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Úvodní slovo ředitele
Vážení příznivci Pontonu,
děkuji Vám, že jste se rozhodli otevřít tuto výroční zprávu. Již po několikáté jsme investovali do
zprávy jen obsah a upozadili její formu. Pokud máte zájem vidět více, navštivte náš web nebo
facebookové stránky, tam je mnoho fotografií i textů o tom, co děláme a co se nám v roce
dařilo. Chtěl jsem napsat, že tam je i to, co se nám nedařilo… ale nenajdete to tam, stejně jako
to nenaleznete v této zprávě. Ono se nám, z mého úhlu pohledu, totiž asi jen dařilo.
Osobně jsem rozhodně s rokem 2017 velmi spokojený. Dva zásadní momenty Pontonu
nastaly v projektu Klubíčko a službě Bedna – dorazily evropské peníze. Ty nám dovolují platit
mzdy a nakupovat potřebné vybavení, zároveň nás nutí vykazovat úspěchy a pracovat ve
vysokém tempu i kvalitě. Tempo i kvalitu jako ředitel vítám a úspěchy máme – klienti se k nám
vracejí a především vidíme, že se i díky naší podpoře daří zlepšovat jejich život, nebo alespoň
řešit aktuální a akutní problémy. Klientské příběhy můžete najít právě na našich stránkách.
Pracuji v Pontonu 6 let a musím uznat, že na konci roku jsem cítil skepsi a zmatek. Co dál,
když se daří, když jsme spokojení? V Pontonu je veskrze příjemná atmosféra, pokud někdo ze
zaměstnanců odejde, je to z 90% tím, že přichází role rodiče. Pohoda v týmu je základní
předpoklad pro kvalitní práci. Umíme hospodařit s tím, co máme a především jsem vnímal, že
práce nás baví a Ponton je jeden, i když má více týmů a dvě pobočky. Pokud by se teď někdo
začal bát, že Ponton opustím, tak už se bát nemusí. Tento text vzniká v době, kdy proběhlo
strategické plánování, takže máme před sebou úkoly na dalších 5 let a není jich málo. V roce
2018 nás mimo jiné čeká změna sídla v Plzni, snad i nový projekt zaměřený na rodiče a
možná i přijdeme konečně na to, v čem podnikat, protože i to bychom rádi. Držte nám palce, ať
tempo, kvalita a dobrá atmosféra zůstanou, protože díky tomu budeme aktivně rozvíjet děti a
mladé lidi tak, aby sami uměli pozitivně ovlivnit svůj život.
Děkuji všem zaměstnancům, donorům, dárcům, dobrovolníkům i příznivcům za to, že Ponton
v roce 2017 svým způsobem podporovali a děkuji všem klientům za přízeň, kterou z jejich
strany cítíme. Jedno bez druhého by nedávalo smysl.
Jakub Václavů
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O Pontonu
Ponton, z.s., je nezisková organizace poskytující sociální nízkoprahové služby a vzdělávací
programy pro děti, mládež a rodiny v těžké sociální situaci. Působíme v Plzni od roku 1996 a
v Příbrami od roku 2010. V Pontonu v současné době pracuje 23 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 až 10 miliony korun ročně.
Poslání: Aktivně rozvíjíme děti a mladé lidi, aby sami uměli pozitivně ovlivňovat svůj život.
Cíle:
•

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

•

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

•

Vytvářet vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže
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
služby.

Hodnoty:
•

Rozmanitost

•

Odpovědnost

•

Odbornost

•

Nezávislost

•

Vzájemný respekt

Motto: Prostor pro změnu.
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Lidé v organizaci

V roce 2017 dále v Pontonu pracovali: Ing. Helena Schalková, DiS. (finanční manažerka), Bc. Markéta Zikánová (koordinátorka NZDM Pixla), Jana
Fulínová (kontaktní pracovnice NZDM Pixla), Michaela Šafránková (kontaktní pracovnice NZDM Pixla), Bc. Magdalena Krásová (koordinátorka
NZDM Bedna), Jana Bornová (školní asistentka), Romana Beková (školní asistentka), Hana Hlavatá (školní asistentka), Emílie Schertlerová
(uklízečka).
Externí spolupracovníci: Monika Kotlárová, Gábina Kotlárová, Jakub Filip, Mgr. Michal Vybíral, MUDr. Stanislav Kudrle, Mgr. Jan Šíp, Jan Makula,
Slavin Laskov, Tomáš Ferenčík, Bc. Petr Boleček, Richard Beneš, Petr Oláh, Mgr. Kateřina Štěpánková.
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Přehled projektů
V roce 2017 Ponton, z.s. realizoval tyto 4 základní projekty:

