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Úvodní slovo ředitele
Drazí čtenáři této výroční zprávy,

Tak jako v loňském roce jsme se i letos rozhodli pro velmi jednoduchou výroční zprávu.
Základní motivací pro jednoduchost je ušetřená energie i finanční prostředky. Ve výroční
zprávě se můţete dočíst o 7 milionech korun v nákladech, velkém počtu zaměstnanců, řadě
projektů i o tom, jak byly v provozu naše sociální sluţby. Aby toto vše bylo moţné realizovat a
aby se to mohlo opakovat v roce 2017, je potřeba opravdu hodně energie a my jí jednoduše
nechceme plýtvat.
Rok 2016 byl rokem investičním. Vytvořili jsme 4 ţádosti o podporu z prostředků Evropské
unie, abychom mohli Bednu, Klubíčko, Com.pass a Jsem Ready v letech následujících
provozovat na maximum moţného. A víte co? Povedlo se a všechny ţádosti byly podpořeny!
Postavili jsme si také parkourové hřiště pod mostem, abychom na něm mohli v roce 2017
realizovat krouţek a v neposlední řadě budovali kvalitní sluţby a dobré vztahy s klienty.
V příštích letech tedy budeme těţit z toho, co se nám povedlo právě v roce 2016. Drţte nám
palce a vyjadřujte podporu. Váţíme si nejenom finančních prostředků, ale i vlídného slova a
projeveného zájmu. To, co Ponton dělá, můţete podrobně sledovat na našich stránkách a
sociální síti facebook.
Děkuji tímto všem zaměstnancům i donorům, kteří se na činnostech Pontonu v roce 2016
podíleli. Tato zpráva je zprávou o Vás – Vaší práci, píli, vynalézavosti a zájmu o druhé.

Vše dobré přeje Jakub Václavů, ředitel Pontonu.
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O Pontonu
Ponton, z.s., je nezisková organizace poskytující sociální nízkoprahové sluţby a vzdělávací
programy pro děti, mládeţ a rodiny v těţké sociální situaci. Působíme v Plzni od roku 1996 a
v Příbrami od roku 2010. V Pontonu v současné době pracuje 25 lidí, kteří prostřednictvím
jednotlivých projektů denně podpoří v Plzni cca 70 dětí a mladých lidí a 30 dalších v Příbrami.
Organizace Ponton hospodaří se 7 aţ 10 miliony korun ročně.
Poslání: Aktivně rozvíjíme děti a mladé lidi, aby sami uměli pozitivně ovlivňovat svůj
život.
Cíle:
•

Poskytovat specifické typy sociálních sluţeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle
potřeb cílových skupin.

•

Realizovat vzdělávací programy pro děti, mládeţ a rodiny nacházející se v nepříznivé
sociální situaci.

•

Vytvářet vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeţe
a k odstraňování sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity
zvyšující kompetence učitelů v oblasti sociální integrace.

•

Vytvářet další programy dle potřeb cílových skupin.

•

Propojovat zdroje jednotlivců, organizací a společnosti a zkvalitňovat tak poskytované
sluţby.

Hodnoty:
•

Rozmanitost

•

Odpovědnost

•

Odbornost

•

Nezávislost

•

Vzájemný respekt

Motto: Prostor pro změnu.
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Lidé v organizaci

V roce 2016 dále v Pontonu pracovali: Bc. Kateřina Matasová (koordinátorka NZDM Pixla), Adéla Bedřichová (kontaktní pracovnice NZDM Pixla),
Anna Hubálková, DiS. (kontaktní pracovnice NZDM Pixla), Jana Košatková (kontaktní pracovnice NZDM Pixla), Mgr. Veronika Krejčová (kontaktní
pracovnice NZDM Pixla), Bc. Lucie Vopatová (pedagoţka Pvp Klubíčko), Martina Roulová, DiS. (účetní/ ekonomka), Mgr. Barbora Polifková
(asistentka projektů), Emílie Schertlerová (uklízečka), Natálie Schertlerová (uklízečka), Mgr. Kateřina Volfová (členka spolku).
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Přehled projektů
V roce 2016 Ponton, z.s. realizoval tyto 4 základní projekty:

Ponton, z.s. v roce 2016 realizoval řadu jednorázových projektů a akcí (festival Pixlování,
Bednění, tábory, víkendové pobyty a jednodenní výlety, taneční soutěţe, vzdělávací akce
apod.). Po celý rok probíhal projekt Miro Suno, v jehoţ rámci poskytoval Ponton moţnost cvičit
ve vybavené hudebně či tančit na krouţku. O našich základních a nejvýznamnějších dílčích
projektech za rok 2016 se dočtete dále.

