Pionýr z. s. – Plzeňská
krajská organizace

Výroční zpráva za rok 2014

Slovo předsedy
Do roku 2014 jsme vstoupili s drobnými změnami, které nám přinesly nové Stanovy Pionýra. K novým Stanovám jsme
byli vedeni díky novému Občanskému zákoníku, který v celé řadě změnil již zažité věci. Jednou zásadní změnou bylo
hned s novým rokem svolání shromáždění krajských delegátů, kteří na svém zasedání zvolili 3 zástupce do České rady
Pionýra. Změny Stanov nás provázely celý rok, ale vždy jsme se s tím skvěle vypořádali.
Dobrou zprávou pro kraj je skutečnost, že členská základna stále roste, oproti předcházejícímu roku stoupl počet
členů o téměř 160 členů. Díky narůstající členské základně můžeme získávat vyšší dotace na provoz a zabezpečit tím
skupinám tolik potřebný servis.
Hlavní činností Pionýra je především práce s dětmi, proto se i Plzeňská krajská organizace Pionýra snaží o podporu
pořádání akcí a soutěží pro děti. V našem kraji se podařilo v roce 2014 uspořádat krajské kolo v uzlařské regatě, Ringu,
Pionýrské stezce a také ve 2 odvětvích Pionýrského sedmikvítku a to ve Cloně a rukodělné činnosti. Největší krajskou
akcí bylo uspořádání Krajského setkání Pionýra v Hradci na táborové základně Lomíček. Tímto bych chtěl poděkovat
všem organizátorům jednotlivých krajských akcí, za jejich ochotu uspořádat akci i pro všechny ostatní pionýry z celého
kraje.
Mimo krajské akce jsme se stali i organizátorem Republikového finále Pionýrského sedmikvítku v oblasti Clona.
Republikové finále bylo z velké části v rukou Mirky Tolarové, která celou jeho organizaci zvládla na jedničku.
Společně s Pionýrskými skupinami jsme se účastnili i různých celorepublikových pionýrských akcí jako byl Opravdu
dobrý tábor či Pionýr Open. Také jsme se zapojili do celostátních akcí pořádaných mimo Pionýr, kde se kraj účastnil
Bambiriády a mnoho PS v našem kraji se zapojilo do sbírky Český den proti rakovině.
Zapomínat se nemůže ani na vzdělávání dobrovolníků. V kraji proběhlo během roku několik vzdělávacích akcí pro
instruktory, vedoucí oddílů či členy rad a jiných funkcionářů, které jsou potřebné pro práci v oddíle či na skupinách.
Snažíme se podporovat vedoucí i na neformálních vzdělávacích akcích. V roce 2014 PLKOP zafinancovala dopravu na
Kamínka, kde mnoho vedoucích získá inspiraci pro práci na schůzkách. Mnoho vedoucích se také zúčastnilo Letní
táborové školy či Letního rukodělného kurzu.
Úspěchy Plzeňské krajské organizace Pionýra jsou schovány především na úspěších jednotlivých Pionýrských skupin
v kraji a především na vedoucích, kteří jsou ochotni si ke svému již tak velkému vytížení vzít ještě nějakou tu
odpovědnost navíc. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem instruktorům a vedoucím, kteří se na veškeré činnosti
podílejí. Poděkování patří také Plzeňskému kraji, který nás podporuje nejen finančně díky mnoha dotačním grantům,
ale také za možnosti využívání prostor na KÚ.
Martin Mlynářík

Charakteristika sdružení Pionýr
Pionýr je demokratické, nepolitické, nenáboženské sdružení, které si klade za
cíl podílet se na vzdělávání a výchově dětí a mládeže. Dobrovolníci v celé
republice pracují s dětmi v rámci celoroční činnosti, pořádají letní a zimní
tábory, podílejí se na charitativní činnosti.
V rámci sdružení se všichni Pionýři řídí ideály PRAVDA, POMOC, PŘÁTELSTVÍ,
PŘÍRODA, PAMĚŤ, POZNÁNÍ, PŘEKONÁNÍ.
Logo sdružení:

Maskot:

Struktura Pionýra
Pionýr
Česká rada Pionýra pomáhá jednotlivým krajským organizacím v koordinaci činností sdružení,
spolupracuje s Českou radou dětí a mládeže, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podílí
se na organizaci celorepublikových akcí.

Krajská organizace Pionýra
Krajská organizace kooperuje činnost registrovaných skupin v daném kraji, vytváří pro ně
administrativní zázemí. Jejím účelem je řídící, informační, organizační a ekonomické zajištění chodu
jednotlivých skupin v daném kraji.

Pionýrská skupina
Vytváří podmínky pro činnost svých oddílů a
klubů, které registrovala. Je základní
jednotkou Pionýra s právní subjektivitou.

Pionýrský oddíl
Je základní organizační jednotkou Pionýra,
jejíž
účelem
je
zajištění
pravidelné,
systematické celoroční výchovy v kolektivu
dětí. Zde je naplňován program sdružení a
naplňují se zde jeho výchovné projekty.