Ponton, z.s. v roce 2017 realizoval řadu jednorázových projektů a akcí (festival Pixlování,
Bednění, tábor, víkendové pobyty a jednodenní výlety, taneční soutěže, vzdělávací akce
apod.). Po celý rok probíhal parkourový kroužek a dále projekt Miro Suno, v jehož rámci
poskytoval Ponton možnost cvičit ve vybavené hudebně či tančit na kroužku. O našich
základních a nejvýznamnějších dílčích projektech za rok 2017 se dočtete dále.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 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 situacemi, které vyplývají z dětství a dosívání
a s nimiž si děti a mladí sami nevědí rady. NZDM Pixla pracuje s neorganizovanými dětmi
a mladými lidmi 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 obtížné životní situace

•

rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti

•

aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem

•

posilovat hodnotu vzdělání

•

Co se podařilo v roce 2017

V roce 2017 proběhlo v NZDM Pixla několik personálních změn včetně výměny na pozici
koordinátora služby. I přes tyto změny byla zachována jak kontinuita, tak kvalita služby. Každý
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měsíc se nesl v duchu určitého tématu (např. Škola a práce, bezpečný sex, vztahy apod.),
v jehož rámci pak vznikaly denní programy pro uživatele.
NZDM Pixla také společně s TP COM.PASS úspěšně realizovalo projekt Pátek, to je den!
zaměřený na prevenci rizikového chování dětí a mladých lidí během pátečních odpoledních
hodin a večerů. Uživatelé NZDM Pixla tak mohli během roku čtyřikrát přespat v prostorách
klubu a jednou v prostorách NZDM Bedna v Příbrami.
Již tradičně proběhl v září, v rámci Týdne nízkoprahových klubů, hudebně-kulturní festival
Pixlování 2017. Pro návštěvníky byly připraveny různé soutěže a workshopy. Na akci mohly
vystoupit kapely z hudebny a jako vzor pro ně zahrála poloprofesionální kapela Bare Shere.
Nechyběli ani tanečníci z taneční skupiny Khamoro Plzňatar.
Služba absolvovala v roce 2017 rozvojový audit České asociace streetwork s velmi dobrým
výsledkem a potvrdila tak kvalitu poskytovaných služeb.
•

Příběh z Pixly – Moct „to“ někomu říct (Marta, 15 let)

Martě je 15 let. Je to hezká holka, moc dobře to o sobě ví a zakládá si na tom. Skoro vždy,
když Marta přijde do klubu, vyhledává kontakt s pracovnicí. Většinou se jí svěřuje se svými
láskami, problémy v rodině a situací ve škole. Protože pracovnice s Martou spolupracuje
dlouhodobě, vybudovala si pracovnice s klientkou profesionální vztah, který je pro Martu
bezpečný a je založen na důvěře. Marta tak může s pracovnicí sdílet i věci, které by jinak
neřekla rodičům a často ani kamarádům. Sama říká, že „to doma nemá komu říct“ a jak je pro
ni důležité moct „to“ někomu říct. S pracovnicí třeba řešila, že jí baví chodit na ubytovny, kde
tráví čas ve společnosti cizinců, kterým často ani nerozumí. Má „vztah“ s jistým starším klukem
z Bulharska. Doma o vztahu neví, otec ani matka si nepřejí, aby se scházela s cizinci.
Pracovnice s Martou řeší například témata jako bezpečný sex nebo bezpečné hranice ve
vztahu s kluky. Díky těmto intervencím může Marta pochopit rizika, která vyplývají z jejího
jednání a chování. Společně se jim podařilo, že Marta již nechodí za svým klukem na
ubytovnu, kde je v ohrožení dalšími muži a nemá se kam schovat a utéct. Scházejí se i na
jiných místech, se sexem je zdrženlivější a připravuje se, že o vztahu poví rodičům.
•

