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Pionýr

Ideály Pionýra Sdružení dětí a mládeže, které působí v celé republice. Činnost pionýrských skupin
Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, a oddílů je rozmanitá a hravá. Nejčastěji se jedná o pravidelné schůzky a oddílové
Přátelství, Překonání, Příroda 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).

Rok 2012
nebyl poslední
Při listování následujícími stránkami najdete kromě možnosti potrápit
své mozkovny nad křížovkami také informace o tom, jak se dařilo
Pionýru v roce 2012. O shrnutí, co uplynulý rok přinesl, jsme požádali
předsedu Martina Bělohlávka.
Zkus připomenout nejvýraznější momenty roku 2012 v životě Pionýra…
Vybírat jednotlivosti ze života celého sdružení je složité, protože pionýrské skupiny a oddíly při své pravidelné činnosti
během roku pořádají stovky akcí různého druhu a velikosti. Pokud mám ale vybrat z událostí, které se promítly do práce
velké části sdružení, tak jako první přijde na mysl Festival otevřených akcí, který proběhl v září pod heslem Dobrodružství
na míru (s mediálním partnerstvím Českého rozhlasu). S velkými otevřenými akcemi jsme měli zkušenost už dříve, ale
tohle bylo něco úplně jiného – množstvím míst a zapojených dobrovolníků, nároky na zajištění, ale především samotným
charakterem akce a rozmanitostí nabízených aktivit.
Nepřehlédnutelná byla i finalizace projektu Klíčení. V druhé polovině roku bylo ukončeno ověřování pracovních verzí
výchovných programů a přešli jsme k poslednímu kroku – výrobě materiálů pro oddíly. Po více než dvou letech práce jsme
se přiblížili k cílovému stavu, kdy projekt jako takový formálně skončí, ale ve skutečnosti práce s jeho výsledky teprve
pořádně začne.
Minulý rok měl být podle věšteb posledním pro tento svět, ruku
na srdce, nebál ses o „své“ sdružení aspoň trochu?
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rozhovor s předsedou Pionýra
Martinem Bělohlávkem

3

organizační struktura
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ocenění a vyznamenání
dobrovolníků
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náplň činnosti Pionýra
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Ani ne, možná jsem se těšil, že se nebude tvořit další výroční zpráva. :)
Pokud mám ale odpovědět vážně – tak nebál. Myslím, že byla jiná léta, kdy
byl důvod se obávat o budoucnost Pionýra – například rok 1990, kdy se
rozhodovalo o tom, zda vůbec pokračovat dále a jak. To jsem byl rozhodně
napjatější než kvůli jednomu ne zcela jasnému proroctví. I když látka pro
různé hrátky to byla zajímavá.
My jsme si na seznam všeho, co už Pionýr přežil, připsali i starými Mayi
stanovený konec světa. :o)

tábory

15

Když už to zmiňuješ, jaký má podle tebe Pionýr v 21. století význam?

chceme pomáhat

16

Klíčení, aneb rosteme s dětmi

18

anketa – „ověřovatelé“ Klíčení

20

42

S obdobnými otázkami se čas od času setkávám, jako by naznačovaly, že
sdružení jako Pionýr jsou nějaký anachronismus. Což si nemyslím. Naopak
s rostoucím významem volného času pouze nabírá na významu nejobecnější cíl naší činnosti a tím je jeho smysluplně využití – nabídkou výchovné
činnosti, která dětem dá možnost uplatnění a rozvoje, přispívá k jejich výchově v aktivní a slušné lidi, kterým není
lhostejný svět, v němž žijí. A podívám-li
se kolem sebe, tak mám dojem, že
význam podobné práce bude jen
narůstat, protože jde proti mnoha
jevům, jimiž se dnešní přetechnizovaná a individualistická doba hemží
a obecně se jim slovně často spílá.
Možná, že ten zápas nelze vyhrát, ale
těm, kdo chtějí žít trochu jinak, je určitě
dobré nabídnout možnost. A věřím, že
Pionýr tou možností je.

pionýrský křížovkářský slovníček

44

Co bys na závěr popřál čtenářům?

kaleidoskop zajímavostí

45

poděkování
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(tajenka 1) – aby nejen při luštění našich
křížovek nacházeli vždy ta správná slova
– a (tajenka 2).
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32

propagace
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hospodaření a zázemí pro činnost

36

rozhovor s ředitelem Odboru pro
mládež MŠMT Michalem Urbanem

39

výsledky hospodaření v roce 2012
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a Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra
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Kdo je kdo

Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
předseda Pionýra

Martin Bělohlávek, Mgr.

místopředsedové

Milan Matyáš
Libuše Nejedlá

Statutární orgán Pionýra

ekonom

Kateřina Brejchová, Ing.

členové

Stanislav Bátěk, RNDr.
(do 17. 11. 2012)

předseda Pionýra Martin Bělohlávek, Mgr.

Zuzana Daňhelková
Petr Halada
Michal Houda, Mgr., Ph.D.
Petr Jeníček (do 17. 11. 2012)
Jakub Kořínek, Bc.
Jiří Perkner
Kateřina Součková, Bc.
(do 17. 11. 2012)
Miroslava Tolarová, Mgr.

Česká rada
Pionýra (ČRP)
Je složena z 39
volených delegátů
krajských organizací
Pionýra. V roce
2012 se sešla
celkem na čtyřech
jednáních.

Revizní komise Pionýra (RKP)
předseda

Marcela Hrdličková

členové

Jiří Čepelák

1
2

Jindřich Červenka

3

Václav Johánek

4

Miroslav Maršálek, Ing.
Luboš Šmolík

5

Karel Weil

6

Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra
(NRKP)

DOPLŇOVAČKA
1.

Jméno člena RKP Johánka.

předseda

Lee Louda, Ing.

2.

Příjmení člena VV ČRP Jakuba.

členové

Martin Dobčák, JUDr.

3.

Příjmení předsedy Plzeňské KOP.

4.

Příjmení předsedy Ústecké KOP.

5.

Příjmení předsedkyně
Olomoucko-zlínské KOP.

6.

Příjmení členky VV ČRP Miroslavy.

7.

Příjmení členky VV ČRP Zuzany.

8.

Příjmení předsedy Pionýra.

9.

Příjmení předsedy Jihomoravské KOP.

Petr Sádovský, Bc.

Předsedové krajských organizací Pionýra (KOP)

NÝ
PIO
úd
a

je

k3

1.
1

2.

20

12

563 oddílů
78 otevřených klubů
14 670 členů:
do 9 let / 2354, 10–12 let / 2630,
13–15 let / 2154, 16–18 let / 1500,
19–26 let / 2613, 27 a více / 3419

R

NÝ

288 pionýrských
skupin (PS)
14 pionýrských center (PC)

PIO

R

13
krajských
organizací
Pionýra (KOP)

Michal Rejzek

Pražská organizace Pionýra

Petra Zavadilová

Středočeská KOP

10. Příjmení člena RKP Karla.

Petr Novák

Jihočeská KOP

Jan Pangrác

Plzeňská KOP

11. Jméno předsedkyně
KOP Královéhradeckého kraje.

František Kováč

KOP Karlovarského kraje

12. Příjmení předsedy
KOP Moravskoslezského kraje.

Jiří Perkner

Ústecká KOP

13. Krajská organizace, jejímž předsedou
je Michal Rejzek.

Pavel Košek, DiS.