Str. 06

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné
trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem pomáhají
se školou, s hledáním práce a bydlení a dalšími problémy, s nimiţ si mladí sami nevědí
rady. NZDM Pixla pracuje s neorganizovanými dětmi a mládeţí od počátku školní docházky
do 20 let včetně, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého
okolí.
Cíle:
•

předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování

•

zvyšovat schopnost zvládat obtíţné ţivotní situace

•

rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti

•

aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem

•

posilovat hodnotu vzdělání

•

Co se podařilo v roce 2016

V roce 2016 se podařilo ustát personální výměny i finanční omezení projektu. Otevírací doba
NZDM Pixla byla změněna na 4 dny v týdnu, od pondělí do čtvrtka, a to pro všechny uţivatele
bez věkového rozdělení na mladší a starší cílovou skupinu.
Od Plzeňského kraje se NZDM Pixla podařilo získat podporu projektu „Víš, kde
bydlíš“ zaměřeného na poznávání zajímavých míst a akcí v Plzni a blízkém okolí. Děti a mladí
lidé ve věku 8 – 14 let tak od května do října navštívili 7 akcí a míst, např. Zoologická zahrada
v Plzni, Techmania, Muzeum loutek, festival Ţivá ulice, Historický víkend, akce Hodíme se do
pohody, špacírujem kolem vody. Do projektu se zapojilo celkem 17 dětí, které se účastnily
alespoň jednoho výletu.
V srpnu se uskutečnil třídenní pobyt na skautské základně v Plzni na Doubravce, kterého se
zúčastnili 4 uţivatelé NZDM Pixla. Pobyt byl určen pro uţivatele mladší 13 let a byl zaměřený
na prevenci kouření a závislostí a poznávání přírody.
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V září jiţ tradičně proběhl v rámci Týdne nízkoprahových klubů hudebně-kulturní festival
Pixlování 2016, který přilákal na 150 návštěvníků, nejen z řad uţivatelů sociálních sluţeb
organizace Ponton. Během akce děti plnily různé soutěţe a úkoly. Na programu bylo i několik
workshopů – rapový, ţonglérský a také hudební a taneční vystoupení našich uţivatelů (Koki
Band, HBJMP, Khamoro Plzňatar), kteří u nás mohou trénovat a zlepšovat se v rámci projektu
Miro Suno.
•

Příběh z Pixly – Přihláška na střední školu (Honza, 15 let)

Uţivatel Honza nevěděl, jestli má jít dál na střední školu. Zdálo se, ţe si moc nevěří a dělal
tedy před ostatními „ramena“, ţe si najde práci a ţádnou další školu nepotřebuje. Na řádný
termín pro přihlášení na střední školu přihlášku nepodal. Na klubu se s ním o tom pracovníci
často snaţili mluvit. Řešili, jestli nejsou ještě nějaké moţnosti a důvody, proč jít dál
studovat. Uţivatel Honza nemá totiţ s učením velké problémy, ale spíše se zdálo, ţe má různé
obavy. Pracovníci se s ním snaţili tedy mluvit o obavách z nové školy a prostředí, také
o strachu z neúspěchu. Nakonec si Honza podal přihlášku v doplňkovém termínu a byl přijat
na obor kuchařské práce.
•

Statistické údaje

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu

326

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Pixla

24
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Bedna je klub v Příbrami, který navštěvují děti a mladí
lidé ve věku 11 - 20 let. NZDM Bedna je sociální sluţba, kde uţivatelé mohou najít pomoc,
radu a podporu. Děti a mladí lidé se na pracovníky mohou obrátit s čímkoliv. Pracovníci často
s dětmi hovoří o rizikovém trávení volného času, o vztazích, o škole či práci nebo dětem
pomáhají s přípravou do školy. Informace o tématech, které děti a mladé lidi zajímají, mohou
uţivatelé sluţby získat během pravidelných programů nebo přímo z rozhovorů s pracovníkem.
Bedna nabízí také individuální doučování a volnočasové aktivity.
Od ledna 2015 NZDM Bedna rozšířilo své sluţby o terénní program pro děti ve věku 6-13 let.
Pracovnice navštěvují děti v jejich přirozeném prostředí a nabízí jim volnočasové, výchovně
vzdělávací a preventivní aktivity.
Cíle:
•

předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování

•

zvyšovat schopnost zvládat obtíţné ţivotní situace

•

rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti

•

aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem

•

posilovat hodnotu vzdělání

•

Co se podařilo v roce 2016

V roce 2016 se podařilo udrţet standardní provoz klubu 4 dny v týdnu a postupně ukotvit
terénní formu poskytování sluţeb dětem a mládeţi v Příbrami. Terén probíhal jednou týdně
zejména u příbramských ubytoven.
Co se akcí pro uţivatele i širší veřejnost týče, odstartovali jsme březnovou oslavou
6. narozenin Bedny a dnem otevřených dveří. Během letních prázdnin jsme pro uţivatele
zorganizovali výlet s přespáním pod stanem a aktivně jsme se účastnili tančení soutěţe Street
battle jam v Plzni. V září jsme se opět zapojili do Týdne nízkoprahových klubů s akcí Bednění
2016. Ve spolupráci s městem Příbram a dalšími subjekty jsme zorganizovali Pálení čarodějnic
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a zajistili doprovodný program při oslavách 800 let města Příbram. Radost máme z toho, ţe do
akcí se aktivně zapojili i samotní uţivatelé sluţeb.
Stejně jako v předchozích letech proběhlo několik beneficí na podporu Bedny. Na jaře proběhl
Benefiční hip hopový koncert, na kterém naši uţivatelé předvedli něco ze svého tanečního
umění. Po úspěšné Benefiční burze oblečení v roce 2015 jsme i v roce 2016 uspořádali
Benefiční bazárek oblečení a opět jsme byli podpořeni výtěţkem z Fialka Festu. Všem
zainteresovaným mockrát děkujeme.
Během června a července letošního roku pak měli nejen fanoušci Bedny moţnost přispět
na její provoz v rámci on-line sbírky „Otevři Bednu“, a to na prvním českém crowdfundingovém
charitativním portále darujspravne.cz. V rámci sbírky se podařilo vybrat krásných 14.113,- Kč.
Poděkování samotných uţivatelů můţete shlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=pXh56gMIfho
•