Statistické údaje

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu

309

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Pixla

34

Celkem otevřeno

199 dní
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna je klub v Příbrami, který navštěvují děti a mladí
lidé ve věku 11 - 20 let. NZDM Bedna je sociální služba, kde uživatelé 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
uživatelé služby 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 služby o terénní program (tzv. terén) určený dětem
a mladým lidem ve věku 6 až 20 let. Terén působí zejména ve vybraných lokalitách města
Příbramě, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a dále se soustředí na místa
spontánního setkávání mladých lidí. Terénní program nabízí sociální služby a volnočasové
aktivity přímo v přirozeném prostředí dětí a mladých lidí. Pracovníci se v určených dnech
pohybují v ulicích města Příbram (např. lokalita Pod Čertovým pahorkem, Bratří Čapků,
Březohorské sídliště), aktivně vyhledávají a kontaktují děti a mladé lidi spadající do cílové
skupiny a nabízejí jim možnost strávit společně čas, využít volnočasové aktivity, individuální
doučování, a také možnost obrátit se na pracovníky s žádostí o radu, pomoc či podporu
v situacích, které jsou pro ně obtížně řešitelné.
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Cíle:
•

předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování

•

zvyšovat schopnost zvládat obtížné životní situace

•

rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti

•

aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem

•

posilovat hodnotu vzdělání

•

Co se podařilo v roce 2017

V roce 2017 proběhlo v Bedně několik novinek. Od ledna došlo k rozšíření terénní formy
poskytování služeb dětem a mládeži v Příbrami. Terén probíhal třikrát týdně v ulicích města
Příbram, v úterý zejména u příbramských ubytoven. Klub fungoval standardně 4 dny v týdnu.
V rámci zařízení každý den připravujeme pro uživatele NZDM Bedna program. Každý měsíc je
tematicky zaměřen – buď podle aktuálních potřeb klientů, nebo na základě období v roce, kdy
se např. mladí lidé hlásí na školy, hledají brigády, bydlení apod. Jde o různé aktivity od
výtvarných dílen, promítání filmů, preventivní diskuse, až po odborné programy s lektory, kteří
mají k určité problematice co říct.
V roce 2017 se v NZDM Bedna podařilo uskutečnit několik zajímavých programů. Prvním
z nich byl program s vězeňským psychologem. V rámci tohoto programu se přednášející snažil
za pomoci metafory – pohádky O červené Karkulce – poukázat na váhu jednotlivých
rozhodnutí člověka, která v životě udělá, i s důsledky, které tato rozhodnutí s sebou přinášejí.
Dalším takto připraveným programem, kam byli pozváni lidé ze spolupracující instituce, byla
diskuse s pracovnicemi Úřadu práce primárně zaměřená na informace o rekvalifikačních
kurzech, které ÚP v současnosti nabízí. V krátké době na to následoval program s výchovnou
poradkyní z jedné z příbramských škol, který byl zaměřen na informace o studijních oborech,
které jejich škola nabízí. Dále proběhl také program s pracovnicemi Magdalény o.p.s., kdy se
klienti mohli dozvědět vše potřebné o návykových látkách.
Programy s externisty jsou pro uživatele atraktivní už jen tím, že přijde někdo, koho
nepotkávají každý den. Jsme rádi, když můžeme tyto programy organizovat a děkujeme všem,
kdo je ochoten se zapojit.
Co se velkých akcí týče, jak již bývá dobrým zvykem, rok 2017 jsme odstartovali březnovou
oslavou 7. narozenin Bedny a dnem otevřených dveří. Během podzimních prázdnin jsme pro
uživatele zorganizovali výlety v rámci projektu Coolturistika a aktivně jsme se účastnili taneční
soutěže Street battle jam v Plzni. Během září jsme se opět zapojili do Týdne nízkoprahových
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klubů s akcí Bednění 2017, která je určena jak uživatelům, tak veřejnosti. Ve spolupráci
s městem Příbram a dalšími subjekty jsme zorganizovali Pálení čarodějnic a pěvecké
vystoupení na Adventních trzích. Do akcí se aktivně zapojili i samotní uživatelé služeb.
Závěr roku jsme věnovali Adventu a pro terénní uživatele spolu s klubovými uživateli a
dobrovolníky připravili Mikulášskou nadílku u ubytoven a zdobení vánočního stromečku pro
obyvatele Křižáku.
•