Liberecká KOP

14. Jméno člena VV ČRP Halady.

Ivana Vejvodová

KOP Královéhradeckého kraje

15. Jméno předsedy KOP Karlovarského
kraje.

Milena Zelenková, PaedDr. Pardubická KOP

16. Příjmení člena VV ČRP Michala.

Jiří Němec, Mgr.

KOP kraje Vysočina

17. Příjmení člena NRKP Petra.

Milan Matyáš

Jihomoravská KOP

18. Příjmení předsedy Liberecké KOP.

Darina Zdráhalová, Mgr.

Olomoucko-zlínská KOP

Josef Matoušek

KOP Moravskoslezského kraje
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19. Jméno místopředsedkyně Pionýra.
20. Jméno předsedy NRKP.
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Větší než malé
množství…
Nebojte, nejde o drogy, ale o dobrou vůli. Té je
v Pionýru totiž opravdu spousta – konkrétně několik tisíc
dobrovolníků: vedoucích, instruktorů, hospodářů, lektorů, …

Vyznamenání
A protože všichni víme, že za dobře odvedenou práci se sluší poděkovat a vyjádřit uznání, máme v Pionýru zavedený systém vyznamenání a ocenění pro dobrovolníky. Každoročně jich je mnoho předáváno na místní úrovni. Některá však
Pionýr uděluje při velkých společných akcích, jako
například při tradičním koncertu Děti dětem.

Vyznamenání udělená v roce 2012







Křišťálová vlaštovka: Petr Halada
a
Lipový list stříbrný: Vladimír Břížďala,
žďala,
Radomil Sieber, Bohumír Švec,
Eva Ujcová
Léta věrnosti diamantová:
Milena Tomanová
Za pionýrský čin:
Michaela Kadlecová

V rámci iniciativy „Nalaďte si dobrovolníky“, navazující na (tajenka 1 a 2),,
také několika desítkám dobrovolníků
hrála regionální i celoplošná rádia písničky
ničky
s věnováním a hlavně poděkováním za
a
jejich čas a energii.

Víc pro děti než pro sebee
Toto motto je součástí symbolu dobrovolné práce s dětmi, který v Pionýru vznikl
kl
během Evropského roku dobrovolnictví.
Jako dárek či součást ocenění pro dobrovolníky ho ale může využít kdokoliv, i vy!
Stačí se ozvat na pionyr@pionyr.cz.

str. 6 l 7
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Nuda je pruda

720 akcí pro 26 535 účastníků!

Víkend Zlaté fazole
O prodlouženém víkendu 27. – 30. září se
v (tajenka) setkalo 380 pionýrů z celé republiky.
Velká část účastníků si zde mohla vyměnit i své
bohaté zkušenosti získané během ověřování
v projektu Klíčení. Víkendové setkání bylo koncipováno jako cirkusová škola, kde si děti mohly
vybrat z pestré nabídky rukodělných činností,
sportovních a dovednostních aktivit. V rámci
setkání proběhly i Uzlařská regata, Fazolová
stezka (přizpůsobená Pionýrská stezka), Fazolový
geocaching, soutěž v deskových hrách a výtvarná soutěž Miniatura
na fazoli, do které se přihlásilo 98 vystavovatelů.
Po celou dobu byli
P
účastníci informováni
o událostech, programu a aktualitách
speciálním Deníkem
PIC, ve kterém se
také dozvěděli o tom,
že mohou odhalit
tajemství Zlaté fazole,
což se nakonec všem
úspěšně podařilo.

Bavíme se celý rok

Činnost Pionýra nejsou jen velké akce, ale především tisíce
schůzek oddílů a volnočasových klubů, výletů, výprav, soutěží her, táborů… Aktivity oddílů, kterých je v Pionýru téměř
600 a mnohé z nich mají dlouholetou tradici, jsou rozmanité
díky různým zájmovým zaměřením. Kromě
nejčastějších turistických a tábornických oddílů se najdou například
přírodovědné, kulturní, sportovní, modelářské,
indiánské…

Pionýrský geocaching
je dlouhodobá motivační aktivita s cílem rozvoje turistických a sportovních činností
v oddílech. Nabízí poznávání netradičních míst České republiky, dále pak jejích přírodních
krás a památek. Kombinuje
moderní techniku s dobrodružstvím v přírodě. Je to skvělý způsob,
jak prozkoumat místa blízká i vzdálená.
Projekt byl odstartován v dubnu 2012.
Jednotlivé činnosti jsou realizovány na úrovni
oddílů, klubů či pionýrských skupin. Za rok 2012
se k Pionýrskému geocachingu přihlásilo 28 oddílů, které v případě zájmu obdržely vybavení pro
činnost. Tento projekt je zároveň otevřen široké
veřejnosti, která tak má možnost blíže se seznámit
s naší činností.
str. 8 l 9
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Otevřené akce

Podstatná část pionýrské činnosti je přístupná komukoliv bez ohledu
na členství. V průběhu celého roku mohou děti navštěvovat otevřené
volnočasové kluby s různorodým zaměřením (deskové hry, výtvarné
činnosti, sporty atd.), letních i zimních táborů se účastní nečlenové
a tradičně jsou pořádány i velké celostátní akce přístupné veřejnosti.

Pionýrský Sedmikvítek
Otevřená kulturní soutěž, jejíž historie sahá až do začátku
90. let, je určena pro děti a mladé lidi, kteří mají zájem vyzkoušet
si vystoupení před publikem a poměřit své dovednosti s vrstevníky. Je členěna
do samostatných soutěžních oblastí: Melodie (hudba), Divadlo, Tanec, Dětská
Porta, Pro-Rock, Rukodělná činnost a výtvarné práce, Clona (film, foto, video),
Folklórní tanec, Literatura. Vystoupení vybraných účastníků jednotlivých soutěží
jsou základem programu tradičního koncertu (tajenka 1).

Koncert Děti dětem
15. ročník koncertu Děti dětem se konal v sobotu 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 oceněným v jednotlivých kategoriích
Pionýrského Sedmikvítku předávala náměstkyně vedoucího Úřadu vlády
Mgr. Kateřina Hrazdilová.

Držiteli se pro rok 2012 stali:





Pionýrská skupina Jevišovice (Rukodělná činnost),
Folklórní soubor Kalamajka Havlíčkův Brod (Folklórní tance),
Dům dětí a mládeže Český Krumlov (Dětská Porta),
Pionýrská skupina
Dr. Mirko Očadlíka Holešov
(Hudba).

Koncertem provázeli Šárka
Kubelková a Jan Kovařík. Hostem
večera byla Monika Absolonová.

