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Úvodní slovo

Vážení p átelé a partne i,

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit
aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

Rok 2006 prob hl ve znamení zm n. Té nejv tší jste si již ur it  všimli. V pr b hu
roku jsme se rozhodli aktualizovat stanovy organizace a v souvislosti s tím také
zm nit název organizace. A od 1.1.2007 tedy nese organizace název Ponton,
ob anské sdružení.

Další novinkou je, že od íjna 2006 realizujeme nový projekt P íležitost, který byl
podpo en z prost edk  ESF.

Více o naší innosti se dozvíte dále ve výro ní zpráv , kterou jste práv  otev eli.

Rád bych na tomto míst  ješt  záv rem pod koval všem institucím, organizacím,
formám i jednotlivc m, kte í v lo ském roce naši organizaci podpo ili finan n ,
materiáln  nebo t eba jen rukou p iloženou k dílu.

P eji p íjemné tení.

Bc. Jan Frisch
p edseda a výkonný editel o.s.
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O našem sdružení

Ponton, ob anské sdružení (d íve Spole enství "Za ít spolu") bylo založeno v roce 1996.
Prvním p sobišt m bylo Centrum pro rodinu na sídlišti Vinice v Plzni, které se o šest let
pozd ji p esunulo do Podmostní ulice v centru m sta. Od svého po átku se v nuje práci
s neorganizovanými d tmi a mládeží.

Poslání: Posláním sdružení je p ispívat ke zdravému vývoji d tí, mládeže a rodin
z nejr zn jších sociálních a etnických skupin, p edcházet jejich sociálnímu vylou ení a
napomáhat k jeho odstra ování.

Cíle:
poskytovat specifické typy sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru,
dle pot eb cílových skupin,
vzd lávací programy pro d ti, mládež a rodiny nacházející se v nep íznivé sociální
situaci,
vytvá et vzd lávací programy p ispívající ke zdravému vývoji d tí a mládeže a
k odstra ování sociálního vylou ení, realizovat nevýd le né vzd lávací aktivity
zvyšující kompetence u itel  v oblasti sociální integrace,
vytvá et další programy dle pot eb cílových skupin,
propojovat zdroje jednotlivc , organizací a spole nosti a zkvalit ovat tak
poskytované služby.

Historický kalendá :

1996 založení organizace Spole enství "Za ít spolu"
1997 p íprava projektu a úpravy Centra pro rodinu na sídlišti Vinice v Plzni
1998 otev ení Centra pro rodinu a po átky p edškolní výchovy Klubí ko
2000 vytvo ení programu protidrogové prevence
2001 po ádání festivalu romské hudby v Plzni
2002 otev ení Centra pro rodinu v nových prostorách v Podmostní ul. v Plzni

otev ení kontaktního AD centra protidrogové prevence Aver Drom
2003 zahájení realizace rozvojového projektu P íležitost
2004 profilace Centra pro rodinu jako NZDM

zahájení strategického plánování
ukon ení projektu Aver Drom

2005 Centrum pro rodinu p ejmenováno na Pixlu
získání pov ení k výkonu sociáln -právní ochrany d tí

2006 zahájení projektu P íležitost
rozhodnutí o p ejmenování organizace na Ponton, ob anské sdružení

Ponton, ob anské sdružení provozovalo v roce 2006 v Plzni celkem 6 projekt . Hlavními
projekty byly nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež Pixla, p edškolní výchova Klubí ko
a projekt pro nezam stnané mladé lidi P íležitost. Dalšími projekty byly Polis –
dou ování d tí ze sociáln  znevýhodn ných rodin, Projekt 33 – posílení sociálních
kompetencí mládeže a hudebna Miro Suno.
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Struktura organizace

Podle stanov ob anského sdružení platných do 31.12.2006 bylo nejvyšším orgánem naší
organizace lenské shromážd ní. Výkonným orgánem byla koordina ní rada, jejímiž
leny byl p edseda a místop edseda. P edseda byl zárove  statutárním zástupcem

ob anského sdružení.

lenové sdružení: Bc. Alexandra Blažková do 29.3.06
Milan erve ák
Bc. Jan Frisch
R žena Hausnerová
Tomáš Hirt od 29.3.06
Lukáš Houdek od 29.3.06
Ema Hrešanová od 29.3.06
Helena Jakub íková do 29.3.06
Dagmar Nechutná do 29.3.06
Hana Steinbachová do 29.3.06
Miroslava Škardová
Bc. Kate ina Volfová od 29.3.06

Koordina ní rada: Miroslava Škardová p edsedkyn  o.s. do 29.3.06
Bc. Jan Frisch p edseda o.s. od 29.3.06
Bc. Alexandra Blažková do 29.3.06
R žena Hausnerová
Helena Jakub íková do 29.3.06