Příběh z Bedny – Domácí násilí (Karla, 19 let)

Karla kontaktovala svou klíčovou pracovnici a sdělila jí, že se rozešla s otcem svých dětí.
Důvodem rozchodu bylo domácí násilí. Samostatně si vyřídila ubytování v azylovém domě.
Na pracovnici NZDM Bedna se podle svých slov obrátila, protože potřebuje doplnit informace
o azylovém domě, cítí velké obavy z toho, co ji čeká, potřebuje se svěřit a potřebuje, aby jí
někdo poradil, jak má žít. Během rozhovoru s pracovnicí se Karle dostalo kompletního
informačního servisu ohledně azylového domu a návazných služeb, které by mohla využít
a zároveň jí bylo poskytnuto zázemí pro sdílení obav a odreagování stresu. V rozhovoru
s pracovnicí Karla opakovaně vyjádřila své pochybnosti o tom, zda se rozhodla dobře, když
otce svých dětí opustila. Toto téma bylo možné podrobně rozebrat díky dlouhodobému vztahu
mezi klientkou a její klíčovou pracovnicí z Bedny, která se dobře orientuje v životním příběhu
Karly. Na konci rozhovoru Karla sdělila, že se cítí mnohem jistější, ocenila informační servis,
který jí byl poskytnut, a stejně tak i nabízenou možnost být v případě potřeby v telefonickém
kontaktu s terénními pracovníky.
•

Statistické údaje

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

269

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Bedna

17

Průměrný počet osob na terénu

12

Počet dní, kdy bylo zařízení (klub, terén, kontaktní místnost, akce) v provozu

250

Počet dní, kdy proběhl terén

145
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COM.PASS je terénní program pro děti a mladé lidi od 11 do 25 let. Smyslem služby 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 služba, která jde sama za svými uživateli. Pracovníci aktivně vyhledávají mladé
lidi, kteří by mohli potřebovat podporu. Docházejí do problematických lokalit nebo ubytoven za
svými uživateli, kde se s nimi věnují volnočasovým aktivitám nebo individuálnímu poradenství.
Díky tomu je služba pro všechny dostupná a využívají ji i ti, kteří z nejrůznějších důvodů
nechtějí nebo nemohou docházet do služeb ambulantních. Pracovníci v přirozeném prostředí
uživatelů navíc mohou bezprostředně reagovat na vzniklé situace.
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Pracovníci TP COM.PASS podporují a motivují uživatele k pravidelným zájmům a činnostem,
rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, snaží se posílit hodnotu vzdělání a pomáhají jim
při zvládání obtížných životních 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 obtížné životní situace

•

rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti

•

aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem

•

posilovat hodnotu vzdělání

•

Co se podařilo v roce 2017

V roce 2017 se podařilo udržet rozsah poskytované služby a docházelo k jejímu dalšímu
zkvalitňování. O tom svědčí i nárůst počtu poskytnutých konzultací a založených dlouhodobých
individuálních plánů. Došlo k celkové revizi metodik služby. Ke zkvalitňování služby přispívá
také soustavné vzdělávání pracovníků i další mezinárodní spolupráce. Např. v květnu roku
2017 službu navštívila skupina švédských studentů sociální práce a došlo k vzájemné výměně
zkušeností.
Potěšila nás nominace týmu terénního programu COM.PASS na výroční cenu České asociace
streetwork (Časovaná bota).
V rámci podpory vzdělávání probíhá od února 2017 zapojení uživatelů služby do programu
Retrostipendií nadace Albatros, který zaštiťuje organizace Člověk v tísni. Ze čtyř žadatelů
z řad uživatelů služby bylo stipendium uděleno třem, kteří během roku úspěšně plnili podmínky
čerpání.
V tomto roce se vydařily i další aktivity. Velmi úspěšná byla tradiční amatérská taneční soutěž
Street Battle Jam. Akce se aktivně účastní uživatelé služeb i veřejnost. Tento rok se zapojilo
přes 30 soutěžících. Pro návštěvníky byl připraven taneční workshop a nechyběla ani
profesionální taneční vystoupení. Akci si nenechalo ujít přes 350 lidí, což je opět více než
v předcházejících letech.