Volnočasový klub
Zajišťuje nepravidelnou výchovnou činnost jak pro
své stále členy, tak pro širokou veřejnost, bez
nutnosti
registrace
ve
sdružení.
Aktivity
volnočasových klubů zahrnují širokou škálu
činností. V Plzeňském kraji je registrován klub
Avalon.

Organizačně správní údaje
Pionýr z.s. - Plzeňská krajská organizace
Na Jíkalce 14
301 00 Plzeň
www.plzensky.pionyr.cz
kancelar@plzenskypionyr.cz
IČO: 708 56 371

Statutární zástupce:
Předseda – Ing. Martin Mlynářík

Orgány plzeňské krajské organizace
•
•

Krajská rada Pionýra (KRP)
KRP zasedala v tomto roce 2x. První
zasedání se konalo v sobotu 15.
března v Plzni, zasedání se účastnili i
členové VV ČRP a mimo jiné se řešily
otázky rozšiřování členské základny či
vzdělávání. Druhé zasedání se konalo
v zasedací místnosti Krajského úřadu
v Plzni 18. listopadu, kromě plánování
činnosti na rok 2015 zde došlo ke
změně garanta vzdělávání. Jan
Pangrác mladší požádal o uvolnění z
funkce a jeho místo nahradila Dagmar
Čechová.

Výkonný výbor KRP
Výkonný výbor KRP zasedá většinou 1x
měsíčně s výjimkou letních prázdnin ve
složení:

o

Martin Mlynářík (předseda KOP)

o

Libuše Nejedlá (ekonom KOP)

o

Ivana Mochurová (1. místopředseda KOP)

o

Jan Pangrác st. (2. místopředseda KOP)

o

Ondřej Stuchl – uvolněn z funkce k 18. 11.

o

Veronika Vaníčková – od 18. 11.

o

Petra Klímová

o

Magdaléna Zemanová

Orgány PlKOP, zastoupení na celorepublikové úrovni
•

Kontrolní komise KRP
Kontrolní komise se stejně jako v
uplynulých letech zaměřila především na
roční uzávěrky skupin. Při namátkových
kontrolách nebylo zjištěno závažnější
pochybení, jednotlivé skupiny se při
hospodaření řídí platnou legislativou a
směrnicemi Pionýra.

o
o
o
o
o

Luboš Šmolík
Václav Johánek
Jan Šašek
Jiří Calta
Alena Burianová

•

Kontrolní komise Pionýra

o Luboš Šmolík
o Václav Johánek

•

Zastoupení v České radě
Pionýra

o Miroslava Tolarová
o Ivana Mochurová
o Martin Mlynářík

•

Zastoupení ve Výkonném
výboru ČRP

o Ivana Mochurová
o Miroslava Tolarová

Členská základna
V roce 2014 registrovala Plzeňská krajská organizace Pionýra

30
17
1
82
1
2357

pionýrských skupin
klubů
klub při PlKOP
oddílů
oddíl při PlKOP
pionýrů

Celoroční činnost
Téměř všechny pionýrské skupiny pracují s dětmi v průběhu celého školního
roku. V rámci své celoroční činnosti se děti setkávají na pravidelných schůzkách
oddílů, vedoucí pro ně připravují řadu víkendových akcí, většina skupin pořádá
i otevřené akce pro nečleny Pionýra.

Táborová činnost
Vyvrcholením celoroční činnosti je pro všechny pionýry bezesporu letní tábor. Ty se pořádají v průběhu
celých prázdnin po celé republice. Skupiny, které nemají vlastní táborovou základnu, využívají
možnosti pronájmu základny jiných skupin. Kromě letních táborů mnohé skupiny využívají jarních
prázdnin k uspořádání zimního tábora. Zatím se tato tradice příliš nerozšířila, ale co není, může být.

Celorepublikově je zavedena kampaň Opravdu dobrý tábor, která pravidelně pomáhá rodičům se
správným výběrem letního tábora pro jejich dítko. Stále více se rozmáhají příměstské tábory, kterých
se v plzeňském kraji pod záštitou některých pionýrských skupiny koná stále více.
Tábory v číslech:
Počet táborů: 50
Počet dětí do 18 let: 2 220

Celkový počet účastníků: 2 884

Krajské setkání v Hradci u Stoda aneb Hry šíleného
táborníka
První červnový víkend patřil setkání pionýrů
Plzeňského kraje. Toto setkání se konalo na
základně Lomníček v Hradci u Stoda. Setkání
se neslo v duchu soutěží, děti získávaly části
šíleného táborníka, kterého poté sestavily. V
rámci soutěží se vydali všichni na výlet, večer
zpívali u táboráků a nesměla chybět ani
diskotéka.

Přijelo 170 pionýrů z 10 pionýrských skupin: PS
Hradec, PS Dobřany, PS Šťáhlavy, PS Bílá
Cerkev Strašice, PS Nepomuk, PS Kolo Koloveč,
PS Otava Sušice, PS Prácheň Horažďovice, PS

Tuláci, PS Ptáčata Domažlice.