Ledová Praha
V roce 2012 se konal 12. ročník tradiční akce určené pro
děti ze základních škol, dětských domovů, domů dětí
3. – 5. 2. 2012
a mládeže, občanských sdružení, ale i pro rodiny s dětmi.
Těm Ledová Praha v době (tajenka 2) prázdnin nabízí možnost navštívit zdarma
či s výraznou slevou řadu pražských zajímavostí a pamětihodností.
Více než 10 000 účastníků si ve dnech 3. – 5. února prohlédlo pražské památky,
muzea, výstavy…, k vidění byly například expozice Národního muzea,
Pražského hradu, historické prostory Valdštejnského paláce, Pražské věže,
Království železnic a řada dalších. Děti se mohly projet po Vltavě Pražskými
Benátkami či navštívit fundus v Barrandovských ateliérech.

str. 10 l 11
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Dobrodružství
na míru

Každé dítě má své specifické koníčky a zájmy.
Někoho baví pobyt
v přírodě, jiného lepení
letadel, dalšího keramika…
To vše nabízejí oddíly a otevřené kluby Pionýra. K tomu
navíc přidávají zážitky a dobrodružství s partou kamarádů – ať už nastálo, nebo takříkajíc na zkoušku, třeba na letních
táborech. Motto Dobrodružství
rou paletu
na míru vyjadřuje pestrou
dividuálními přístupy
činnosti s individuálními
k
ze které
v oddílech a klubech,
at opravdu
o
každý,
si může vybrat
o teenagery.
od předškoláků po
y v roce 2012
Tímto mottem byly
popropojeny nejen expobizice Pionýra na Bambivý
riádě, ale také zářijový
Festival otevřených akcí.

je zde
Který znak
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8

8

7

3

Za tímto dnes již známým
názvem se skrývá největší přehlídka volnočasových aktivit sdružení
dětí a mládeže i středisek
volného času, kterou
v roce 2012 již počtrnácté
uspořádala po celé republice
Česká rada dětí a mládeže.
Pionýr byl se svými expozicemi
zastoupen na 13 místech. Návštěvníci na nich nejen získali informace
o Pionýru, ale hlavně si mohli vyzkoušet
rozličné aktivity pro větší i menší děti.
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Bambiriáda

ÚČTÁRNA, PŘÍTOK, VEČER, ŠTĚR
BA, SPRCHA, VÝSEK, TŘENÍ, TRÝL
E, ČTVRT, ETIOP,
UPÍŘI, MOTTO, SPEDITÉR, KON
ZUM, TECHNO, DEVIACE, ZADÁ
K, REDAKCE,
PŘESTAVBA, LETCI, EXOTI, ŠTĚP
NOST, ZDVIŽE, ŠTÍŘE, LŽIČKA,
ŽETON, ŠIDIL,
KANASTA, KRÁPNÍK, BATÁT, IONT
Y, SATURN, OPLATY, VČELA, VLAD
AN, CITÁTY,
UTÉCI, CLONA, EPOCHY, ROZLUŠT
IT, IZABELA, HRNEK, HORDA,
EPOCHA, UCPAT,
PIJAN, VÝŽEH, MÝDLO, FRANCOU
Z, OBRÁTKA

9

9

4

8

4
5

8

3

4

2

7

5

6

5

8
7

5

8
2

3

6

3
9

2

9

3
7

ou?

pouze jedn

7
9

2

9
5

6

Festival
otevřených akcí

Ve dnech 8. – 16. 9. 2012 proběhla po celé
republice jedna z největších pionýrských
akcí poslední doby – Festival otevřených akcí.
Během tohoto týdne připravily pionýrské skupiny
a oddíly pro děti a jejich rodiče přes dvě stovky
příležitostí nejen se zabavit a zažít něco nového, ale
také vyzkoušet činnost v oddílech a najít si vhodnou
volnočasovou aktivitu do budoucna. V duchu motta
Dobrodružství na míru bylo přichystáno pro každého
něco: dny otevřených dveří v klubovnách, sportovní
odpoledne, soutěže, deskové hry, pohádkové lesy,
závody na jízdních kolech a koloběžkách a mnoho
dalšího…
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Táboříme
v létě i v zimě
Letní tábory

jsou vyvrcholením celoroční
činnosti Pionýra. Nabízejí zážitky s kamarády, dobrodružství
v přírodě, romantiku i spoustu
zkušeností a poznání. Jsou zároveň příležitostí hrát si a soutěžit
a také školou samostatnosti.

Zimní tábory

Životem v táborovém kolektivu i jednotlivými činnostmi u dětí podporují
a rozvíjejí schopnost prosadit své
nápady i táhnout s ostatními za jeden provaz. Letních pionýrských táborů se
účastní členové i nečlenové sdružení. Nejběžnější jsou tradiční
(tajenka 1). Každý rok ale probíhají například i tábory putovní (pěší,
vodácké, cyklistické), příměstské, pro rodiče s dětmi, či dokonce
tábory v zahraničí (nebo se zahraničními hosty).
V roce 2012 proběhlo v Pionýru 368 letních táborů
s 19 675 účastníky. Průměrný počet účastníků byl 53
a průměrná délka jednoho tábora 14 dní.

Soutěž etapových her

Opravdu dobrý tábor
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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 (tajenka 2),
přestože u nás jsou běžné.
V Pionýru probíhá tradiční soutěž celotáborových i celoročních
etapových her. V roce 2012 byla vítěznou hra Hraničářův učeň 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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Ale tábory nepatří jen k létu,
v Pionýru jsou k táboření využíván
a
i ostatní období školního volna,
jako
jsou např. jarní prázdniny, jež jsou
často využívány k pobytům na horá
ch
a všemožným zimním aktivitám.
Zimních táborů v roce 2012
v Pionýru proběhlo 40 s celkem
1009 účastníky. Průměrný počet
účastníků byl 25 a průměrná délk
a jednoho
tábora 7 dní.
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Dáváme i kus sebe

Květinový den

Mezi našimi členy je také řada dobrovolných (tajenka 3), kteří
se během celého roku zapojují do akce Zdravá pionýrská krev.
Tato iniciativa vznikla původně v Brně, ale již před více než
deseti lety se rozšířila mezi pionýry v dalších místech, kde vyrážely do transfuzních
stanic skupinky v tričkách s logem akce.

Pionýr několik let úzce spolupracuje
s Ligou proti rakovině Praha, a tak se
16. května již pošesté zapojil do celonárodní sbírky Český den proti rakovině.
Do sbírky se zapojilo přes pět set sběračů z celé republiky
a Pionýr na sbírkové konto přispěl částkou 978 221 Kč.
Za šest let účasti Pionýr pro tuto největší a nejstarší sbírku
u nás vybral již přes osm milionů korun – to je číslo, které
snad hovoří samo za sebe…

Smyslem Zdravé pionýrské krve je nejen samotné darování, ale také hledání prvodárců a jejich motivace k soustavnému dárcovství. V posledních letech se místy
proměňuje charakter akce, protože některé transfuzní stanice nepřijímají skupiny
dárců.

72 hodin – Ruku na to!
Do třídenního dobrovolnického projektu, který ve dnech 12. – 14. října 2012 organizovala (tajenka 1 a 2), jsme se zapojili
i my – pionýři. Celkem bylo realizováno 10 projektů a jejich záběr byl opravdu široký. Od úklidu přírody, přes zvelebování
prostředí, ve kterém žijeme, až po vystoupení v Klokánku. Některé zúčastněné pionýrské oddíly a skupiny své dobrovolnické aktivity pořádají tradičně, jiní z nich tradici chtějí udělat.
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Na účet EU
Klíčení, aneb Rosteme s dětmi
Pionýr již třetím 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. Klíčení je rozděleno do čtyř (tajenka 1) nabídkových programů:

Mláďátka a Zvířátka (nejmladší)
Souhrn námětů pro nejmladší věkovou kategorii (děti z 1. a 2.
třídy), i pro ty, které ještě neumí číst a psát. Dětem umožňují pustit
se máminy sukně a zažít pocit, že
patří do kolektivu. Děti také prostřednictvím her z nejrůznějších oblastí zjišťují, co je baví a co jim jde.