Str. 13
Uživatelé služby měli opět možnost zúčastnit se akce „Fotbal pro rozvoj“, včetně tréninkových
zápasů. Odehrály se i další 3 turnaje, které vždy organizoval jeden z uživatelů služby v rámci
plánu spolupráce. Během sportovních aktivit se uživatelé rozvíjí v oblasti sociální, což se
projevuje v principu fair play a kolektivní hry, dochází zde ke zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a také navazování vztahu mezi pracovníky a uživateli služby.
Během roku služba realizovala 4 skupinové preventivní a zážitkové aktivity pro uživatele služby
a další 3 preventivní skupinové aktivity s přespáním v sídle organizace. Tématy bylo např. jídlo
a alkohol, závislosti, první pomoc, zaměstnání apod.
•

Příběh z COM.PASSu – Cesta k jistotě (Jirka, 17 let)

Jirka se obrátil na pracovníky během jejich návštěvy na ubytovně u jiného klienta. Byl bez
práce, vyřazený z ÚP a bez jistého bydlení. Nejdříve potřeboval podpořit v oblasti zplnoletnění,
pak přešla zakázka do hledání zaměstnání a nového bydlení. Během několika návštěv si
uživatel za podpory pracovnice vytvořil životopis, navštívil a zaregistroval se v několika
pracovních agenturách. Získal tři brigády a zkušenosti s různými pracovními pozicemi. Také se
z prostředí nejistého bydlení na ubytovně přestěhoval i s přítelkyní na azylový dům, kde nyní
mohou řešit svou bytovou situaci bez velkého tlaku a vysokých výdajů. Jirkovi a přítelkyni byl
zapůjčen telefon a tablet s internetem, ke kterému neměli z nedostatku finančních prostředků
přístup. Uživatelé se tak učili samostatně vyhledat potřebné informace a za podpory
pracovnice došlo k podání žádosti na azylový dům. Zanedlouho se na něj přestěhovali.
•

Statistické údaje

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu

138

Počet nových uživatelů služeb TP COM.PASS v roce 2017

40

Počet založených dlouhodobých individuálních plánů s uživateli

251

Počet krátkodobých individuálních plánů s uživateli

903
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Program včasné péče Klubíčko – společně do školky 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 snaží o individuální přístup, všestranný
rozvoj dítěte, spolupráci s rodinou a komunitou a multikulturní výchovu. V Klubíčku rodiče
neplatí školné a děti ve věku 3 až 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 běžných mateřských škol a prvních tříd základních škol nebo
přípravných ročníků při ZŠ. Děti, které vyrůstají v podmínkách sociálního znevýhodnění, se
často neúčastní žádného předškolního vzdělávání. Absence strukturované předškolní přípravy
spolu s nedostatečně podnětným prostředím pak způsobuje, že do základních škol tyto děti
nastupují s četnými nevýhodami, jako jsou nízké sebeobslužné a praktické dovednosti,
problémy s přirozeným začleněním se do kolektivu vrstevníků, neznalost základních pojmů,
snížené 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 běžné mateřské školy a základní školy
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Služby Pvp Klubíčko:
•

pravidelné, programově připravované tematické činnosti předškolního vzdělávání a
výchovy

•

učení se pravidelným návykům a soužití 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)

•

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

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 možnost vzdělávání pedagožek,
rozšiřuje se podpora týmu formou supervize a probíhá výměna zkušeností díky zapojení dvou
plzeňských MŠ a neziskové organizace ONŽ jako partnerů projektu. Tým Klubíčka se rozšířil
o druhou pedagožku, terénní sociální pracovnici, speciální pedagožku 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 běžných MŠ a zprostředkovává spolupráci rodiny,
pedagogů, sociálních a zdravotních služeb a NNO. Aktivity projektu zvyšují úspěšnost zapojení
dětí do hlavního vzdělávacího proudu.
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Partneři projektu
•

38. MŠ, Spojovací 14, Plzeň, 326 00

•

81. MŠ, Hodonínská 53, Plzeň, 323 00

•

ONŽ - poradna pro ženy a dívky, Husovo náměstí 2, Plzeň, 301 00

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, možnost
konzultace specifických případů se speciální pedagožkou