Kde pomáháme
Jedním z ideálů Pionýra je POMOC. Pravidelně se naše skupiny podílejí na sbírce Ligy proti rakovině,
kterou společnost zná jako Kytičkový den. V roce 2014 se prodalo 9381 kytiček za 201 586 peněz a
postaralo se o to 16 pionýrských skupin.
Jednotlivé skupiny také spolupracují s místními organizacemi, zapojují se například do Srdíčkového
dne či Tříkrálové sbírky. Nejednu skupinu našeho kraje můžete spatřit na seznamu kmotrů zvířat z
plzeňské ZOO.
Dále pravidelně probíhá kampaň Zdravá pionýrská krev, které se rok co rok účastní řada dospělých
pionýrů.

Vzdělávání
Vzdělávání v Pionýru probíhá pod záštitou MŠMT. Hlavním garantem vzdělávání je Mgr.
Ludmila Kočí, která spolupracuje s krajskými garanty. Plzeňský kraj zastupuje od 1. 1.
2015 Dagmar Čechová, která nahradila Jana Pangráce mladšího.
V roce 2014 se školili členové rady, své vzdělání si mohli doplnit také vedoucí oddílů a
byli jsme obohaceni o nové instruktory. Školení instruktorů získalo novou podobu
intenzivnějšího školení, které bylo zaměřeno na praktické dovednosti, které doplnily
teoretické znalosti.

Celorepublikové akce
Bambiriáda
Každoročně se v předposledním květnovém
víkendu koná v krajských městech přehlídka
činnosti neziskových organizací pod názvem
Bambiriáda, jíž se Pionýr pravidelně
účastní.

Opravdu dobrý tábor
Prezentace Pionýrské kampaně Opravdu
dobrý tábor probíhá každoročně začátkem
června v Domažlicích. V roce 2014 svou
nejen letní činnost představilo několik
skupin z Domažlicka. Další informace jsou
na webu akce www.dobrytabor.cz

Pionýr Open
Od 5. do 9. září se po celé republice konala akce Pionýr Open. Skupiny otevřely své dveře a
uspořádaly nejrůznější akce pro veřejnost. Některé akce byly uvnitř, ale ty, které se konaly
venku, musely mnohdy bojovat s nepřízní počasí. To ale nebyla překážka v tom, aby si to všichni
užili.

Vyznamenání
Vedoucí a instruktoři v Pionýru pracují jako dobrovolníci. I proto si zaslouží ocenění
nejen v podobě radostných tváří dětí.Pionýr má velmi propracovaný systém
vyznamenání, v roce 2014 byli oceněni tito dobrovolníci:

Ocenění
Petra Sládková

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupiny Trojlístek Strašice

Lipový list bronzový

Jan Sládek

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupiny Trojlístek Strašice

Lipový list bronzový

Josef Veselý

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupiny Trojlístek Strašice

Lipový list bronzový

Jindra Veselá

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupiny Trojlístek Strašice

Lipový list bronzový

Petr Sládek

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupiny Trojlístek Strašice

Stužka hrdosti bronzová

Adéla Spoustová

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupiny Trojlístek Strašice

Stužka hrdosti bronzová

Veronika Spoustová

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupiny Trojlístek Strašice

Lipový kvítek bronzový

Jaroslava Majerová

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupiny Trojlístek Strašice

Léta věrnosti bronzová
Lipový list bronzový

A. Randová

Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupina Čtyřlístek
Domažlice

K. Fišerová

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina
Čtyřlístek Domažlice

Lipový list bronzový

Tomandlová

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina
Čtyřlístek Domažlice

Lipový list stříbrný

Luboš Šmolík

Pionýr, z. s. – Pionýrský skupina
Homolka Plzeň

Léta věrnosti zlatá

Libor Klukan

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina
Safír Kdyně

Léta věrnosti stříbrná

Vlasta Vasková

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina
Hrádek

Léta věrnosti stříbrná

Víc pro děti než pro sebe
Ve spolupráci s KÚ Plzeňského kraje byl vyhlášen první ročník, ve kterém budou
oceňováni dobrovolníci. Projekt má 5 kategorií. V prvním ročníku projektu byli
oceněni dobrovolníci ze tří kategorií. Ocenění získali finanční odměnu a hmotné
dary, předávání ocenění proběhlo na Krajském úřadě dne 26. 9. 2014
Vedoucí oddílu spolu dětí a mládeže: Vlasta Vasková, Pionýr z. s. – Pionýrská
skupina Hrádek
Trenér dětského/mládežnického sportovního oddílu: Karel Malý, SDH Dnešice
Dobrovolník navštěvující dětská oddělení nemocnic, spolupracující s dětskými
domovy: Božena Svobodová, Klub Sociálně demokratických žen Kdyně
Vedoucí kroužku DDM: bez navrženého kandidáta
Dobrovolník, který se věnuje pomoci dětem zdravotně či psychicky postiženým
nebo sociálně slabším: bez navrženého kandidáta

