
 

 

 

Aktualita roku 2010 
Mezinárodní tábor 
 
Letos (25. 7. – 6. 8.) se uskuteční jeden opravdu výjimečný pionýrský tábor. 
Tedy nebude tak úplně jen pionýrský, bude totiž mezinárodní. Pořádáme ho 
spolu s rakouskou organizací Kinderfreunde, jež je naším partnerem v rámci 
mezinárodní organizace IFM-SEI. Ta pořádá podobné tábory již téměř sto let, 
posledním takovým byl Global Village v roce 2006 a účastnili se ho i pionýři. 
První polovina tábora se odehraje v rakouských Alpách, v kempu Döbriach, 
druhá v Jedovnicích na Moravě. Po týdnu převeze mezi oběma místy účastníky 
speciální vlak, ve kterém bude také probíhat společný program – tento vlak dal 
táboru i jméno Train for Change, neboli Vlak ke změně.  
V něm je obsažena i základní myšlenka – vytvořit společný prostor pro vyjádření 
k aktuálním světovým problémům jako jsou dětská práva, předsudky a 
stereotypy, životní prostředí, změny klimatu a podobně. Cílem je, aby se 
účastníci začali aktivně zajímat o problémy světa kolem sebe a uvědomili si, že 
společně mohou něco změnit. Kromě toho ale také všichni zažijí spoustu 
dobrodružství, her, výletů a rozmanitých zážitků a navíc možná najdou i nové 
kamarády. Program bude dělen do částí pro celý tábor a pro zhruba stočlenné 
vesničky, na které bude rozčleněn. 
Děti budou mít příležitost prožít dva týdny s vrstevníky pocházejícími 
z rozmanitých zemí a kultur, se kterými se jinak jen těžko setkají. Tábora se 
totiž zúčastní děti a mládež ze 40 zemí světa – z Evropy, Afriky, Jižní Ameriky 
nebo Středního Východu. Tato kulturní výměna bude přínosná nejen pro 
samotné děti, ale i pro jejich vedoucí, kteří budou moci získané nové náměty 
uplatnit ve svých domovských organizacích – takže dopad tábora může být 
mnohem větší než na plánovaných více než 1000 účastníků. 
 
Více informací je k dispozici na adrese: www.trainforchange.info/cz/. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pionýr je občanské sdružení  
dětí, mládeže a dospělých  a uznaná  

nestátní, nezisková organizace pro oblast 

práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 
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