Vážení rodiče a přátelé naší pionýrské skupiny, Janovky,
letních táborů i dalších akcí, námi pořádaných.
Máme na Vás prosbu, která ovlivní činnosti s dětmi a akce, které pro ně pořádáme.
Pro funkčnost SKUPINY je nutná členská základna. Zejména dětí a mládeže!!!!
(Děti: do 18 let, mládež: 18 – 26 let).
Dovolujeme se na Vás proto obrátit s žádostí, o zvážení možnosti přihlásit Vaše děti
do naší PS (5. Pionýrská skupina Děčín). Členství je podmíněno uhrazením
členských příspěvků.
Vlivem přerušení naší činnosti v klubovně Bynov (v r. 2008) a pravidelných kroužků,
nemáme dostatek omladiny. Stávající členové stárnou a noví, z řad dětí, přibývají
sporadicky.
Pravidelné kroužky v minulosti (do r. 2008).
Pondělí - Zálesák.
Úterý - TROJ (Turisticko-Recesistický Oddíl Janovka).
Středa - Přírodovědný.
Čtvrtek - Uzlíci (malé děti).
Pátek - Sportovní kroužek.

Nyní je naše činnost zaměřená na pořádání periodických, převážně víkendových,
sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež. Podzimních, zimních, jarních a
velikonočních prázdnin, organizování víkendových i jednodenních výletů a
obdobných akcí. V období letních prázdnin, červenec – srpen, organizujeme již od
roku 1986 několik táborů.
Průřez činností ve Výročních zprávách: http://www.5psdecin.cz

Členové PS bývají zvýhodněni finanční slevou na jednotlivé akce a mohou využívat
celou řadu dalších výhod. VIZ PŘÍLOHA.
Pozn.: Při absolvování několika pobytových akcí se výše členských příspěvků vrátí.
NAŠE ČINNOST, VČETNĚ ZÁKLADNY JANOVKA, JE JAKO ŠTAFETOVÝ KOLÍK. PŘEDÁVANÝ
MEZI ČLENY. CO KDYBY SE PRÁVĚ VAŠE DĚTI ZAPÁLILY PRO DOBRODRUŽSTVÍ A TUTO
ČINNOST. NĚKDO BY TU KÁRU MĚL TÁHNOUT JEDNOU DÁL.
Jak se stát členem: Odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku. Zašleme na požádání.
(Za děti do 18 let musí přihlášku podepsat i rodiče, nebo zákonný zástupce).
Jak uhradit členské příspěvky na rok: VIZ

webové stránky

Informace: Martin Grűner, TEL: 777 618 565

www.5psdecin.cz

PŘÍLOHA.
Členství by mělo být chtěnou záležitostí (básník by řekl „srdeční záležitostí“). Vypovídá o ochotě
příslušnosti k nějakému kolektivu lidí stejného zájmu. Ať jsou to turisti, rybáři, fotbalisti, horolezci,
zahrádkáři, tanečníci, vodáci, airsofťáci, sokolové, skauti, ochránci přírody, divadelníci, památkáři,
nebo jako v našem případě Pionýři (členové 5. PS Děčín) = lidé, kteří pracují s dětmi a mládeží, nebo
jsou dětmi a mládeží v našem kolektivu, nebo jsou našimi přáteli a tuto činnost podporují. Ekonomické
výhody by v tom neměly hrát roli.
Členské příspěvky jsou příjmem tohoto kolektivu, umožňující organizační a funkční záležitosti.
V celkovém obratu je to nepatrná část. I tak má svůj smysl. Vyjadřuje vůli člena podporovat své
sdružení, svůj kolektiv. V našem případě (5 PS DC) se více jak 70% odvádí na ústředí Pionýra. Za to
máme zajištěný servis.




















