Pionýr je občanské sdružení
dětí, mládeže a dospělých a uznaná
nestátní, nezisková organizace pro oblast
práce s dětmi a mládeží ve volném čase.

Ideály Pionýra: pravda, poznání, přátelství, pomoc, překonání, příroda, paměť
Tisková zpráva:
VII. výroční zasedání Pionýra v Praze
Kongresové centrum se stalo místem konání VII. výročního zasedání občanského
sdružení Pionýr. V sobotu 27. listopadu se sešlo 252 delegátů z celé republiky, aby
zhodnotili činnost sdružení v uplynulých třech letech, projednali jeho budoucí vývoj,
ocenili své členy za dlouholetou práci a zvolili nové vedení. Předsedou Pionýra se stal
Mgr. Martin Bělohlávek, po dobu tří let s ním budou spolupracovat místopředsedové
Milan Matyáš a Libuše Nejedlá. Delegáti zvolili také členy Revizní komise a Nejvyšší
rozhodčí komise Pionýra. V letošním roce si Pionýr připomíná 20. výročí obnovení
samostatné činnosti.
Nejdůležitějším bodem zasedání bylo hlasování o návrzích ve změnách Statutu
Pionýra. Pracovní skupiny představily dva velké projekty – Klíčení a Poselství, které
pomáhají rozvíjet činnost s dětmi a mládeží ve volném čase a prezentovat ji
na veřejnosti. Za práci v uplynulých letech byly medailí MŠMT oceněny Libuše
Bendová ze Středočeské krajské organizace Pionýra a ing. Hana Procházková
z Jihomoravské krajské organizace Pionýra. Nejvyšší pionýrské ocenění – Křišťálovou
vlaštovku – za celoživotní přínos si odnesla Olga Koukalová z Pardubické krajské
organizace Pionýra. Dlouhým potleskem se pionýři rozloučili s odcházejícím
předsedou Pionýra, Petrem Haladou, který tuto funkci zastával od roku 2004.
Pozvání zúčastnit se výročního zasedání přijali místopředseda České rady dětí a
mládeže Jan Cieslar a předseda Folklórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Oba vyřídili
delegátům pozdravy od svých členů, krátce poděkovali za spolupráci a projevili
zájem ji rozvíjet i do budoucna. Zdravici zaslali také představitelé Asociace
turistických oddílů mládeže, Asociace křesťanských sdružení mládeže, YMCA ČR a
náměstkyně ministra školství ing. Eva Bartoňová.
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