Výroční zpráva 2014
Jihomoravský Pionýr
Vážení čtenáři,
právě čtete Výroční zprávu Jihomoravské krajské organizace Pionýra
za rok 2014. Ačkoliv jsme se od 1. 1. stali pobočným spolkem Pionýra,
se všemi souvislostmi, vyplývajícími z nového Občanského zákoníku
a nových Stanov Pionýra, pokračujeme stejně jako v letech
předchozích v naší stěžejní činnosti, což jsou akce s dětmi a pro děti,
namátkou třeba Brněnské bloudění, Setonův závod nebo Sraz PTO.
Nepolevujeme ale ani v aktivitách vzdělávacích a poučných, uskutečnil
se třeba další běh školení hlavních vedoucích letních táborů,
pokračovací školení lektorů či kurz Kvalifikace oddílového vedoucího.
Neustále pracujeme i na propagační činnosti, uskutečnil se další ročník
krajské Fotosoutěže a také inovujeme náš krajský web.
V průběhu celého roku jsme věnovali velké úsilí i práci na projektu
„Pojďme spolu“, probíhajícím v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jímž v naší organizaci
připravujeme půdu pro spolupráci dětí s různými hendikepy, včetně
zajištění dostatečné kvalifikace vedoucích oddílů na tuto činnost.
Závěrem tohoto mého úvodního slova mi dovolte poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi a především
těm, kteří ještě nad rámec toho pracují v orgánech našeho spolku.
Ač je to práce neoceňovaná a neobdivovaná, je potřebná
a bez nadšenců, ochotných se jí věnovat, by naše zázemí vzalo rychle
za své.
A protože je to mé poslední „Úvodní slovo“, tak bych tímto také chtěl
popřát novému předsedovi – Honzovi Kačerovi – ať se mu ve funkci daří
a ať pod jeho vedením kraj jenom vzkvétá. Rád mu k tomu budu
nápomocen.

Milan Matyáš, předseda
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Orgány JmKOP
Krajská rada Pionýra
Je tvořena volenými zástupci všech subjektů –
Pionýrských skupin – registrovaných v Jihomoravském
kraji. V roce 2014 ji tvořilo 37 členů, delegátů
základních článků – pionýrských skupin. KRP se sešla ke
dvěma jednáním – 16. 3. a 5. 10. 2014. Březnové jednání
schvalovalo účetní výkazy JmKOP za r. 2013 a volilo
zástupce do ČRP, v říjnu jsme volili nový Výkonný výbor
a Kontrolní komisi na následující tříleté volební období.

Výkonný výbor KRP
(do 31. 12. 2014)

Vzdělávání na JmKOP
V roce 2014 se evropský projekt „Pojďme spolu“, který
je zaměřen na vzdělávání vedoucích pionýrských oddílů v
oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami a jejich začlenění do oddílového chodu,
přehoupl do své závěrečné fáze. Finanční podporu pro
něj získala JmKOP na jaře roku 2012 z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V daném období byly organizovány vzdělávací kurzy pro
vedoucí a instruktory (školení Hlavní vedoucí dětských
táborů, Instruktorský kurz, Kvalifikace oddílového
vedoucího a Specifika práce s dětmi se SVP). Další
důležitou aktivitou v projektu bylo dokončování
vzdělávacích materiálů pro již uvedené kurzy.

Milan Matyáš – předseda
Mgr. Jiří Mlaskač – ekonom
Jan Kačer – garant PVC
Petr Dvořáček
Mgr. Zdeněk Humpolík
Mgr. Kateřina Konečná
Ing. Petra Stolařová
Martin Hlavoň
Vítězslav Ondráček

Souběžně s proškolováním vedoucích se plně rozběhla
druhá část projektu, a to tvorba a ověřování modelových
akcí. Zde proškolení vedoucí vytvářeli program na tři
typy akcí – schůzka, výlet, výprava, a poté jej realizovali
se svým oddílem. Programy akcí byly komponovány tak,
aby zohlednily začlenění dětí s určitým omezením do
kolektivu a podpořili jejich mentální a sociální růst.
Těchto akcí bylo v roce 2014 vytvořeno 14 z celkových
18. Zároveň proběhlo jejich dvojnásobné ověření.

Kontrolní komise KOP

V neposlední řadě se na podzim uskutečnilo závěrečné
Školení lektorů, kteří byli do projektu zapojeni. Na toto
setkání byli tentokrát pozváni i zástupci z podobných
organizací pracujících s dětmi a mládeží, aby se s námi
podělili o strukturu jejich vzdělávacího systému a o
jejich zkušenosti s proškolováním dobrovolných
volnočasových pracovníků.

Ing. Hana Procházková – předsedkyně
Jan Ondroušek
Ivan Novák
Veronika Neckařová
Radovan Mrkva

Projekt bude ukončen v březnu 2015 a budou v něm
probíhat pouze již finalizační práce. Můžeme říct, že do
našeho spolku vnesl projekt nový pohled na děti s jistým
zdravotním, mentálním či sociálním omezením a umožnil
nám v této oblasti proškolit naše řadové vedoucí.

Akce JmKOP
V průběhu celého roku 2014 se po záštitou JmKOP konaly
4 akce určené pro oddílové děti a 3 akce pro vedoucí a
instruktory. Jihomoravské pionýrské oddíly se zúčastnily
i akcí celorepublikových a zapojily se do charitativní
akce Český den proti rakovině.