•

podpora adaptace – pomoc terénní sociální pracovnice a speciální pedagožky při
zařazení klientů Klubíčka do běžných MŠ, možnost konzultace s dotčenými úřady a
NNO

•

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

•

výměnné stáže – umožňují vždy jedné naší pedagožce strávit celý den s kolektivem dětí
jedné třídy partnerské MŠ a zároveň pedagožce partnerské MŠ poznat specifika práce
v Klubíčku, na závěr každé stáže probíhá reflexe s druhou pedagožkou

•

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

•

vzdělávání – pedagožky 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
Zážitkového semináře umožní nahlédnout do sociálně vyloučeného prostředí

•

osobnostní rozvoj – projektový tým pracuje pod supervizí, pedagožky partnerských MŠ
nají možnost volit mezi pedagogickým mentoringem nebo supervizí
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V průběhu roku 2017 zdárně probíhaly všechny projektové aktivity:
•

Funguje denní provoz Klubíčka.

•

Byly zrealizovány 4 semináře pro rodiče s těmito tématy:
 Legislativní změny přicházející s novelou školského zákona,
 Představení projektu Klubíčko klientům partnerské organizace ONŽ,
 Zdravé stravování,
 Bezpečí dětí a jak to chodí v MŠ.

•

Děti a rodiče se účastnili jarní a podzimní dílny, letního výletu se stopovačkou,
mikulášské a vánoční besídky.

•

Do rodin dochází dle potřeby terénní sociální pracovnice, která byla také nápomocna při
zápisech dětí do běžných MŠ a ZŠ, celkem takto v roce 2017 podpořila 34 rodin.

•

Pro nastavení dobré spolupráce proběhla 27. 1. 2017 konference Inkluze
v předškolním školství. Účastnili se zástupci OSPOD, OŠ MMP, OSSZ, několika NNO
zabývající se podobnými tématy a ředitelky devíti plzeňských MŠ. Došlo k seznámení
s projektem i k dohodě o další spolupráci.

•

Děti se specifickými potřebami jsou v péči speciální pedagožky, která pracuje s dětmi
v Klubíčku a zároveň dochází jeden den v týdnu do každé z partnerských MŠ. Společná
práce je monitorována v Plánu pedagogické podpory, který byl v roce 2017 založen
20 dětem. Spec. pedagožka dále konzultuje konkrétní případy s pedagožkami a rodiči,
ve 2 případech doporučila další odbornou péči (PPP, SPC).

•

Proběhly další 2 výměnné stáže mezi pedagožkami Klubíčka a partnerských MŠ.

•

Do obou partnerských MŠ dochází po celý rok školní asistentky.

•

Bylo podpořeno 28 pedagožek (17 pedagožek z partnerské 81. MŠ, 6 pedagožek
z partnerské 38. MŠ a 5 pedagožek z Klubíčka) v celkovém rozsahu 1 509 hodin
vzdělávání.

•

Pedagožky partnerských MŠ využily 92,5 hodiny pedagogického mentoringu nebo
supervize ( 64h pro 81. MŠ, 28,5h pro 38. MŠ). Tým Klubíčka se setkal 5x se
supervizorem v celkovém rozsahu 18h.

Za dobře fungující spolupráci v rámci projektu PVP Klubíčko – společně do školky
děkujeme ředitelkám obou partnerských MŠ, Bc. Haně Steinbachové - 81. MŠ Plzeň,
Hodonínská 53 a Ireně Cholinské - 38. MŠ Plzeň, Spojovací 14.