Příběh z Bedny – Pomoc v úředním jednání a reflexe trestného činu (Alfréd, 17 let)

Alfréd je dlouhodobým a pravidelným návštěvníkem klubu. Tráví zde svůj volný čas,
s pracovníky je často v kontaktu, vyuţívá programy i akce klubu a zapojuje se do různých
aktivit spojených s NZDM. Pracovníci s ním mají vytvořený úzký vztah a Alfréd se postupně učí
vyuţívat sociální sluţby, které jsou mu pracovníci schopní poskytnout.
Alfréd se v průběhu období obrátil na pracovnici NZDM s prosbou o pomoc v úředním jednání
– konkrétně šlo o vyřízení ţádosti k Okresnímu soudu v Příbrami. Alfréd pracovnici sdělil, ţe si
neví rady s formální stránkou ţádosti, a neví, jak zajistit potřebné doklady. Prostřednictvím
NZDM se spojil s návaznými sluţbami, jejichţ vyjádření potřeboval pro vyřízení své ţádosti a
s pomocí pracovnice sestavil úřední dopis, který splňoval všechny poţadavky a formální
náleţitosti. Během opakovaných individuálních setkání se Alfréd více otevřel a pracovnice tak
měla volný prostor pro reflexe a intervence týkající se nevhodného způsobu ţivota, který
Alfréda přivedl před soud. V současnosti je patrný posun nejen v jeho jednání, ale i postojích.
•

Statistické údaje

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu (klub i terén)

243

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Bedna

17

Průměrný počet osob na terénu

16

Projekt NZDM Bedna byl realizován s finanční podporou Středočeského kraje.
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COM.PASS je terénní program pro děti a mladé lidi od 11 do 25 let. Smyslem sluţby je
pracovat s dětmi a mladými lidmi tak, aby se orientovali ve světě, který je obklopuje, a uměli si
sami poradit se situacemi, které jim přináší.
COM.PASS je sluţba, která jde sama za svými uţivateli. Pracovníci aktivně vyhledávají mladé
lidi, kteří by mohli potřebovat podporu. Docházejí do problematických lokalit nebo ubytoven za
svými uţivateli, kde se s nimi věnují volnočasovým aktivitám nebo individuálnímu poradenství.
Díky tomu je sluţba pro všechny dostupná a vyuţívají ji i ti, kteří z nejrůznějších důvodů
nechtějí nebo nemohou docházet do sluţeb ambulantních. Pracovníci v přirozeném prostředí
uţivatelů navíc mohou bezprostředně reagovat na vzniklé situace.
Pracovníci TP COM.PASS podporují a motivují uţivatele k pravidelným zájmům a činnostem,
rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, snaţí se posílit hodnotu vzdělání a pomáhají jim
při zvládání obtíţných ţivotních situací. Tím dochází ke zmenšování rizik souvisejících
se sociálně patologickými jevy, nebo rizik souvisejících s obdobím dospívání, jako je například
předčasné ukončení školní docházky, nezaměstnanost, problematické trávení volného času
a tak podobně.
Cíle:
•

předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování

•

zvyšovat schopnost zvládat obtíţné ţivotní situace

•

rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti

•

aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem

•

posilovat hodnotu vzdělání

•

Co se podařilo v roce 2016

V roce 2016 byly získány finanční prostředky v rámci dotačního programu „Podpora sociálních
sluţeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních sluţeb v Plzeňském kraji 2016 –
2019“. Také díky tomu v květnu daného roku nastoupil do projektu třetí terénní pracovník, coţ
umoţnilo rozšíření provozní doby a přispělo ke zkvalitnění sluţby a dlouhodobé individuální
práce s uţivateli.
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Sluţba se opět se svými uţivateli zapojila do projektu Fotbal pro rozvoj, který vyzývá ke sdílení
hodnot týmové spolupráce a fair play i mimo hřiště, usiluje o toleranci ve společnosti,
vzájemnou spolupráci a komunikaci. Akce se zúčastnilo 150 lidí, z toho 20 uţivatelů TP
COM.PASS.
V roce 2016 se také velmi vydařila kulturně zaměřená akce „Street Battle Jam – Plzeň 2016“.
Jedná se o jiţ tradiční amatérskou taneční soutěţ, které se aktivně účastní uţivatelé sluţeb
i veřejnost. Tento rok se zúčastnilo přes 30 soutěţících, vystoupilo 5 tanečních skupin a akci si
nenechalo ujít přes 300 návštěvníků.
Během roku také proběhlo 7 skupinových setkání s průměrně 8 uţivateli, kde byla probírána
preventivní témata (např. dluhy, hledání brigád). Pracovníkům se dařilo vytvářet program tak,
aby byl pro uţivatele sluţby atraktivní a ti měli o setkání stále zájem.
•

