala v roce 2011 ve složení předseda Marcela
Hrdličková (OZKOP) a členové Václav Johánek (PlKOP), Luboš Šmolík (PlKOP), Jiří Čepelák (ÚKOP), Karel Weil (POP)
a Miroslav Maršálek (KOP kraje Vysočina). V měsíci listopadu byla RKP
doplněna o nového člena Jindřicha
Červenku (POP).
V rámci zajištění součinnosti mezi
orgány Pionýra se zástupce Revizní komise Pionýra pravidelně
zúčastňoval jednání Výkonného výboru České rady Pionýra. Všichni členové Revizní
komise Pionýra mají splněnou potřebnou kvalifikaci.
Kroměříž, 14. února 2012

beruška
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Výrok auditora

Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky
za rok 2011. Účetní jednotka: PIONÝR, občanské sdružení, se
sídlem Senovážné nám. 24, Praha 1
IČ: 00499161 (org. jednotka – republikové pracoviště Praha)
Příjemce zprávy: Mgr. Martin Bělohlávek, předseda Pionýra
Ověření provedl: Ing. Slavomír Ježek, auditor č. oprávnění 1305
Datum vyhotovení zprávy: 27. března 2012
Počet stran: 3 + příloha (účetní závěrka)
Počet výtisků: 3
Rozdělovník: 2 x PIONÝR, občanské sdružení, 1 x auditor pro spis

Předmět ověření
Předmětem ověření je přiložená účetní závěrka PIONÝRA, občanského sdružení (org. jednotka – republikové pracoviště Praha), tj. rozvaha k 31. 12. 2011,
výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a příloha této
účetní závěrky. Údaje o občanském sdružení PIONÝR (org. jednotka – republikové pracoviště Praha) jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.

Vymezení odpovědnosti
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními
předpisy odpovídá statutární orgán PIONÝRA, občanského sdružení (org.
jednotka – republikové pracoviště Praha). Součástí této odpovědnosti je také
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody
a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Mojí povinností je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní
závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinnen dodržovat etické normy a naplánovat i provést audit tak, abych získal přiměřenou
jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora včetně posouzení rizik,
že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlíží k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.
Audit také zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky.
Jsem přesvědčen, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení
PIONÝR, (org. jednotka – republikové pracoviště Praha) k 31. 12. 2011, jakož
i nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2011, v souladu se
zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy České republiky (výrok
bez výhrad).
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Zpráva o činnosti nejvyšší rozhodčí komise Pionýra za rok 2011
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra (NRKP) se v roce 2011 sešla na třech jednáních, a to dne 24. 5. 2011, 27. 10. 2011 a 8. 12. 2011.
V průběhu těchto jednání byly projednány níže uvedené body, ke kterým
buď byla přijata stanoviska, nebo jejich podrobnější projednání a vynesení
stanoviska bylo odloženo na jednání v roce 2012.
1)	Odvolání Oldřicha Lindovského proti rozhodnutí Moravskoslezské krajské rady Pionýra o vyloučení ze sdružení Pionýr
2)	Odvolání Oldřicha Lindovského proti rozhodnutí Moravskoslezské krajské rady Pionýra o zrušení PS Trend likvidací
3)	Odvolání 14. PS Tábor proti rozhodnutí ČRP ve věci dotace na vícedenní
akci
4) Žádost Petra Wolfa o stanovisko k výzvě O-ZKOP o vrácení daru
5)	Žádost o výklad Statutu Pionýra ve věci možného vlivu změn v četnosti
členské základny jednotlivých KOP na počet mandátů v ČRP v době mezi
jednotlivými zasedáními Výročního zasedání Pionýra
6)	Odvolání Moravskoslezské krajské organizace Pionýra proti rozhodnutí
ČRP z 5. jednání ČRP (bod usnesení 35.) ve věci udělení výjimky pro
zmeškání lhůty k vyúčtování dotací na vzdělávání a přípravu vedoucích

znání dotace potvrzeno Českou radou Pionýra, se zamítá.
b)

Napadené rozhodnutí ČRP se potvrzuje.