Str. 18
•

Co se podařilo v roce 2017

V září nastoupilo z Klubíčka 6 dětí do běžné mateřské školy, 4 děti do první třídy v běžné ZŠ a
2 děti do přípravných ročníků. Rodiny byly podpořeny nejen při zápisech, ale v případě potřeby
následně i po nastoupení dětí např. konzultací potíží při adaptaci. Dále terénní pracovnice
Klubíčka zprostředkovávala informace a potřeby ze strany učitelů a podporovala komunikaci a
spolupráci rodičů a školy. Většina učitelů kladně hodnotila přípravu dětí v programu
Pvp Klubíčko a také nastavení způsobů spolupráce rodiny a školské instituce.
V průběhu celého roku jsme zaznamenávali pokroky u dětí v různých oblastech - např.
u pětileté Klárky zlepšení motoriky mluvidel, Sebastian pozná 3 barvy, Deniska začala mluvit
ve větách, Vládík se sám oblékne, Leon už drží správně tužku, Patrik se již méně vzteká.
V Klubíčku se úspěšně adaptovaly 4 tříleté děti a díky pravidelné docházce pozorujeme velké
pokroky v sebeobsluze a samostatnosti při stravování.
Díky působení terénní pracovnice se v průběhu roku dostalo pomoci a podpory několika
matkám v krizové situaci. Dále docházelo k přinášení vzdělávacích aktivit přímo do rodin logopedická cvičení, stříhání, různé hry, využívání běžně dostupných pomůcek (víčka,
provázky, letáky, kamínky atd.). Rodiče většinou nejprve pozorují a pak se také připojí a
nechají se inspirovat, co všechno je možné a vhodné s dětmi dělat. Je pak velká radost
sledovat při další návštěvě pokroky u dětí.
•

Příběh z Klubíčka – A je ze mě předškolačka (Vendulka, 5 let)

Přestože byl rok 2017 pro pětileté děti v MŠ povinný, některé rodiny neprošly s dětmi zápisy
v řádném termínu a již pro ně v průběhu školního roku nebylo místo ve školkách v blízkosti
bydliště. Do Klubíčka jsme takto rychle přijaly 3 předškoláky, kteří ještě nikdy nedocházeli do
žádného dětského kolektivu a v Klubíčku se aktivně a individuálně připravují na první třídu
nebo přechod do MŠ. U jedné dívky se podařilo navázat spolupráci se spádovou MŠ, kdy se
nejprve vyřídilo individuální vzdělávání plněné rodiči prostřednictvím docházky dítěte do
Klubíčka a následně se na začátku listopadu uvolnilo místo v mateřské škole, kam Vendulka
ke spokojenosti rodiny nastoupila.
•

Statistické údaje

Celkový počet zapojených dětí do projektu

38

Počet nově přijatých dětí v roce 2017

23

Celkový počet podpořených rodičů na motivačních aktivitách

36
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Miro Suno
Projekt Miro Suno umožňuje dětem a mládeži 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 a vytvoření si pozitivních vztahů k soustavné práci.
Základními kameny Miro Suna je projekt Hudebna a taneční soubor Khamoro Plzňatar.
Hudebnu v minulém roce využívalo 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, z.s. a
vystupují i na dalších veřejných akcích a hudebních festivalech v Plzni a Plzeňském kraji
(Pixlování, Festival volného času, Street Battle Jam, Živá ulice, Evropský den sousedů,
Busking Fest).
Cíle:
•

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

•

motivovat účastníky k pravidelnému zkoušení

•

umožnit 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 2017

Jeden z hudebníků se rozhodl uspořádat živé vystoupení své hiphopové kapely v hudebním
klubu Divadlo pod lampou. Společně s pracovníkem naplánoval kroky, organizaci a následně
zrealizoval vystoupení - klient získal hodnotnou zkušenost a podněty k přípravě dalších
vystoupení do budoucna, a jedinečnou možnost zahrát v klubu s profesionálním zázemím.
Klienti hudebny se společně sešli na páteční plánované jam session. Muzikanti z hudebny,
kteří se spolu běžně nesetkávají a kteří mají odlišné hudební styly, hráli a nahrávali společné
improvizace. Na příští takové akci chtějí svůj výkon ještě zlepšit a dotáhnout nové písně do
konce.
V říjnu proběhlo třídenní soustředění tanečního kroužku Khamoro Plzňatar - děti se učily nové
tance a zlepšovaly se ve stávajících. Ze soustředění vzešly mnohé poznatky, jež nám
pomohou zkvalitnit činnost a zlepšit dovednosti tanečníků a tanečnic.