Putování se psem (mladší)
Program pro děti mladšího školního
věku (děti z 3. – 5. třídy). Podporuje
rozvoj kamarádství a využívá i činnosti zaměřené na fyzickou aktivitu.
Rozvíjí i zdravou soutěživost, která
je pro tuto věkovou kategorii typická, a hravou formou využívá
i školní poznatky. Díky výpravám, táborákům nebo třeba stanování
objevují děti doposud nepoznanou romantiku v přírodě.

Na realizaci projektu Klíčení a tvorbě
jeho výstupů se podíleli:
Odborný tým „Nejmladší“:
Mgr. Lucie Čajanová, Mgr. Jana Čiháková,
Ing., Bc. Anna Nováková, Mgr. Jiří Tomčala
HLAVNÍ
ZÁSADY
PIONÝRA

Odborný tým „Mladší školní věk“:
Mgr. Ludmila Kočí, Mgr. Lenka Sakařová,
Františka Vašinová, Mgr. Darina Zdráhalová

Tajemství staré truhly (starší)
Dobrodružství a tajemství je pro tuto věkovou kategorii
(6. – 8. třídu) velmi důležité. Tento program podporuje spolupráci
a přijímání rolí v kolektivu, dává prostor pro vyjádření vlastního
názoru, což s sebou nese i zodpovědnost za vlastní rozhodnutí.
Zároveň umožňuje prožít si některé „dospělácké“ situace nanečisto.

kresby: Eliška Kolářová
Odborný tým „Starší školní věk“: Mgr. Vladimíra Brandová,
Dagmar Čechová, Ivana Mochurová, Libuše Nejedlá,
Mgr. Miroslava Tolarová, Vlasta Vasková
kresby: Zuzana Dorogiová
Odborný tým „15+“: Jan Chrástek, Bc. Jiří
Chrástek, Ing. Renata Chrástková, Mgr. Hana
Klimecká,
Bc. Veronika Perzynová

Osmá planeta (15+)
Mladí lidé chtějí pokořovat hranice, poznávat své limity, ale i sebe
sama. Program Osmá planeta je učí toleranci a umění přijmout
kritiku. Nabízené činnosti teenagerům pomáhají zvládat emoce,
vytvářejí prostor pro diskuze a umožňují realizaci vlastních nápadů
i zodpovědnost za ně, využívají i fyzické zdatnosti mladých lidí a podporují je v pohybu.
V roce 2012 procházely nabídkové programy tzv. ověřovací
fází, na které se podílelo 22 pionýrských skupin po celé České
republice. Tvůrci programů,
(tajenka 2), následně jednotlivé
programy přepracovávali, upravovali a doplňovali do finální
podoby, která je nyní k dispozici
v celém sdružení Pionýr.

kresby: Jaroslav Dostál, Dalibor Vlach,
Ivana Vrátníková

kresby: Romana Pavlovská
Redakce: Mgr. Martin Bělohlávek,
Mgr. Vladimíra Brandová, Bc. Lenka Králová,
Ing. Kateřina Brejchová, Mgr. Irena Černá,
Lucie Dolanská, Mgr. Hana Klimecká,
Bc. Jakub Kořínek, Ing., Bc. Anna Nováková,
Veronika Skřenková, Mgr. Jakub Šťástka,
Vlastislav Toman
Grafika: Mgr. Tomáš Bořil, Matěj Feszanicz, Bc. Jiří Jirsa
Ilustrace (ostatní): Věra Faltová, Pavel Kantorek, Václav Linek, Vladimír Pergler
Projektový výbor: Lucie Bauerová, Mgr. Martin Bělohlávek, Libuše Nejedlá,
Ing. Kateřina Brejchová, Mgr. Irena Černá, Petr Halada, Mgr. Jakub Šťástka

str. 18 l 19

klíčení | výroční zpráva Pionýr 2012

Ověřeno!
Klíčení je …

PÁŤA FRÜHAUFOVÁ (16), PS MÍR,
DOMAŽLICE (OSMÁ PLANETA)

KAROLÍNA HOLÁ (11),
PS KOLO KOLOVEČ
(PUTOVÁNÍ SE PSEM)

Co ti ověřování dalo?

Rok jste putovali se psem,
dostal plyšák nějaké jméno?

Díky němu vlastně vznikl náš oddíl
Bubáků. A kromě toho také spoustu
nových zážitků.

(pokračování v tajence)

Řešili jsme to, ale nakonec
jsme mu říkali jen „pes“.
Za odměnu jsme se o něj mohli
starat a střídali jsme se.

Vzpomeneš si, při čem jste se nejvíc
pobavili?

Na předchozí dvoustraně jste se
mohli dočíst o výchovných programech Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství
staré truhly a Osmá planeta a také o jejich
ověřování v roce 2012. Jaké ale opravdu jsou, co
si o nich myslí ti, kdo je vyzkoušeli?

Zábavy jsme si užili až až, ale nejvíc
jsme se asi nasmáli při přenášení
vody. Měli jsme ji dopravit do kruhu,
druzí se nám v tom snažili zabránit,
takže si určitě dovedete představit
výsledek…

Které hry a činnosti tě bavily?
Zkoušeli jsme uzly a také provazové hry, ty mě baví. A taky
třeba stavění domků z přírodnin. Super je, že jsem díky
Pionýru našla i nějaké nové
kamarádky.

Je ti 16 let, plánuješ zůstat v Pionýru?

EVA RUDOLFOVÁ (28), PS MIRKO
OČADLÍKA, HOLEŠOV (PUTOVÁNÍ
SE PSEM)

Určitě! Už mám kurz instruktora, vedoucího chci později zkusit
taky. A teď se aktuálně těším na oslavu ročního výročí vzniku
Bubáků.

Co se dětem za rok ověřování
nejvíce líbilo?

RENATA HOLÁ (36),
PS TULÁCI, KLATOVY (TAJEMSTVÍ
STARÉ TRUHLY)

Hodně je zaujal psychomotorický
padák, s ním jsme si vyhráli hodně.
A také geocaching, to pro nás bylo
úplně nové. Hned jsme se pustili
do hledání kešek.

Co vám Klíčení dalo?