Příběh z COM.PASSu – Individuální podpora při vzdělávání (Karel, 16 let)

S Karlem pracujeme bezmála 5 let. Kromě COM.PASSu pravidelně navštěvuje NZDM Pixla
a aktivně se zapojuje do programů Pontonu. Pracovník TP COM.PASS jej v průběhu jara
provázel a připravoval na nástup na Odbornou školu výroby a sluţeb – obor Elektrotechnické
a strojně montáţní práce, kam byl Karel přijat. Jelikoţ v rodině současně nastupovali
sourozenci do mateřské školy, do prvního ročníků základní školy a Karel na střední, chyběly
rodině prostředky na nákup učebních pomůcek a vybavení do školy. Podmínkou pro nástup
do školy však bylo určité materiální zajištění. V případě, ţe by Karel nesehnal prostředky
na vybavení, hrozilo, ţe nebude moci nastoupit.
S pracovníkem tedy sepsali ţádost pro Restart shop (obchod s darovaným zboţím na podporu
sluţeb pro mládeţ, provozovatelem je Česká asociace streetwork, o.p.s.), odkud se jim
podařilo získat dotaci na nákup všeho potřebného – montérky, pracovní boty a rýsovací
potřeby. Karel také mohl zaplatit administrativní poplatek za školní materiál. Díky této finanční
podpoře se nyní můţe Karel vzdělávat a je mu dokonce nabídnut přestup na Střední odborné
učiliště elektrotechnické, protoţe se na praxích velice osvědčil.
•

Statistické údaje

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu

127

Počet nových uţivatelů sluţeb TP COM.PASS v roce 2016

18

Počet zaloţených dlouhodobých individuálních plánů s uţivateli

154

Počet krátkodobých individuálních plánů s uţivateli

319
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Program včasné péče Klubíčko je předškolní vzdělávací program, který nabízí dětem a
rodinám ze socioekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí města Plzně bezpečnou a
dostupnou alternativu předškolního zařízení. V Pvp Klubíčku vycházíme z principů
vzdělávacího programu Začít spolu, který se snaţí o individuální přístup, všestranný rozvoj
dítěte, spolupráci s rodinou a komunitou a multikulturní výchovu. V Klubíčku rodiče neplatí
školné a děti ve věku 3 aţ 7 let jsou přijímány kdykoli v průběhu roku i na různě dlouhá období.
Reagujeme na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol a
připravujeme děti na vstup do běţných mateřských škol a prvních tříd základních škol nebo
přípravných ročníků při ZŠ. Děti, které vyrůstají v podmínkách sociálního znevýhodnění, se
často neúčastní ţádného předškolního vzdělávání. Absence strukturované předškolní přípravy
spolu s nedostatečně podnětným prostředím pak způsobuje, ţe do základních škol tyto děti
nastupují s četnými nevýhodami, jako jsou nízké sebeobsluţné a praktické dovednosti,
problémy s přirozeným začleněním se do kolektivu vrstevníků, neznalost základních pojmů,
sníţené sebehodnocení aj. Podpora předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí je
proto zcela klíčová pro jejich další školní úspěšnost.
Cíle:
•

povzbudit zájem rodin o předškolní vzdělávání a výchovu dětí

•

rozvoj a vzdělávání dětí předškolního věku a spolupráce s rodinou

•

příprava dětí na vstup do běţné mateřské školy a základní školy

Služby Pvp Klubíčko:
•

pravidelné, programově připravované tematické činnosti předškolního vzdělávání a
výchovy

•

učení se pravidelným návykům a souţití v kolektivu, rozvoj prosociálních, kognitivních a
emočních dovedností v rámci kolektivní i individuální výuky

•

individuální rozvoj silných a posílení slabších stránek dovedností a osobnosti dětí

•

systematická logopedická péče (spolupráce s klinickým logopedem)
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•

vzdělávací a doprovodné akce pro děti – knihovna, divadlo, interaktivní přednášky,
výlety, karneval apod.