Str. 20
•

Statistické údaje

Celkový počet hudebních uskupení v projektu

6

Celkový počet muzikantů a tanečníků

40

Str. 21

Zvládnu to!
Projekt Zvládnu to! byl preventivně zaměřený pěti denní letní pobyt pro mladistvé uživatele
Terénního programu COM.PASS ohrožené sociálním vyloučením.
Cílem projektu bylo skrze zážitek zvýšit sociální schopnosti účastníků, které vedou
k minimalizaci rizikového chování.
První polovina pobytu byla zaměřena především na sebepoznání jednotlivých účastníků a
spolupráci skupiny. Byl realizován tzv. „Kurz přežití“ na Domažlicku, který vedl najatý
specialista. Úkolem účastníků bylo přežít v lese bez jakéhokoliv technického a sociálního
zázemí. Účastníci tak byli vystaveni určité psychické zátěži - poznávali vlastní limity, došlo
u nich k uvědomění si vlastních hodnot a posílení schopnosti spolupráce s ostatními. Učili se
umět se postarat nejen o sebe a zároveň myslet i na ostatní. Zažívali zcela odlišné podněty,
než na které jsou běžně zvyklí.
Další dva dny probíhaly v ubytovacím zařízení v Mezholezích, kde už se účastníkům dostalo
běžného komfortu rekreačního střediska. Nadále se však podíleli na provozních záležitostech
jako vaření, úklid atd. Účastníci zde absolvovali preventivní semináře zaměřené na zpětnou
vazbu k první polovině pobytu (pocity účastníků, strategie chování pod zátěží jednotlivých osob
i skupiny apod.). Ze strany pracovníků byly systematicky (individuálně i kolektivně) posilovány
hodnoty a dovednosti, jako je odpovědnost za vlastní jednání, umění říci ne, rozpoznání
rizikových situací a schopnost se v nich včas orientovat, práce s agresivitou.
Projektu se zúčastnilo 10 uživatelů služby ve věku 13 – 18 let.
Projekt byl ze strany pracovníků i účastníků vyhodnocen velmi pozitivně.
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Parkour pod mostem
Cílem projektu Parkour pod mostem bylo zajistit pravidelné tréninky a workshopy na téma
parkour. Parkour je moderní volnočasová disciplína, která je na vzestupu snad i proto, že je
finančně nenáročná, protože mladým parkouristům stačí jen odvaha a boty. Projekt se
realizoval na hřišti, které Ponton, z.s. postavil z palet a lešení v roce 2016.
Lektory tréninků byli zkušení mladí parkouristé z Plzně, se kterými Ponton pravidelně
spolupracuje a umožňuje jim tím získání dalších trenérských dovedností a zkušeností.
Tréninky probíhaly od března 2017 do října 2017, vždy jednou týdně na dvě hodiny. Během
roku se také uskutečnily dva volně přístupné workshopy s cílem ukázat dalším zájemcům
o parkour, co vše tato disciplína obnáší.
V rámci projektu se uskutečnilo 30 tréninků včetně 5 návštěv gymnastické tělocvičny.
Tréninků se zúčastnilo celkem 75 dětí (kapacita tréninku byla 12 účastníků, ale přísná
pravidla docházky vedla k velkému vyřazování a fluktuaci). Na workshopy přišlo 25 dětí a
mladých lidí.
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Poděkování
Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2017 děkujeme:
•

Donorům:
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•

Nadacím a nadačním fondům:
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•

Firemním dárcům:
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•

Partnerským a spolupracujícím organizacím:

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

Individuálním dárcům:

Lukáš Eisenvort, Petra Hefnerová, Hana Kočí, Tereza Pacalajová, Barbora Polifková, Kateřina
Štěpánková, Mgr. Stanislav Trčka, Mgr. Marie Trčková
•

Supervizorům:

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

Dobrovolníkům:

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

Další poděkování za spolupráci a podporu si zaslouží:

Restaurace a bar ŠACH-MAT, DEPO 2015, Michal Poustka
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Statistiky
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Podpořte nás
Vidíte v naší práci smysl? Podpořte nás! Budeme rádi, když bude spolupráce s dárcem
prospěšná nejen pro Ponton a uživatele jeho služeb, ale i pro dárce. Myslíme si, že darování
nebo podpora by měly být součástí vzájemně prospěšného vztahu mezi dárcem a
obdarovaným. Na konkrétní podobě spolupráce se proto vždy 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 můžete poslat na účet organizace: 240052520/0300
Můžete 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 2017
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