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Všichni se ptají, komu to hrají
„5. prosinec je Mezinárodní den dobrovolníků. Svůj svátek slaví všichni ti, kteří část
svého volného času nezištně věnují práci pro druhé - ať už se starají o děti, opuštěná
zvířata nebo o staré lidi, ať jsou to pionýři, skauti, dobrovolní hasiči či jiní podobní
nadšenci.
Naše parta je ta pionýrská, ale přejeme všem krásný sváteční den. Ať se vám daří, ať
máte pořád dost síly, energie a dobré nálady pro sebe i pro druhé. A vám ostatním
díky, že naši práci umíte ocenit a neberete ji jen jako samozřejmost.“
Citujeme slova jedné z vedoucích oddílů PS Mír Domažlice, Dáši Čechové, kterými na
sociální síti vyjádřila uznání dobrovolníkům nejen ve svém okolí. Pionýr se k těmto
slovům připojuje a blahopřeje ke společnému svátku všem lidem, kteří svůj čas
a energii věnují dobrovolné práci.
Mnoho lidí si tento svátek neuvědomuje, stejně tak, jako si těžko dovedou představit,
co všechno by se nedělo, kdyby dobrovolníci svoji práci přestali vykonávat. A nebo ji
chtěli zaplatit, ekonom Pionýra, Ing. Kateřina Brejchová, k tomu poznamenává:
„Prochází mi rukama prostředky na chod celého Pionýra, jde o materiál, nájmy,
cestovné, energie… Je to hodně peněz, ale přesto činí jen zlomek čísla, ke kterému
bychom se dobrali, kdybychom chtěli práci našich dobrovolníků ohodnotit alespoň
obyčejnou brigádnickou mzdou. Těžko někdo tuší, jak by náklady státu či obcí
stouply…“
Každoročně Pionýr touto dobou vybízí k poděkování dobrovolníkům prostřednictvím
písniček na přání v rádiích. Možná i vy nějakou zaslechnete a kdo ví, třeba se i sami
přidáte – stačí se rozhlédnout, jistě znáte někoho, kdo si to zaslouží.
Další informace
Pionýr si svých dobrovolníků váží a vytváří jim pro práci podmínky. Všem svým
vedoucím a instruktorům zajišťuje kvalitní vzdělávání s akreditací Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy - pořádá workshopy, krátké semináře, táborové
školy, výměny zkušeností. Dále nabízí podporu všem členům v podobě
administrativního, ekonomického a informačního zázemí. Spravuje společně
využitelné nemovitosti.
Nabízí ucelené výchovné programy – studnici námětů na činnost, ze které mohou
vedoucí čerpat a ušetřit si tak drahocenný čas, dále náměty na celotáborové
etapové hry, k dispozici jsou jim i internetové poradny, toto vše není dostupné jen
pionýrům, ale celé veřejnosti na stránkách www.pionyr.cz/inspirace.
Pionýr má i systém morálního oceňování a poděkování za dlouholetou práci i konkrétní
skutky. Řada našich dobrovolníků byla oceněna i medailí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Ilustrační fotografie ke stažení zde http://www.pionyr.cz/media/fotografie
Informaci podává: Jakub Kořínek, jakub@pionyr.cz, 777 745 886.

Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47, Praha 1, tel.: 234 621 299, 777 248 720, fax:224 215 101, e-mail: pionyr@pionyr.cz