Rok jste putovali se psem. Jak to u vás probíhalo?
Měli jsme plyšového psa, který s námi všude chodil.
Děti ho dostávaly za odměnu domů, aby se o něj mohly
starat. Každé dítě ho chtělo domů, takže se hodně
střídaly.
Řekněte nám nějakou veselou historku z natáčení,
totiž z Klíčení…
Ve skupině s námi spolupracuje Španěl. A když jsme
Davidovi anglicky vysvětlovali, co je černý humor, popisoval ho někdo jako „black haha“.
A tohle se u nás dost ujalo.
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Spoustu nových zkušeností s činnostmi,
do kterých bychom se jinak asi nikdy
nepustili. Třeba psychohry – těch jsme
se zpočátku báli, ale ozkoušeli jsme je.
A super, povedlo se. Poznali jsme také
nové lidi a vlastně jsme vylezli z takové
naší ulity.
Celý projekt pro vás znamenal spoustu papírování. Kdybyste
předem věděli, co všechno s tím bude spojené, šli byste do toho
znovu?
Nejspíš jo. Toho, co nám ověřování dalo, je mnohem víc. Takže to
za to rozhodně stálo.
anketa | výroční zpráva Pionýr 2012

NIKČA KREJČIŘÍKOVÁ
(12), PS ŘEČKOVICE
(PUTOVÁNÍ SE PSEM)
Co se ti z toho, cos
minulý rok dělala,
nejvíc líbilo?
Asi vánoční výprava.
Dostali jsme spoustu
dárků – třeba krabičky
na svačinu, kufřík, tužku
a tak podobně. To bylo
super. Spoustu už jsem
toho znala z dřívějška,
ale to nevadí. Líbilo se
mi taky hledání kešek.

Jsme tu pro
všechny děti
Rok 2012 nám přinesl možnost zaměřit se (díky mimořádné dotační výzvě
MŠMT) více na děti ohrožené sociálním vyloučením. Práce s nimi je dlouhodobě součástí naší činnosti, proto jsme výzvu pojali jako příležitost k jejímu
udržení a dalšímu rozvoji.
Souhrnný projekt tvořilo 10 místních aktivit. Osm z nich
navazovalo na dlouhodobý projekt Klíčení, financovaný
z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to zejména na jeho části týkající se
ověřování výchovných programů pro děti se specifickými
potřebami ve vzdělávání a na tvorbu vzdělávacího programu
pro vedoucí oddílů a klubů, které je do své činnosti začleňují.
Tyto aktivity proběhly v Boskovicích, Zborovicích, Kroměříži,
Holešově, Kdyni, Mladé Boleslavi, Domažlicích a Chomutově
a jejich výhodou byla bezprostřední návaznost na Klíčení.
S dětmi, které byly v rámci (tajenka 1) začleněny do činnosti
oddílů, bylo možné pracovat dále.
Nad rámec těchto pokračujících aktivit byly do projektu zařazeny i dvě lokality nově.
V Josefově byla podpořena dlouhodobá cílená činnost pionýrské skupiny Za vodou,
realizovaná ve spolupráci s (tajenka 2) úřadem
Jaroměř (Josefov je lokalita s vysokým počtem
sociálně vyloučených rodin). Pionýrská skupina
Chotěboř založila volnočasový klub pro romské
děti, v prvním roce se jeho činnosti účastnilo
137 dětí.

ß

Díky projektu bylo přímo podpořeno
717 účastníků jednotlivých akcí a pravidelná
činnost s dětmi ohroženými sociálním vyloučením. Na realizaci projektu se přímo podílelo
více než padesát dobrovolníků, do některých
otevřených aktivit (Jaroměř, Zborovice) byli
přímo zapojováni rodiče účastníků.
Součástí projektu byl i kurz pro lektory
(46 účastníků), kteří se touto oblastí činnosti zabývají. Kvalitní lektorské zázemí je
základním předpokladem pro motivaci zejména mladých vedoucích k práci s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.

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. Nabízí vedoucím metodiku a pravidla pro vytvoření
podmínek pro jejich opravdové začlenění mezi ostatní děti a navázání trvalých přátelství a dlouhodobé spolupráce.
V roce 2012 se opět našich táborů zúčastnilo několik desítek těchto dětí.

Pro zajímavost: Pionýrská
skupina Chomutov pracuje
s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. Při výletu na Říp
byla řada těchto dětí, jejichž
rodiče si nemohou dovolit
například ani školy v přírodě, poprvé na jakémkoliv
rekreačním pobytu. Těžko
si umíme představit, jaký
zážitek pro ně bylo ubytování
v hotelu a stravování
v restauraci…
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zájezd!

Vyluštěte správně tuto megakřížovku
a získejte poukaz na čtrnáctidenní
dobrovolnický pobyt na letním táboře.
Abychom vyšli vstříc vašim individuálním
potřebám, máme připraveny poukazy pro
oddílové vedoucí, programové vedoucí,

t s (tajenka 1)
Pionýr je příležitos
chvíle, jež navždy
překážky, prožívat
t
, přijímat i nabíze
utkví v (tajenka 2)
a 4) svět, učit se
(tajenka 3), (tajenk
edat (tajenka 6)
žít v (tajenka 5), hl
se zrovna nehodí…
a stát za ní, i když
zdravotníky, hospodáře, kuchaře, zásobovače, správce táborových základen…
Vyluštěné tajenky posílejte
do 31. 12. 2013 na adresu:
pionyr@pionyr.cz. Správné odpovědi
budou zařazeny do slosování.
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A proto je jednou z našich priorit
vzdělávání dobrovolníků. Zajišťují ho
především krajská vzdělávací centra,
která jsou koordinována ústředním
(tajenka 1).

Kamínka
Jednou z významných a tradičních akcí, která se
uskutečnila v roce 2012, byla Kamínka. Ve dnech
13. – 15. dubna se v Mladé Boleslavi setkalo
305 pionýrských vedoucích
a instruktorů, pro něž byl
připraven program sestavený
ze seminářů, rukodělných
dílen i sportovních aktivit.

Piofazole

Cílem je nabízet pestrou a zajímavou škálu
kurzů a školení s využitím metod a forem
neformálního vzdělávání.
Vzdělávací centra realizují kurzy, semináře, zážitkové
a tréninkové aktivity… Poskytují našim dobrovolníkům
možnost zvyšovat si kompetence, které jsou nezbytné
k jejich práci. Jde o celoživotní vzdělávání.
V roce 2012 se uskutečnilo 48 vzdělávacích akcí,
v nichž si 720 dobrovolníků zvýšilo svoji kvalifikaci,
nabylo více poznatků a zkušeností, které využijí ve své
práci na různých dobrovolnických pozicích v Pionýru.
Vzdělávání v Pionýru probíhá na dvou úrovních – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr a kvalifikace
na úrovni rekvalifikačních kurzů – s akreditací Ministerstva školství, (tajenka 2).
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

V roce 2012 byl podán projekt na MŠMT
k akreditaci Hlavního vedoucího dětských táborů, s výhledem
na tři roky, tedy do roku 2015. (Poznámka: Projekt byl v únoru 2013 schválen.)
Kvalifikace pro výkon volených a jmenovaných funkcí byla rozšířena o náměty
a návody k Hodnocení dobrovolníků v Pionýru.
V návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví bylo zahájeno vydávání Osvědčení
o výkonu dobrovolné práce. Pionýrská vzdělávací centra se podílela jak na přípravě jeho obsahu, především na zpracování kompetenčních profilů sedmi typických dobrovolných pozic v Pionýru, tak na jeho
zavádění do praktického
života (vydávají
osvědčení jednotlivým
žadatelům).
Nedílnou součástí vzdělávání je i publikační činnost,
spočívající jak v tvorbě
podkladů přímo pro vzdělávací akce, tak tematických
metodických publikací pro
vedoucí. Svým dílem přispívá i zpravodaj Mozaika
Pionýra, který obsahuje
rady, návody a náměty pro
činnost.
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Zkratka slov „pionýrská fazole“
odkazuje k projektu Klíčení,
jehož výstupy jsou nejen výchovné programy pro děti, ale
také související metodika pro vedoucí
a instruktory. Tento kurz proběhl
ve dvou termínech: 18. – 21. 8.
ve Zlínském kraji a 22. – 25. 8. v Plzeňském kraji. Zúčastnilo se několik
desítek začínajících i zkušených vedoucích. Program byl zaměřen hlavně
na aktivity projektu Klíčení, ale také
na další témata, jako např. kyberšikana, a také na výměnu zkušeností.