Ad 4) Žádost Petra Wolfa o stanovisko k výzvě O-ZKOP o vrácení daru
V únoru 2011 obdržela NRKP žádost o závazné stanovisko NRKP k výzvě O-ZKOP k vrácení
daru poskytnutého PS Jiřího Wolkera dalšímu subjektu na základě darovací smlouvy.
Členové NRKP se v prosinci 2011 seznámili se všemi předloženými listinami, k věci se vyjádřili
a předseda NRKP konstatuje, že se komise k podání vrátí na nejbližším dalším jednání v r. 2012.
Ad 5) Žádost o výklad Statutu Pionýra ve věci možného vlivu změn v četnosti členské
základny jednotlivých KOP na počet mandátů v ČRP v době mezi jednotlivými zasedáními
Výročního zasedání Pionýra
V srpnu 2011 obdržela NKRP žádost o výklad Statutu Pionýra. NKRP rozhodla ve věci návrhu
ze dne 29. 8. 2011 předsedy Pionýra na výklad Statutu Pionýra takto:
I.

Na otázky ve znění:

a)	Jaký den je rozhodný pro určení počtu delegátů – členů ČRP, jejichž počet je pro jednotlivé KOP určován počtem v KOP registrovaných členů?
b)	Ovlivňuje v průběhu funkčního období delegátů – členů ČRP krajských organizací počet
v KOP registrovaných členů vznik nebo zánik mandátu?
c)

Je zapotřebí, aby tato otázka byla do budoucna výslovně upravena Statutem?

Ad 1) Odvolání Oldřicha Lindovského proti rozhodnutí Moravskoslezské krajské rady Pio-

Komise odpovídá takto:

nýra o vyloučení ze sdružení Pionýr

ad a)	Rozhodný den pro určení počtu delegátů – členů ČRP – jejich počet je pro jednotlivé

V lednu roku 2011 obdržela NRKP odvolání O. Lindovského proti rozhodnutí Moravskoslezské
krajské rady Pionýr (ze dne 9. 12. 2010) o vyloučení ze sdružení Pionýr, NRKP na svém jednání

lilie

a)	Odvolání 14. PS Pražské sídliště – Tábor proti zmíněnému rozhodnutí, kterým bylo nepři-

KOP určován počtem v KOP registrovaných členů, a to k 31. 12. roku předcházejícího
VZP (dle ustanovení článku VI. oddílu E, ods. 1, pís. a Statutu Pionýra).

v květnu 2011 vyzvala odvolatele k doplnění důvodů, na základě kterých napadá rozhodnutí

ad b)	Vznik nebo zánik mandátu delegátů – členů ČRP krajských organizací Pionýra neovliv-

MKRP, a zároveň informovala Moravskoslezskou KRP o dodaném odvolání, ke kterému se

ňuje změna počtu členů v KOP registrovaných v průběhu funkčního období těchto

MKRP měla možnost vyjádřit, oběma subjektům byla stanovena lhůta pro doručení vyjádření.

delegátů – členů ČRP (to je podle dosud praktikovaného postupu období mezi jednot-

Na odeslané výzvy obdržela komise vyjádření ze strany MKRP, odvolatel se nevyjádřil a lhůta
mu stanovená marně vypršela.
NRKP na svém jednání dne 24. 5. 2011 zamítla odvolání Oldřicha Lindovského proti rozhod-

livými VZP).
ad c)	NRKP výkladem Statutu Pionýra nalezla řešení této otázky. NRKP tím ale nevylučuje
budoucí možnou úpravu v této věci.

nutí MKRP ze dne 9. 12. 2010 a potvrdila rozhodnutí MKRP.
Ad 6) Odvolání Moravskoslezské krajské organizace Pionýra proti rozhodnutí ČRP
Ad 2) Odvolání Oldřicha Lindovského proti rozhodnutí Moravskoslezské krajské rady Pio-

z 5. jednání ČRP (bod usnesení 35.) ve věci udělení výjimky pro zmeškání lhůty k vyúčto-

nýra o zrušení PS Trend likvidací

vání dotací na vzdělávání a přípravu vedoucích

V dubnu 2011 obdržela NRKP odvolání O. Lindovského proti rozhodnutí Moravskoslez-

