Pionýr je spolek dětí, mládeže a dospělých
a uznaná nestátní, nezisková organizace
pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase .
Ideály Pionýra: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda
Tisková zpráva: 12. 11. 2016

IX. výroční zasedání Pionýra
Aby v Pionýru padla ta nejdůležitější rozhodnutí, jako jsou změny základních
dokumentů, musí se sejít zástupci všech pionýrských skupin, kteří společně
tvoří nejvyšší orgán spolku - Výroční zasedání Pionýra. V sobotu 12. 11. se jich
v Pardubicích sešlo přes dvě stě, aby společně určili směr pro příští roky.
V dopolední části zasedání byla schválena novela Stanov Pionýra. To, že byla svou
povahou spíše technická (upravovala názvosloví, některé formulace, organizační
postupy), dokládá skutečnost, že rozsáhlá novela, která před třemi lety sladila náš
základní dokument s novým občanským zákoníkem, byla správný krok. Delegáti
schválili i další dokumenty, kterými se budou řídit například další výroční zasedání.
Přirozenou součástí jsou též vystoupení hostů. Letos k delegátům promluvila paní
Jitka Černohorská z transfúzní stanice, která prezentovala možnosti, jak se zapojit
do dárcovství krve a kostní dřeně, a také paní Pavla Začalová z organizace Cesta
z krize, která představila Linku bezpečí.
Už od úvodních a hodnotících vystoupení zaznívala poděkování dobrovolníkům, bez
kterých by činnost Pionýr nebyla možná. Toto poděkování za práci mělo i zcela
konkrétní podobu, protože část programu byla vyhrazena udělování vyznamenání
a ocenění. Například zástupci pionýrské obce pravidelných dárců krve dostali nová
trička s logem projektu Zdravá pionýrská krev, někteří dobrovolníci ke slovům díků
dostali s ohledem na místo jednání stylové perníkové dárky, a uděleno bylo dokonce
i nejvyšší pionýrské vyznamenání pro rok 2017 – Křišťálová vlaštovka, kterou si
za svou práci odnesl předseda Moravskoslezské krajské organizace Pionýra Josef
Matoušek.
Důležitou součástí každého výročního zasedání jsou volby orgánů Pionýra.
Individuálních, jako předseda, místopředsedové, ekonom, i kolektivních –
výkonného výboru, rozhodčí a také kontrolní komise. Toto „vedení“ Pionýra doznalo
volbami určitých změn, ale nikoli dramatických. Je to signálem, že směr, kterým se
náš spolek ubírá - s důrazem na dění v oddílech, na výchovnou práci s dětmi
a spolupráci s rodiči, je správný. A dvě stovky zástupců pionýrských skupin v sobotu
12. 11. prokázaly vůli jít dál a společně překonávat překážky, které další roky
života v Pionýru přinesou. Slovy předsedy Pionýra, p. Martina Bělohlávka: „Buďme
dál pionýři - hledejme, poznávejme, respektujme a spolupracujme.“
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