Klíče pro život
Součástí zapojení Pionýra do projektu Klíče pro život bylo v roce
2012 zajištění úlohy „Tvorba,
inovace a ověřování vzdělávacího
programu v oblasti uznávání neformálního vzdělávání, pro pracovní
pozici Manažer nestátní neziskové
organizace“. Kurz byl rozdělen
do dvou částí – víkendových modulů.
První modul byl zaměřen především
na vymezení pojmu NNO, chápání
organizační jednotky jako subjektu
práva, personální řízení organizace,
práci s dobrovolníky, práci s týmem
a finanční řízení organizace. Druhý
modul se věnoval zejména otázkám
evaluačních procesů uvnitř organizační jednotky, strategickému plánování, řízení rizik a krizovým situacím
a také základním principům řízení
kvality metodou CAF. Kurzem prošlo
celkem 17 účastníků, kteří po splnění
ústního pohovoru a vyplnění autoevaluačního
dotazníku získali osvědčení
o absolvování
kurzu Manažer
NNO.

e
m
á
v
á
v
o
Nesch
se v ulitě
Pionýr spolupracuje s dalšími obdobně zam
ěřenými sdruženími dětí a mládeže, s orgá
ny
státu i se společenskými institucemi. Má
přímé i zprostředkované vazby do zahranič
í.

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.

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 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.
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People Management
Forum

Český výbor pro
UNICEF

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.

Dětský fond OSN UNICEF je největší
organizací, která se (tajenka 1) 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.

IFM-SEI
je mezinárodní organizace
zastřešující sdružení dětí
a mládeže z 58 zemí Evropy,
Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Od roku
2004 má Pionýr plné členství a je
zastoupen i ve vedení (zástupce
Pionýra je viceprezident IFM-SEI).
Mezi hlavní zájmy IFM-SEI patří
dětská práva a vzdělávání, slouží také
jako ohromná (tajenka 2) 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 je Pionýru blízké.
Členy jsou především děti do 15 let,
pro něž připravuje činnost v zájmových kroužcích a klubech, dále tábory,
soutěže, kulturní akce a podobně.

Tokaheya
Pionýr je zakládajícím členem České rady
dětí a mládeže. Tehdy, v roce 1998, byla zakládající listina potvrzena podpisy zástupců
osmi sdružení. Dnes je členů rady stovka –
všech možných velikostí i zaměření. Jak si
v takovém svazku stojí Pionýr? Zeptali jsme
se předsedy ČRDM Ing. Aleše Sedláčka
z (tajenka), kde je znám i pod svým indiánským jménem Tokaheya.
Byl jsi v roce 2012 na některé pionýrské akci?
Ano, na koncertu Děti dětem, děkuji za pravidelná pozvání na tuto akci. Rád se
účastním i s rodinou.
Jsi předsedou ČRDM už několik let, v čem
vidíš význam spolupráce mezi sdruženími
dětí a mládeže?
Pro vedoucí je jistě důležitá výměna informací z oblasti vedení dětí a mládeže. Pak je
tu ale i oblast, která není na první pohled
tak viditelná a mnozí ji ani vidět nechtějí.
Je to prostředí, v němž se dnes a denně
pohybujeme. Zákony a vyhlášky, které nám
zpříjemňují, nebo také ničí život. Dotace
a granty, které nám otevírají nové možnosti, nebo ubíjejí naše dobrovolné
aktivity. Veřejné mínění, které často rozhoduje o tom, zda bude dítě chodit
do oddílu, nebo na tenis. Já se teď pohybuji v těchto byrokratických vodách,
učím se v nich plavat. To vše by se ale neobešlo bez pomoci členských sdružení,
samozřejmě i Pionýra. Oproti kolegům z jiných střešních organizací mám výhodu
celkem čitelného a jednotného hlasu.
Když se ohlédneš za děním roku 2012, v čem byl z tvého pohledu přínos
Pionýra v radě?
Chtěl bych poděkovat Kateřině Brejchové za konzultace v oblasti ekonomie
sdružení a legislativy. Samozřejmě zástupcům Pionýra ve Valném shromáždění
i představenstvu. Účast pionýrů na Bambiriádě také byla nepřehlédnutelná.
Potěšilo mě i zapojení v projektu 72 hodin – Ruku na to! Petrovi Haladovi bych
chtěl poděkovat za společná jednání na MŠMT i v Poslanecké sněmovně.
Jindřich Červenka pravidelně zasedá jako platný člen v naší revizní komisi. Pionýr
se vždy snažil informovat o činnosti rady dovnitř sdružení, ale i vně, například
v časopise Mozaika. Za toto patří dík Martinu Bělohlávkovi i Jakubu Kořínkovi.
Vedeš radu, ve které jsou desítky sdružení různé velikosti a zaměření. V čem,
s tímto srovnáním, vidíš specifika Pionýra?
Rada je asociace, tedy sdružuje nezávislé subjekty. Vedení rady má omezený vliv na chování
svých členů. To je v Pionýru jinak. Pionýr může
silněji než ČRDM využít své vnitřní struktury
pro realizaci například společných projektů.
Můžete se více zabývat vlastním výchovným
programem. Rada je tohoto „ušetřena“, nevychovává, ale slouží členům a formuje okolí.
Čím je pak Pionýr specifický? Z mého pohledu
tradiční pevnou strukturou, silnými krajskými
články. Programem, který se neuzavírá nějaké
úzké cílové skupině, respektuje pobyt v přírodě
jako výchovný prostředek. Silnou dobrovolnickou tradicí i profesionálním vedením.
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Kamarádi
po celém
světě
Pionýr spolupracuje především
s organizacemi, které jsou sdruženy v mezinárodní síti IFM-SEI.
V roce 2012 proběhlo několik mezinárodních seminářů, kterých se členové
Pionýra účastnili. Tím prvním bylo
završení víceletého projektu zaměřeného na ekologii a média s názvem All
Together Against Climate Change.
Jako každý rok se uskutečnily i mezinárodní výměny, a to ve Velké Británii,
(tajenka 1), (tajenka 2) a na
(tajenka 3), návštěvníci ze zahraničí,
např. z Alžíru a Rakouska, zavítali

také do ČR. Tyto výměny slouží pro
účastníky především jako možnost potkat vrstevníky z jiných zemí a dozvědět
se něco o jejich kultuře.
Na podzim proběhlo setkání evropských organizací IFM-SEI. Tento již
tradiční seminář má za cíl umožnit
výměnu zkušeností mezi zástupci
vedení organizací. Hlavním tématem bylo zapojení mladých lidí
do činnosti organizace.