•

rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do aktivit s dětmi (výtvarné dílny,
herní aktivity, poznávací výlety apod.), poradenství

•

spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou

•

Co se podařilo v roce 2016

Bezesporu největším úspěchem v roce 2016 bylo samotné udrţení projektu Klubíčko, a to
zejména díky podpoře individuálních a firemních dárců, dosavadních donorů, dobrovolníků,
návštěvníků benefičních akcí a sympatizantů, kterým tímto patří velké díky. Nejen ţe se tedy
Klubíčko mohlo i nadále věnovat individuálnímu rozvoji dětí se specifickými potřebami a
logopedickým aktivitám, ale především získalo čas na shánění dalších moţných dotací.
Zajištění bezproblémové existence Klubíčka na bezmála 3 roky pak přišlo v podobě podpory
od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, které podpořilo náš projekt „Program včasné
péče Klubíčko – společně do školky“. Umístili jsme se na 15. místě ze všech projektů v ČR
(podpořeno jich bude v rámci celé ČR celkem 44). Od 1. 11. 2016 tak Klubíčko nastartovalo
novou etapu svého projektového ţivota a je ze 100% hrazeno z prostředků EU, respektive
Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání. Více viz v kapitole Program včasné péče
Klubíčko – společně do školky.
Opět se radujeme z toho, ţe několika dětem z Pvp Klubíčko se podařilo nastoupit do běţných
mateřských a základních škol. Jedna dívka do první třídy běţné základní školy, tři děti do
přípravného ročníku základní školy, dvě do mateřské školy a jedno do speciální mateřské školy
z důvodu mentálního hendikepu. Všem, kromě postiţeného chlapce byla věnována intenzivní
logopedická péče.
•

Příběh z Klubíčka – Problémy s řečí (Josífek, 6 let)

V únoru začal navštěvovat Pvp Klubíčko Josífek, který jiţ v minulém roce dostal odklad školní
docházky z důvodu velkých řečových obtíţí a školní nezralosti (chlapec např. neznal barvy,
nenapočítal do 3 a byl velmi hravý a sociálně nezralý). Matka samoţivitelka byla bez práce a
do Plzně se přestěhovala krátce před nástupem dítěte do Klubíčka a uvítala moţnost
okamţitého přijetí chlapce do předškolního programu s logopedií. Chlapec začal docházet
v rámci programu ke klinickému logopedovi, byla mu věnována individuální logopedická péče a
probíhala intenzivní spolupráce s matkou chlapce. Na společných setkáních se stanovovaly
postupné cíle a metody práce v domácím prostředí podporující dítě. Díky tomu došlo
k výraznému posunu v řečových schopnostech a rozvoji předškolních znalostí a dovedností,
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coţ pozitivně hodnotila matka, pracovnice Pvp Klubíčka a také klinická logopedka Mgr.
Panošová.
Na konci školního roku Josífek poznával bezpečně základní barvy, počítal do pěti a došlo
k posunu v řečovém projevu a výraznému zlepšení slovní zásoby, ale i gramatické stavby
vyjadřování a komunikace. Rodinné prostředí bylo původně velice nepodnětné, matka
s dítětem komunikovala minimálně, po několika motivačních rozhovorech a doporučeních jsme
zaznamenali změnu v přístupu a komunikaci matky s chlapcem. Od září Josífek nastoupil do
běţné mateřské školy po opakovaném odkladu, který doporučil psycholog. Matka dítěte, která
byla do logopedické péče aktivně zapojena, pokračovala i po odchodu Josífka z Klubíčka
v navázané spolupráci s logopedkou.
•

Statistické údaje

Celkový počet zapojených dětí do projektu

29

Počet nově přijatých dětí v roce 2016

17

Celkový počet podpořených rodičů na motivačních aktivitách

42
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Program včasné péče Klubíčko – společně
do školky
Pro období 1. 11. 2016 – 30. 6. 2019 je Program včasné péče Klubíčko – společně do
školky podpořen Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy
02_15_007 Inkluzívní vzdělávání, investiční priority 3 - Socio-ekonomická integrace
marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Celková podpora na 3 roky projektu činí 6 588 847,50 Kč.
Oproti aktivitám, které dosud Klubíčko realizuje, přibývá moţnost vzdělávání pedagoţek,
rozšiřuje se podpora týmu formou supervize a probíhá výměna zkušeností díky zapojení dvou
plzeňských MŠ a neziskové organizace ONŢ jako partnerů projektu. Tým Klubíčka se rozšiřuje
o druhou pedagoţku, terénní sociální pracovnici, speciální pedagoţku a koordinátorku
projektových aktivit.
Hlavní cíl projektu
Projekt nabízí dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí dostupnou alternativu
předškolního vzdělávání s důrazem kladeným na individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte
a spolupráci s rodinou. Rodiče se aktivně účastní procesu vzdělávání. Projekt podporuje
pedagogy při začleňování těchto dětí do běţných MŠ a zprostředkovává spolupráci rodiny,
pedagogů, sociálních a zdravotních sluţeb a NNO. Aktivity projektu zvyšují úspěšnost zapojení
dětí do hlavního vzdělávacího proudu.
Partneři projektu
•

38. MŠ, Spojovací 14, Plzeň, 326 00

•

81. MŠ, Hodonínská 53, Plzeň, 323 00

•

ONŢ - poradna pro ţeny a dívky, Husovo náměstí 2, Plzeň, 301 00
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Klíčové aktivity projektu:
•

denní provoz v Klubíčku 8-14h

•

posílení kompetencí rodičů – semináře pro rodiče, které podporují lepší orientaci v
systému školství, finanční gramotnost, základy legislativního povědomí apod.

