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Otevřenost je jedním z hlavních 
znaků činnos� Pionýra. Můžete se 
o tom dočíst v našich propagačních 
materiálech, na webu, v různých 
článcích. Možná si ale říkáte, jestli to 
nejsou jen řeči…

Dobrá zpráva – nejsou

Stačí se podívat na stránky 
www.pionyr.cz, kde jeden z hlavních 
odkazů vede k pozvánkám na akce 
otevřené nebo přímo určené nečle-
nům. V dnešní době se ale počítají 
čísla, tak se na ně pojďme podívat. 
Místních akcí pro veřejnost je kaž-
doročně kolem dvanác# stovek pro 
zhruba 38 000 účastníků. Na úrovni 
Pionýra je největší z těchto akcí Ledo-
vá Praha (tradičně v době pololetních 
prázdnin), její nabídku v posledních 
letech využívá kolem 15 000 osob…
Tři čtvr#ny našich skupin jsou zvyklé 
na účast dě$ „zvenku“ i na vlastních 
krátkodobých akcích. A jen o něco 
méně (65 %) je zapojuje i do pravidel-
né celoroční činnos# – takových dě$ 
jsou ročně zhruba čtyři #síce.
V Pionýru je navíc stovka volnočaso-
vých klubů, jež jsou týden co týden 
otevřené komukoli, kdo má o jejich 
ak#vity zájem. 
A co vrchol naší celoroční činnos# – 
letní tábory? Přes 90 % pionýrských 
skupin na ně přijímá i nečleny, ročně 
se jich účastní cca 10 000…

To je jen začátek

Čísla, i kdyby byla ještě mnohem 
větší, ale neodkážou zachy#t prolnu$ 
činnos# skupin a oddílů s životem 
místních komunit. Neodrážejí ochotu 
zapojit do činnos# třeba i dě#, které 
se od ostatních „tak trochu“ odlišují. 
S $m pomáhají čím dál více našim od-
dílům výchovné programy, které jsou 
cílené na zapojení dě$ se specifický-
mi vzdělávacími potřebami. Jedním 
z hlavních cílů otevírání činnos# 
Pionýra je to#ž výchova k toleranci 
a spolupráci i přes vzájemné odlišnos-
#. Pokud se tento cíl podaří naplnit, je 

U dveří klubovny 
OTEVŘENOST 
nekončí

naše téma

to mnohem větší úspěch než dese##-
síce účastníků na grandiózních akcích.
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