Kamarádi
za humny
Dařilo se i přeshraničním projektům. Jedním z nich byla Živá kniha
2012 – společná aktivita Středočeské krajské organizace Pionýra,
Jihočeské rady dětí a mládeže
a slovenského sdružení Fénix. Cílem bylo prohloubení osobních vazeb mezi organizacemi a výměna zkušeností.
Pod názvem Přes kopec proběhla aktivita navazující na spolupráci s rakouským sdružením Rote Falken na celostátní úrovni. Jejím účelem bylo vytvoření
funkčních kontaktů mezi našimi organizačními jednotkami v Plzeňském kraji
a rakouskou místní organizací. Navázané kontakty
mají být základem
dlouhodobé spolupráce a společných
aktivit.
Oba projekty proběhly i díky podpoře
MŠMT. Ta byla
zakotvena ve zvláštní
výzvě vyhlášené pro
rok 2012, jejímž
cílem bylo posílení
mezinárodní spolupráce dobrovolníků.
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Jsme vidět
Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“
V roce 2012 se uskutečnil jubilejní dvacátý ročník soutěže 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 (tajenka 1),
apod. Budují tak nejenom dobré jméno své pionýrské skupiny, ale i celého Pionýra.
Nejvyšší ocenění a finanční odměnu za rok 2012 získala Pionýrská skupina Obránců míru Kopřivnice, na druhém místě se
umístila PS Chomutov, na třetím místě PS desátníka St. Roubala Habartov. Zpracování doručených příspěvků bylo nejrůznější. Některé zaujaly profesionálním designem, jiné zahřály na duši ručním zpracováním formou kroniky. Nejúspěšnější
pionýrská skupina se zúčastnila soutěže ve všech kategoriích.

Internetová prezentace Pionýra
Nejlepší místo, kde začít, když hledáte informace o Pionýru, je internet.
Na adrese www.pionyr.cz jsou k nalezení nejen aktuality z činnosti Pionýra,
ale i jeho pravidla a myšlenky (Statut a Program Pionýra), historie, představitelé a samozřejmě jsou zde také kontakty na krajské organizace Pionýra
a jednotlivé pionýrské skupiny a mnoho dalšího.

Komunikace s médii
Pionýr vydal v roce 2012 tři tiskové zprávy, dvě byly zaměřeny na tradiční
akce koncert Děti dětem a Ledovou Prahu, třetí představovala nový dlouhodobý program Dobrodružství na míru – ten byl
také přímo prezentován novinářům na tiskové konferenci 16. 8. v Autoklubu ČR.

Pionýrská galerijní šalina
Během celého měsíce června 2012 mohli cestující potkat na linkách
v Brně galerijní tramvaj, kterou jihomoravští pionýři věnovali tématu
letních táborů. Výstava prezentovala kromě samotné organizace Pionýr
a nabídky mnoha jednotlivých oddílů i projekt dobrytabor.cz. Galerijní
tramvaj byla označena na bocích bannery s logem Pionýra a heslem
Dobrodružství na míru. Uvnitř byly po celé tramvaji plakáty s nabídkou
brněnských pionýrských oddílů, které zvaly na své letní tábory. Cestující
tak mohli získat informace například o oddílech Vlčata, Tulák, Pegas,
Vinohrady, Vlci, Zeměpisná společnost nebo Černý delfín.
Tento nekomerční projekt Dopravního podniku města Brna využili jihomoravští pionýři již potřetí.

2011
Výroêní zpráva

Výroční zpráva 2011 v soutěžíchh
Pamatujete si výroční zprávu Pionýr 2011? Nebo jste
si dokonce zkusili složit některou z papírových skládaček (tajenka 2), které obsahovala? Pak vás možná
bude zajímat, že jsme ji přihlásili do dvou soutěží.
V soutěži Být vidět 2012, která vznikla na podporu
neziskových organizací, patřila naše zpráva mezi ty,
které porotu zaujaly. V soutěži výročních zpráv pořádaných sdružením CZECH TOP 100, které se účastní komerční i nekomerční subjekty a konkurence je opravdu
vysoká, Pionýr obsadil krásné 48. místo.
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Nemovitosti
Sdruže Pionýr a jeho orSdružení
rganizační jednotky vlastní
ganizač
ní
spravují několik desítek
a sprav
k
nemovitostí – základen pro
nemov
činnost. Pionýr také získal
činnost
al v le2003 – 2006 celkem
tech 2
nemovitostí z (tajenka). Většina z nich slouží jako
21 ne
zázemí pro krajské organizace, skupiny či oddíly, přízázem
padně pro další neziskové organizace. Některé jsou
částečně využívány i komerčními nájemci, jiné slouží
částeč
jako u
ubytovací a školící zařízení. I přes poměrně
složité
složit podmínky průběžně dochází ke zlepšování
stavu
stav objektů a jejich využívání.
V roce
2012 prošlo 8 objektů rekonstrukcemi
r
a opravami, na mnohých dalších nemovitostech
proběhly
kromě standardních udržovacích prací
p
rrůzné drobnější opravy.

Kontroly z MŠMT:

Co je doma,
to se počítá

V roce 2012 byly provedeny fyzické kontroly
na objektech Žumberk, Loděnice, Žehrov
a pozemcích Machnín a Beroun. Tyto kontroly
neshledaly vážné nedostatky.