•

aktivity pro rodiče s dětmi – ranní úkoly, besídky, výlety

•

individuální poradenství – docházka terénní sociální pracovnice do rodin, moţnost
konzultace specifických případů se speciální pedagoţkou

•

podpora adaptace – pomoc terénní sociální pracovnice a speciální pedagoţky při
zařazení klientů Klubíčka do běţných MŠ, moţnost konzultace s dotčenými úřady a
NNO

•

pravidelné setkávání – týmové porady, setkání s partnery projektu, setkávání
s dotčenými úřady (OSPOD, OŠ MMP apod.)

•

výměnné stáţe – umoţňují vţdy jedné naší pedagoţce strávit celý den s kolektivem dětí
jedné třídy partnerské MŠ a zároveň pedagoţce partnerské MŠ poznat specifika práce
v Klubíčku, na závěr kaţdé stáţe probíhá reflexe s druhou pedagoţkou

•

školní asistenti – kaţdá z partnerských MŠ má na období dvou let k dispozici školního
asistenta na 0,5HPP, který můţe pomoci vykrýt nepřítomnost pedagoţek absolvujících
např., vzdělávání v rámci projektu

•

vzdělávání – pedagoţky Klubíčka i partnerských MŠ absolvují v rámci projektu
vzdělávací kurzy, které jim pomáhají zvyšovat kvalifikaci (kurz pro školní asistenty),
rozšiřují jejich pedagogické dovednosti (kurz Persona Dolls, úvodní kurz programu Začít
spolu, seznamují je se specifickými metodami práce (logopedický asistent, kurz práce
s dítětem s ADHD, práce s dítětem s odlišným mateřským jazykem) nebo v rámci
Záţitkového semináře umoţní nahlédnout do sociálně vyloučeného prostředí

•

osobnostní rozvoj – projektový tým pracuje pod supervizí, pedagoţky partnerských MŠ
nají moţnost volit mezi pedagogickým mentoringem nebo supervizí

V prvních dvou měsících začal zdárně fungovat nový tým, podařilo se nastavit spolupráci
s partnerskými MŠ - do obou MŠ začali docházet školní asistentky, proběhla první výměnná
stáţ, vznikl harmonogram vzdělávání a byla naplánována konference Inkluze v předškolním
školství jako úvodní setkání všech stran dotčených projektem.
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Projekt Miro Suno umoţňuje dětem a mládeţi ze sociálně znevýhodněného prostředí rozvíjet
jejich zájem o hudební a taneční aktivity, a poskytuje vhodné podmínky pro pravidelné
zkoušky, vystoupení a prezentaci výsledků. Zároveň je posilována hodnota aktivního trávení
volného času, spolupráce ve skupině, vytvoření si pozitivních vztahů k soustavné práci.
Základními kameny Miro Suna je projekt Hudebna a taneční soubor Khamoro Plzňatar.
Hudebnu v minulém roce vyuţívalo 6 kapel, které zde měly pravidelné zkoušky po celý týden.
Khamoro Plzňatar je taneční soubor dětí předškolního a mladšího školního věku nacvičující
tradiční romské tance. Pravidelně se účastní akcí pořádaných organizací Ponton a vystupují
i na dalších veřejných akcích a hudebních festivalech v Plzni a Plzeňském kraji (Pixlování,
Festival volného času, Roma Big Top, Ţivá ulice, Charitativní romský festival v Rokycanech
aj.).
Cíle:
•

nabudit pozitivní hodnotovou orientaci v trávení volného času dětí a mladých lidí

•

motivovat je k pravidelnému zkoušení

•

umoţnit dětem a mladým lidem prezentovat své umění nejen na akcích organizace
Ponton, z.s.

•

rozvíjet jejich vlastní zájmy a talent

•

Co se podařilo v roce 2016

Největším úspěchem Hudebny se stala hip hopová formace HBMJP, která získala 1. místo
v diváckém finále hudební soutěţe Múza uskutečněné v Divadle Pod Lampou. Skupina
následně natočila své první EP v nahrávacím studiu ve Kdyni. V roce 2016 jsme také navázali
spolupráci se ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni, která umoţnila jednomu z dlouhodobých uţivatelů
Hudebny pravidelně navštěvovat lekce kláves.
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•

Příběh z Miro Suna – Koki Trio Band

Klienti pravidelně vyuţívající hudebnu dostali moţnost zahrát se svým bandem na setkání
patronů a patronek Nadace Vinci v Praze, která sponzorovala přestavbu hudebny. Sami si
zařídili odvoz do Prahy. Na místo přijeli s dostatečným časovým předstihem, rozestavili
aparaturu a provedli zvukovou zkoušku. Jako překvapení večera zahráli svůj hodinový set pořadatelé jimi byli nadšeni, a projevili zájem o další vystoupení na vánočním galavečeru
Nadace Vinci.
•