Pro děti
První soutěžní akcí pro děti bylo březnové Brněnské
bloudění pořádané oddílem 66. PTO Brabrouci Modřice z
PS Vinohrady. Na akci se sešlo přes 260 pionýrů, kteří
ukázali, jak dobře znají centrum Brna, jeho pověsti, ale
také jak jim to logicky myslí.
Další akcí v pořadí byl tradiční Setonův závod. V tomto
roce se konal v blízkosti obce Žebětín a organizovala ho
Zeměpisná společnost v čele s Romanem Kivim Hruškou.
Soutěžilo se v tábornických dovednostech, ale i
vědomostech na trasách v rozmezí mezi 7-11 km. Ve
čtyřech věkových kategoriích se závodu účastnilo
bezmála 90 tříčlenných hlídek.
V tomto roce výjimečně v červnu, se uskutečnil Sraz
PTO. Do kempu Moře u rybníku Řeka na Vysočině
nedaleko městyse Krucemburk se sjelo cca 200 dětí a
jejich vedoucích. Počasí velmi přálo a jednotlivé oddíly
se utkaly v turnajích v Ringu, Přehazované a Petanque. V
závěrečný den této akce byly vyhlášeny výsledky
celoroční soutěže Zelená liga za rok 2013/2014.
První akcí následujícího školního roku byla Expedice
Karakoram, kterou pořádal Tomáš Cimr ze Zeměpisné
společnosti. Na padesát šestičlenných družstev se utkalo
ve strategické hře s využitím nízkých i vysokých lanových
překážek. Na akci jsme naplnili veškerou kapacitu
lanového centra na Lesné. Souboj nejmladší kategorie se
konal mimo centrum v nedalekém lesíčku.

Pro vedoucí
Jak už je dlouholetým zvykem rok jsme zahájili Plesem
pionýrských pracovníků. I letos se v budově SVČ
Lužánky sešla většina vedoucích jihomoravských oddílů,
kteří si zatancovali, ale také probrali různá oddílová
témata.
Soutěží, kterou si užívají sportovně založení vedoucí v
květnu, je volejbalový turnaj O zlatého Vendelína. Letos
se na ní sešlo, kromě organizátorů ze 43. PS Vinohrady,
dalších šest družstev z různých pionýrských skupin.
Z akcí pro vedoucí se bohužel v roce 2014 nezdařilo
uskutečnit zářijové Setkání PP.

Organizované Pionýrem
Oddíly Jihomoravské organizace Pionýra se v roce 2014
zúčastnily
i
akcí
pořádaných
Pionýrem
na
celorepublikové úrovni. Byly jimi například víkend v
Praze pro vedoucí i děti – Ledová Praha, vzdělávací akce
pro vedoucí – Kamínka, nebo pomoc při charitativní akci
Český den proti rakovině s prodejem všem dobře
známých „kytiček“.

Statistika akcí
měsíc

typ

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC

Nad rámec výše uvedených akcí začal oddíl 2. PTO
Poutníci pořádat pro vedoucí a starší oddílové děti
odpolední Vlajkovanou po Brně. Pro mladší instruktory
proběhl na jaře zážitkový víkend „Game over“ pořádaný
vedoucími z SPTO.
Z pohledu akcí byl rok 2014 tradiční. Ve větší míře byly
pořádány akce SPTO. Stále nám chybí větší zapojení
mimobrněnských
skupin
a
oddílů.
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Další
V listopadu 2014 se v Brně konala Celostátní vzájemná
výměna zkušeností (CVVZ) určená pro volnočasové
pracovníky a dobrovolníky. Na její přípravě se společně s
jinými
organizacemi
podílelo
nemalé
množství
pionýrských vedoucích.
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Hospodaření – výsledovka a rozvaha
Rozvaha ke dni 31. 12. 2014, v tis. Kč
Aktiva

5 785,97 Pasiva

5 785,97

A - Dlouhodobý majetek

3 659,03 A - Vlastní zdroje

4 775,26

Dlouhodobý hmotný majetek

5 137,52 Jmění

4 737,46

Oprávky k dlouhodobému majetku
B - Krátkodobý majetek
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva

-1 478,49 Výsledek hospodaření
2 126,94 B - Cizí zdroje

37,80
1 010,71

978,26 Dlouhodobé závazky

65,27

1 142,32 Krátkodobé závazky

945,44

6,36

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
Náklady

3 349,25 Výnosy

Spotřebované nákupy

657,34 Tržby za vlastní výkony a za zboží

Služby

557,32 Tržby z prodeje majetku

Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady

1 278,16 Ostatní výnosy
2,22 Přijaté příspěvky
0 Provozní dotace

Odpisy, prodaný majetek, rezervy

121,45

Poskytnuté příspěvky

732,76 Hospodářský výsledek

3 529,02
202,17
0
224,82
1 489,43
1 612,60

179,77

Výroční zpráva 2014, Pionýr, z. s. - Jihomoravská
krajská organizace Pionýra, Údolní 58a, 659 88
Brno
Vydáno v počtu 40ks, obsah VV JmKRP, ©2015
Fotograﬁe: archiv JmKOP
Graﬁcká úprava: Vítězslav Ondráček, tisk JmKOP
Schváleno na jednání Krajské rady Pionýra, v
Brně dne 22. března 2015