Jaký servis za odvedené příspěvky na osobu máme.
Pojištění (úrazové, odpovědnostní, zvýhodněné pojištění majetku).
Právní zajištění, informace, organizační pomoc, aj.
Ekonomické informace.
Kvalifikace za pakatel (Instruktoři, Vedoucí, Zdravotníci, Hlavní vedoucí táborů, aj.).
Informace z mládežnického dění (Mozaika, Servis Pionýra, Horké novinky, Web, aj.).
Metodické informace pro činnost s mládeží (hry, soutěže, etapovky, činnosti oddílů, aj.).
Propagační předměty za pakatel (trika, mikiny, čepice, drobné spotřební předměty, aj.).
Celostátní aktivity.
Dotace na MTZ (dle účastníků letních táborů).
Dotace na investice.
Dotace na akce (dle členské základny).
Dotace na Zimní tábory (dle účastníků zimních táborů).
Dotace na klubovny až 80% – nevyužíváme (nemáme klubovnu).
Dotace na akce ústředí či KOP (Krajská organizace pionýra).
Obrovská nabídka táborových základen a ubytovacích kapacit.
Možnost vlastnit majetek, pořádat tábory, akce, atd., vyplývající z právní subjektivity skupiny.
Mobilní síť PiTel (účastníci sítě - volání zdarma).
Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card) – za 20 Kč na 4 roky.
A další.

Další výhody (v režii naší PS):
POPLATKY NA AKCE (účastnické poplatky). Jsou voleny tak, aby byly pro účastníky únosné
a aby zajistily náklady akce. Všichni dospělí vedoucí i instruktoři pracují dobrovolně ve svém
volnu bez nároku na odměnu.
Letní tábory: (Janovka, Kerhartice).
Díky využívání vlastní základny a základny na pozemku kamaráda - minimální náklady na ubytování a
služby s tím spojené. Pouze příspěvek na údržbu a obnovu.
Pobytové akce: (Jarňáky, velikonoce, podzimky, zimáky).
Díky dotacím se nám dlouhodobě daří vybírat poplatky ve výši cca 50-70 % nákladů akce. Vedoucí a
instruktoři pak hradí 25 – 35% nákladů, nebo vůbec. Dle charakteru akce.
Turistické a sportovní akce větší: (Vandry, víkendovky, celostátní a krajská setkání, BHCO, aj.).
Díky dotacím se nám dlouhodobě daří přispívat na ubytování, dopravu, vstupy.
Turistické a sportovní akce menší: (Výlety, jednodenní akce, PPPP, Lothar, aj.).
Díky dotacím se nám dlouhodobě daří vybírat symbolické poplatky a hradit dopravu, vstupy, stravu,
nájmy, odměny do soutěží, informační materiály a další případné náklady akcí.
Ostatní akce: (Ekoakce, kulturní akce, vzdělávací akce, dobrovolnické akce, aj.).
Díky dotacím se nám dlouhodobě daří vybírat symbolické (NEBO ŽÁDNÉ) poplatky a hradit veškeré
náklady akcí. Předpokladem je pak dostát závazkům daných pravidly podporovatele.
JANOVKA: masivní užívání základny a okolí, se všemi nádhernostmi a kouzly.

ANO o Pionýru
 Nabízíme dětem možnost vyzkoušet si řadu životních situací „nanečisto".
 S využitím hry rozvíjíme osobnost dětí. Zábava je pro nás prostředkem.
 Svým vedoucím zajišťujeme kvalitní přípravu včetně vzdělávání s akreditací
MŠMT.
 Ve sdružení nabízíme prostor pro činnost mládeže i po ukončení základní školy.
 Vedeme děti k tradičním hodnotám evropské civilizace bez vazeb na ideologie a
náboženství.
 Od roku 1990 procházíme supervizí rodičů, státních orgánů a kontrolních orgánů.
Opakovaně jsme získali titul „Státem uznaná organizace pro práci s dětmi a
mládeží“.

NE o Pionýru








Nezanikli jsme v roce 1990.
Nejsme malí komunisti.
Nejsme součást škol.
Nepatříme pod domy dětí a mládeže.
Nejsme výběrová organizace.
Nepracujeme pouze s dětmi ve věku 6–15 let.
Neděláme pouze letní tábory.

http://www.dobrodruzstvi.info