Statistické údaje

Celkový počet hudebních uskupení v projektu

6

Celkový počet muzikantů a tanečníků

56
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Táborové pobyty
Od roku 2011 organizace pravidelně realizuje táborové pobyty pro své uţivatele.
Obecným cílem těchto pobytů je umoţnit vybraným dětem a mladým lidem ze sociálně
znevýhodněného prostředí strávit určitý čas mimo jejich domov a dát jim šanci poznat odlišné
podněty, neţ které běţně proţívají na ulici. Program pobytu je vţdy sestaven tak, aby
jednotlivé hry a aktivity výchovně působily na účastníky. Kaţdý rok náplň programu reaguje na
aktuální problémy či situaci daných účastníků nebo na jevy vyskytující se v jejich okolí.
Předními tématy v minulých letech byly např. záškoláctví či orientace na trhu s bydlením. Na
táborových pobytech dochází i k prohloubení vztahu mezi uţivateli a pracovníky, coţ je
prospěšné při dalších společných činnostech.
•

Táborový pobyt „I prevence může být legrace“

V rámci projektu „I prevence můţe být legrace“ realizovala organizace táborový pobyt
v turistické ubytovně v obci Mezholezy u Kdyně. Hlavním cílem byla minimalizace rizika
kriminálního jednání dětí a mladistvých ze sociálně vyloučeného prostředí. Účastníci pobytu
byli vytipováni terénními sociálními pracovníky organizace. Jednalo se o mladistvé ohroţené
sociálně neţádoucími jevy, bez moţnosti obdobně trávit čas letních prázdnin.
Ještě před samotným táborem účastníci docházeli na společná motivační setkání, kde měli
moţnost podílet se např. na přípravě jídelníčku, volnočasového programu či pravidlech pobytu.
Jiţ zde pracovníci mohli začít pracovat s dynamikou dané skupiny. Na pobytu pak byli i nadále
co nejvíce zapojováni do jeho chodu. Z větší míry se samostatně starali o vaření a další práce
v kuchyni, o úklid, přípravu dřeva a také přípravu vlastních drobných volnočasových her. Tím
byly zvyšovány jejich kompetence a míra zodpovědnosti.
V rámci jednotlivých interaktivních her a při večerních seminářích byla probírána témata jako
např. prevence kriminality, rizikového sexuálního chování, hazardu, uţívání návykových látek
apod. Vše se také probíralo při častých individuálních rozhovorech a za pomoci projekčních
technik.
Za veškeré aktivity účastníci získávali fiktivní peníze, které na konci pobytu mohli zaměnit za
odměnu v podobě jízdy na motokárách, která mezi nimi oblíbená, ale obtíţně dostupná. Ti
nejúspěšnější také získali poukázky do obchodu se sportovními věcmi a oblečením.
Projektu se zúčastnilo 10 uţivatelů sluţeb organizace ve věku 13 – 17 let.
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•

Příměstský tábor „Bezpečný svět“

Spolek Ponton v létě poprvé realizoval letní příměstský tábor pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí v Plzni, jehoţ hlavním tématem bylo bezpečí dětí. Tábora
„Bezpečný svět“ se účastnilo 10 dětí ve věku 5 - 8 let. O tábor byl ze strany klientů veliký zájem
a místa byla rychle obsazena.
Na táboře se děti zábavnou formou seznámily s bezpečným chováním při pobytu venku
i v domácnosti. Program byl pestrý - děti byly v bazénu či na dopravním hřišti. Prostřednictvím
preventivního výukového programu městské policie si děti prakticky procvičily situaci při
setkání s cizí osobou, předcházení nebezpečným situacím a jak správně reagovat v ohroţení.
Děti si také uţily soutěţí, her a výtvarného tvoření, např. při výrobě táborových triček.
Na konci tábora děti znaly čísla na policii, hasiče a záchrannou sluţbu a také splnily pracovní
listy na téma bezpečného chování. Odměnou pro ně bylo hledání pokladu. Děti ze
znevýhodněného prostředí tak strávily smysluplně svůj volný čas a ještě získaly informace
o svém bezpečí a osvojily si vzorce bezpečného chování. Pozitivní bylo také trávení času
s vrstevníky a respektování stanovených pravidel. Interaktivní formou tak děti získaly nové
znalosti a dovednosti.
Příměstský tábor byl financován Odborem bezpečnosti a prevence kriminality MMP.
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Parkour park pod mostem
Parkour park pod mostem je první stavební projekt spolku Ponton. Na základě spolupráce
a dobré zkušenosti s plzeňskými parkouristy a realizací krouţku Plzeň bez překáţek (rok 2014
– 2015) a především na základě velkého zájmu dětí se Ponton rozhodl postavit 1. parkourové
hřiště v Plzni.
Základním stavebním materiálem jsou palety, OSB desky a ţelezné tyče. Park je umístěn
pod Rooseveltovým mostem před sídlem Pontonu na pozemku, který Ponton získal od města
Plzeň do bezplatné výpůjčky. Výhodou tedy je, ţe na hřiště neprší a nesněţí a je v centru
města.
Výstavba parkour parku proběhla v říjnu a listopadu 2016. Hřiště bylo postaveno za 60 tisíc.
30 tis. poskytlo Město Plzeň (skrze Odbor bezpečnosti a prevence kriminality, Komise
protidrogová a prevence kriminality), 20 tisíc Česká asociace streetwork a zbývajících 10 tisíc
firma Hofman Wizard. O výstavbu se postarali zejména sami parkouristé i děti a mládeţ
z Pontonu, zaplacen byl jeden brigádník – řemeslník.
Výstavba parku proběhla z finančních důvodů svépomocí, proto prvky zde postavené nejsou
tzv. homologované. To je hlavním důvodem, proč nemůţe být hřiště otevřeno komukoliv
a kdykoliv, jako jiná veřejná hřiště. Výstavba homologovaného hřiště se správným povrchem
by stála zhruba 800 000 Kč. Ponton tedy bude hřiště otevírat na akcích pro veřejnost
(např. Bonjour festival 2016, Pixlování) a v rámci krouţku parkouru. Do parku mohou také
chodit zaměstnanci Pontonu a na vlastní nebezpečí tam brát své parkouristické přátele. Vstup
na hřiště mají dále povolený ti parkouristi, kteří mají s Pontonem pracovní smlouvu
na workshopy a krouţek. Dále bude hřiště přístupné všem spolkům a sdruţením, které
se věnují parkouru, nebo ho chtějí pod dohledem vyzkoušet.
Na výstavbě parkour parku dále spolupracovala firma Maurice Ward Logistics s.r.o., která
poskytla bezplatnou dopravu palet a páskovací stroj na jejich pevné spojení. Více neţ 100
kusů palet Ponton získal darem od firmy Palety a gitterboxy Kupka.
Všem donorům a spolupracovníkům děkujeme.
V roce 2017 bude díky podpoře Nadačního fondu Albert realizován krouţek parkouru. Lektory
tréninků budou zkušení parkouristé, se kterými spolek Ponton pravidelně spolupracuje.
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Poděkování
Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2016 děkujeme:
•