V prosinci 2011 obdržela NRKP žádost o vyřešení sporu mezi MKOP (PVC 13) a ČRP. NRKP

ské krajské rady Pionýra (ze dne 17. 2. 2011) o zrušení pionýrské skupiny Trend likvidací

uložila odvolateli, aby své podání z 3. 12. 2011 doplnil. Žádost MKRP bude projednána

(IČO 68145527), komise vyzvala MKRP k doplnění podkladů ve věci rozhodnutí o zrušení pio-

na nejbližším dalším jednání NRKP v roce 2012.

nýrské skupiny Trend likvidací. MKRP doložila ověřeným stejnopisem zápisu ze zasedání MKRP

Veškerá svá rozhodnutí NRKP vždy podrobně odůvodnila.

z 6. 6. 2011, že napadené usnesení pod bodem Ad 2. zápisu bylo zrušeno. Komise konstato-

V Praze dne 1. března 2012

vala, že odvolání v důsledku toho směřuje proti rozhodnutí, kterého již není, a ve věci proto

Ing. Lee Louda

nelze rozhodnout. Řízení o odvolání proti rozhodnutí Moravskoslezské krajské rady Pionýra
o zrušení PS Trend likvidací z 13. 4. 2011 se zastavuje, neboť napadené rozhodnutí, které
MKRP vydala, bylo zrušeno.
Ad 3) Odvolání 14. PS Pražské sídliště – Tábor proti rozhodnutí ČRP ve věci dotace na vícedenní akci
V říjnu 2009 obdržela NRKP odvolání 14. PS Pražské sídliště – Tábor proti vyřazení dotace
na vícedenní akci.
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra dne 27. 11. 2011 rozhodla ve věci odolání 14. PS Pražské sídliště – Tábor proti rozhodnutí ČRP č. 9.2. z 8. zasedání ČRP, kterým bylo potvrzeno nepřiznání
dotace na akci, která se měla konat ve dnech 19.–21. 10. 2007, takto:
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Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu aktivit Pionýra.
Evropské unii za finanční podporu projektu Klíčení (prostřednictvím Evropského sociálního fondu – operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Předsedovi vlády ČR RNDr. Petru Nečasovi za převzetí záštity nad koncertem Děti dětem.
Místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleně Gajdůškové za převzetí záštity nad koncertem Děti dětem, Ledovou Prahou a za dlouhodobou
spolupráci s Pionýrem.
Náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Evě Bartoňové
za převzetí záštity nad koncertem Děti dětem, Ledovou Prahou a za dlouhodobou spolupráci s Pionýrem.
Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školskému
zařízení pro zájmové vzdělávání za vstřícnou spolupráci v rámci realizace projektu Klíče pro život.
Kongresovému centru Praha, a. s. za spolupráci při koncertu Děti dětem.
6. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav za poskytnutí prostor pro akci Kamínka 2011.

lilie

Pionýr děkuje

Českému rozhlasu 2 Praha za mediální podporu projektu Umačkáni
dětmi.
Více než třem tisícům hlasujících, kteří se zapojili do projektu Umačkáni
dětmi.
Všem, kteří si ve středu 11. 5. 2011 při Českém dni proti rakovině koupili
u našich „sběračů“ symbolický žlutý kvítek a přispěli prostřednictvím Pionýra
na činnost Ligy proti rakovině.
Všem dobrovolníkům, díky kterým v roce 2011 probíhaly v Pionýru schůzky
oddílů a klubů, výlety, tábory, školení, brigády, dobročinné sbírky, otevřené
akce pro veřejnost.
Pražská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti Zastupitelstvu hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy.
Středočeská krajská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti
Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Nevíte si rady?
Máte-li potíže s některou ze skládaček, obraťte se na naši
expertku Zuzanu Hlávkovou. Jistě vám dobře poradí.
e-mail: zuzana.hlavkova@pionyr.cz
telefon: 234 621 299
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Poznávat dosud nepoznané, společně prožívat dobrodružství i v takzvaném všedním životě, přitom nečekat,
až vše jen spadne do klína. Spolupracovat, nebát se těžkostí a problémů, snažit se je překonávat čestně, hrdě
se hlásit ke svým úkolům i průšvihům, nemít své slovo za cár papíru…
…to je také Program Pionýra

www.pionyr.cz