Sdružení Pionýr získává finanční prostředky zejména
od příjemců služeb – tedy od rodičů účastníků aktivit.
Účastnické poplatky a členské příspěvky tak tvoří základní pilíř financování naší činnosti.
V Pionýru se dlouhodobě snažíme snižovat sociální bariéry,
které pro děti a jejich rodiče představují náklady spojené s účastí
na našich akcích. V řadě případů (v oblastech s vysokou nezaměstnaností, u rodin s více dětmi, v případě rodičů samoživitelů,
v případě dětí v náhradní ústavní péči či u rodin s nízkým sociálním statusem) tvoří otázka ceny volnočasových aktivit významný
parametr pro rozhodování, zda se může dítě této činnosti účastnit. V těchto případech tvoří dary, dotace a granty významný podíl
na financování naší činnosti a umožňují tak rovný přístup k námi
realizované činnosti pro široké spektrum dětí a mládeže.
I když není sdružení Pionýr založeno za účelem zisku, musí v rámci
ci své činnosti vytvářet
výnosy sloužící k zajištění
tění údržby majetku, který pro práci s dětmi využívá,
a zajištění jeho obnovy
vy a úprav tak,
aby odpovídal obecně
ě závazným
právním předpisům a požadavkům na jednotlivé typy
aktivit. Najít rovnováhu
hu
mezi udržitelností činnosti
nosti
a přijatelností ceny je tak
v době úsporných opatření
atření
prakticky v celé společnosti
čnosti
velmi náročné.
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Na slovíčko
s ředitelem
Na předchozích stránkách zmiňujeme dary,
dotace a granty. Slovy jedné staré reklamy
se ale možná ptáte: „Odkud se berou?“ Získáváme je z různých stran, nejvýznamnějším
zdrojem jsou ale některé dotační programy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kdo nad těmito prostředky bdí? A jak
se dívá na Pionýr? Položili jsme pár otázek
Mgr. Michalu Urbanovi, řediteli Odboru pro
mládež MŠMT, který by v některé z našich
táborových her nejspíš ztvárnil úlohu
(tajenka).
Rok 2012 byl první, který jste strávil takříkajíc zabydlený v pozici
ředitele Odboru mládeže MŠMT (pozn. Mgr. Michal Urban nastoupil
začátkem roku 2011). Jak jste se „rozkoukal“?
Zvyknout si na styl práce a poznat, jak fungují některé procesy ve velké
státní organizaci, skutečně trvá trochu déle. Nicméně na pozici ředitele není
na „rozkoukávání“ moc času, protože je potřeba téměř nepřetržitě řešit
urgentní záležitosti. Neříkám, že mě ještě dnes něco nepřekvapí, ale cítím se
určitě mnohem jistější. Navíc mám obrovské štěstí, že dělám práci, která mě
baví, máme dobrý tým a mohu spolupracovat s inspirativními lidmi.
Kdybyste měl stručně zhodnotit celý ten náš tzv. sektor dětí a mládeže a pozici Pionýra v něm, co byste řekl?
Děti a mládež tvoří téměř třetinu obyvatel ČR. Specifickou roli v působení na děti a mládež hraje neformální a zájmové vzdělávání, které se ale
týká pouze části mladých lidí. I přes to je Česko zemí, kde je velká tradice
v práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Nejen, že u nás funguje pestrá
nabídka státem financovaného zájmového vzdělávání, ale máme u nás velké
množství organizací, které jsou schopné fungovat díky spoustě dobrovolníků, kteří se dětem a mládeži věnují ve volném čase. A mě těší, že se čím
dál víc hledí na kvalitu činnosti organizací a nabízených aktivit a že můžeme
prokázat příznivý vliv těchto aktivit na další rozvoj dětí a mládeže. V neformálním vzdělávání platí daleko více než jinde, že se špatně odvedená práce
odrazí na účasti dětí v nabízených aktivitách. Pionýr je ale jedna z největších
organizací pracujících s dětmi a mládeží, která nabízí velmi pestrou nabídku
aktivit, což svědčí o tom, že dělá svou práci velmi dobře. A to i přes to, že
se u spousty lidí stále potýká s negativním vnímáním kvůli své minulosti.
Při své práci se setkáváte se spoustou dobrovolníků. Co vy, zapojujete, nebo zapojoval jste se někdy sám do dobrovolnických aktivit?
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Při současném zaměstnání nemám mnoho volného času, takže případné
dobrovolné aktivity jsou spíše nárazové. Ale během studia na vysoké
škole jsem byl na roční
stáži ve Velké Británii, kde
jsem jako dobrovolník vedl
mimoškolní aktivity mládeže.
Většinou se jednalo o aktivity sportovního charakteru,
víkendové aktivity anebo se
týkaly plnění podmínek Ceny
Vévody z Edinburghu.
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2012
Součástí Víkendu Zlaté fazole (str. 9) byla i neobvyklá výtvarná
soutěž, při které vznikaly obrazy přímo na obyčejných malých
fazolích. Někteří umělci vytvořili i náročnější kompozice.

Pionýr se skládá z mnoha pionýrských skupin
různých zaměření i velikostí (str. 4). Tou největší
je 1. PTS Táborník Mladá Boleslav – má 260 členů.

Při Českém dni proti rakovině, 16. 5. 2012 (str. 16), nasbírali pionýrští
dobrovolníci téměř milion korun. Největším dílem – 35 944 Kč – k této
částce přispěla 147. PS Galaxie.

Pionýr netvoří jen děti, ale leckdy i o několik generací
starší dobrovolníci (str. 6). Toho nejstaršího aktivního
pionýra najdete v PS Táborník z Chlumce nad Cidlinou.
Je jím Břetislav Holas, kterému v létě bude 86 let.

Na koncert Děti dětem (str. 10) zavítalo 1593 návštěvníků z celé
republiky. I účinkující přijížděli ze všech koutů – nejdelší cestu
musel urazit Jakub Tichý z PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov.

PIONÝRSKÝ KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍČEK

Mezi stovkami letních táborů pořádaných každoročně v Pionýru
(str. 15) si každý najde něco pro sebe. Například ten nejdelší
uspořádala 49. PS Kočovníci od 29. 6. do 22. 7.

Díky pionýrským zimním táborům se s oddílem
Divoká Orlice z Rokycan podívala do Krkonoš
i skupina dvaceti kamarádů z Alžíru, kteří si
vyzkoušeli nejen lyžování, ale třeba i stavbu iglú.

Na straně 18 jste se dočetli o nových výchovných
programech pro děti. Co si ale za tímto
„oficiálním“ označením představit? Je to prosté –
332 zpracovaných aktivit pro děti v oddílech.
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Vzdělávací akce Kamínka (str. 27) je, stejně jako celý Pionýr,
rozmanitá. Jasně to ukazují dvě nejúspěšnější dílny roku 2012:
„Děti se speciálními vzdělávacími potřebami“ a „Country tance“.

Na straně 36 jste se dočetli o nemovitostech Pionýra a pionýrských
skupin – k čemu ale slouží? Například v chatě Jitřenka v Zelené Lhotě
v roce 2012 proběhly akce pro celkem 919 účastníků…

Že Pionýrský Sedmikvítek je otevřená kulturní soutěž, jste se dočetli
na straně 10. Ale jak moc otevřená a velká? Republikových finále všech
oblastí se v roce 2012 zúčastnilo dohromady 1127 mladých umělců…
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Děkujeme všem,
kteří v minulém roce hledali a nacházeli
možnosti naší podpory, zejména:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční
podporu aktivit Pionýra.

Českému rozhlasu za mediální podporu projektu Dobrodružství na míru.

Evropské unii za finanční podporu projektu Klíčení (prostřednictvím Evropského sociálního fondu – operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

TV Metropol za mediální podporu projektu Dobrodružství
na míru.

Předsedovi vlády ČR RNDr. Petru Nečasovi za převzetí
záštity nad koncertem Děti dětem.
1. 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 při realizaci
projektu
Klíče pro
p j
p život.
Kongresovému centru Praha a.s. za spolupráci při koncertu Děti dětem.

Všem, kteří si ve středu 16. 5. 2012 při Českém dni proti
rakovině koupili u našich „sběračů“ symbolický žlutý kvítek
a přispěli prostřednictvím Pionýra na činnost Ligy proti
rakovině.
Všem dobrovolníkům, kteří v roce 2012 v Pionýru zajišťovali schůzky oddílů a klubů, výlety, tábory, školení, údržbu
a zvelebování zázemí pro činnost, 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
Krajskému úřadu Středočeského kraje za finanční podporu z Fondu hejtmana a Obecnímu úřadu v Čimelicích
za pomoc s údržbou táborové základny Čimelice.
Plzeňská krajská
j
organizace
g
Pionýra děkuje Krajskému
úřadu Plzeňského kraje za velmi vstřícnou spolupráci.

6. ZŠ a MŠ Jilemnického Mladá
Boleslav za poskytnutí prostor
pro akci Kamínka 2012.
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Výroční zpráva Pionýr 2012 byla schválena na jednání České rady Pionýra dne 20. 4. 2013.
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