Donorům:
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•

Nadacím a nadačním fondům:
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•

Firemním dárcům:
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Západočeská developerská s.r.o., OLD RIVER s.r.o., Camp Dobřichovice, Palety a
gitterboxy Kupka, Pekařství.cz, Shop trading s.r.o.
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•

Partnerským a spolupracujícím organizacím:

38. MŠ v Plzni, 81. MŠ v Plzni, ONŢ – poradna pro ţeny a dívky, TOTEM – regionální
dobrovolnické centrum
•

Individuálním dárcům:

Jan Barcík, Kateřina Benýrová, David Česal, Bc. Jan Frisch, Maria Guadalupe Fuentes,
Marcela Hefnerová, Petra Hefnerová, Tomáš Holubec, JUDr. Ivan Houdek, Ema Hrešanová,
Marcela Káčerková, Pavla Králíková, Eliška Krausová, Ing. arch. Jakub Mareš, Tereza
Pacalajová, Vladimíra Pojarová, Barbora Polifková, Antonín Schejbal, Radek Slabý, Pavel
Svoboda, Kateřina Štěpánková, Mgr. Václav Švenda, Mgr. Stanislav Trčka, Mgr. Marie
Trčková, Václava Vlčková, Petr Vojtíšek, zaměstnanci firmy Hay Group s.r.o., edutaineři
Techmania Science Center
•

Supervizorům:

Mgr. Michal Vybíral, Mgr. Regina Kuncová, MUDr. Stanislav Kudrle
•

Dobrovolníkům:

Lucie Kotlárová, Gabriela Kotlárová, Zuzana Krafčíková, Mgr. Lucie Bělská, Ing. Josef Řehout,
Bc. Monika Rybanská, Vojtěch Němejc, Michaela Šafránková, Pavla Králíková, Maria
Guadalupe Fuentes, Veronika Lhotková, Mário Čonka
•

Další poděkování za spolupráci a podporu si zaslouží:

Chance 4 Children, DEPO 2015, Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Taneční studio
FITDANCEART, Ţongléros Ansámbl, Bistro Satyr
Jana Šnoblová, Petr Boleček, Richard Beneš, Tomáš Ferenčík, Jan Makula, Petr Oláh,
Jakub Filip, Tomáš Krofta, Michal Poustka, František Klimt
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Statistiky
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Podpořte nás
Vidíte v naší práci smysl? Podpořte nás! Budeme rádi, kdyţ bude spolupráce s dárcem
prospěšná nejen pro Ponton a uţivatele jeho sluţeb, ale i pro dárce. Myslíme si, ţe darování
nebo podpora by měly být součástí vzájemně prospěšného vztahu mezi dárcem a
obdarovaným. Na konkrétní podobě spolupráce se proto vţdy rádi dohodneme.
Podpořit nás můžete různými způsoby – finančně, materiálně nebo také tím, co umíte.
Finanční příspěvek nebo trvalý příkaz na činnost organizace nebo na rozvoj jednotlivých
projektů můţete poslat na účet organizace: 240052520/0300
Můţete také přispět na náš transparentní účet v rámci veřejné sbírky: 333355555/2010
nebo prostřednictvím banneru Klikni a daruj na našich webových stránkách.
www.ponton.cz

www.klikniadaruj.cz

www.givt.cz

Uvítáme také dobrovolníky a Vaše nápady, jak nám můžete pomoci.
Kontaktujte nás na e-mailu: vaclavu@ponton.cz nebo na tel.: 773 334 363.
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Příloha k výroční zprávě

rozvaha
a
výkaz zisků a ztrát

za rok 2016
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