Zam stnanci: Bc. Magdalena Brabcová u itelka p edškolní výchovy do 30.6.06
Kristýna Bukvaldová kontaktní pracovnice od 6.12.06
Bc. Lukáš Eisenvort kontaktní pracovník do 31.1.06
Antonín Ferko kontaktní pracovník do 3.11.06
Bc. Jan Frisch výkonný editel sdružení
Mgr. Irena Grunclová kontaktní pracovnice od 12.10.06
Jaroslav Holý kontaktní pracovník do 28.2.06
Ivan Chmelík kontaktní pracovník od 11.12.06
Petra Kastnerová kontaktní pracovnice od 11.10.06
Monika Kotlárová asistentka p edškolní výchovy
Vendula Krej ová, DiS. koordinátorka
Jakub Kucha kontaktní pracovník do 30.6.06
Tereza K sová kontaktní pracovnice od 12.6.06
Kate ina Majnerová u itelka p edškolní výchovy od 5.9.06
Bc. Andrea Martínková koordinátorka od 13.6.06
Ond ej Pavelek kontaktní pracovník od 18.9.06
Mgr. Ond ej Srp kontaktní pracovník od 6.11.06
Jan Št pánek asistent výkonného editele od 12.10.06
Bc. Kate ina Volfová kontaktní pracovnice do 28.2.06
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Projekt Pixla

Nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež Pixla navazuje na dlouhodobý projekt Centrum
pro rodinu, který je zam en na pravidelnou a systematickou práci s neorganizovanými
d tmi a mládeží. Svým klient m nabízí sociální služby a bezpe ný prostor pro realizaci
volno asových aktivit, vlastních i nabízených za ízením.

Cílová skupina: Neorganizované d ti a mládež zejména ze sociáln  znevýhodn ného
prost edí od po átku školní docházky do v ku 20 let v etn  z Plzn  a blízkého okolí.

Poskytované služby:
stolní fotbal, karambol, hry, výtvarná innost, PC, vlastní aktivity, jednorázové
akce, pomocné úkoly
bezpe ný prostor, kontaktní práce, situa ní intervence,pomoc p i prosazování
práv a zájm , asistence, krizová intervence
dou ování, víkendové výjezdy, výlety, hudebna, sportovní aktivity

Pobyt v centru není podmín n p ihláškou, placením p ísp vk  ani pravidelnou docházkou
apod. D ležitou sou ástí nabídky je podpora a pomoc p i zvládání obtížných situací, se
kterými se mladí lidé stýkají. K dalším možnostem centra pat í nadstavbové vzd lávací a
volno asové aktivity, které vycházejí z princip  zážitkové pedagogiky a dramatické
výchovy.

Aktivity v roce 2006: Od po átku roku se organizace potýkala s finan ními potížemi,
které m ly za následek snížení po tu realizovaných aktivit v NZDM i mimo n j. D vodem
bylo zamítnutí grantu Ministerstvem práce a sociálních v cí R, bez n hož nebylo možné
zajistit služby za ízení v plném rozsahu. Nemalé komplikace zp sobil i postupný odchod
t í pracovník  NZDM (koordinátora a 2 kontaktních pracovnic).

Chod klubu musel být tedy zajiš ován s minimálním po tem pracovník  a na tyto pozice
byla vyhlášena nová výb rová ízení. Na konci b ezna jsme z t chto d vod  byli nuceni
omezit provoz NZDM jen na pond lí, úterý a st edu, s ohledem na trvání nadstavbových
aktivit, jako nap . posilovna a hudebna, které personáln  tolik nezat žovali pracovní
tým. Toto omezení probíhalo až do m síce ervna, kdy jako kontaktní pracovnice na
plný úvazek nastoupily Andrea Martínková a Tereza K sová.

NZDM za alo pravideln  navšt vovat více d tí než v p edchozích letech, což umož ovalo
efektivn jší kontaktní práci s klienty, lepší podporu v jejich vzájemných aktivitách a
prohloubení jejich vnit ní pot eby smyslupln  trávit sv j volný as. Díky spolupráci
s výchovnými poradci a základními školami se nám poda ilo navázat mnoho nových
kontakt  s d tmi a mládeží a rozší it tak naší cílovou skupinu o další klienty nejen
z romské komunity. V ervenci se již tradi n  snížila návšt vnost klubu, protože klienti
trávili letní prázdniny jinými innostmi. Sou asn  se v m síci srpnu vym ovali v celé
budov  školy okna, což nutn  vedlo k uzav ení klubu Pixla na dobu t í týdn . B hem
letních prázdnin byl také naplánován týdenní tábor s d tmi, který bohužel nebyl
z d vod  malého zájmu klient  uskute n n.
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V následujícím m síci došlo op t k významným zm nám p edevším v personálním
obsazení klubu. Kontaktní pracovnice Tereza K sová zajiš ovala již jiné projekty a
v klubu m la pouze áste ní úvazek. Proto bylo nutné v pr b hu zá í nesoucí s sebou
nar stající po et klient , kte í po letních prázdninách za ali op t do NZDM Pixla
docházet, p ijmout nového kontaktního pracovníka na áste ný úvazek. Od íjna
zajiš uje koordinaci projektu Andrea Martínková, která jej p evzala po Vendule
Krej ové, jež nastoupila na místo koordinátorky projektu P íležitost. Dále v íjnu
prob hla i výb rová ízení na kontaktní pracovníky, kde byli p ijati Irena Grunclová a
Ond ej Srp na plný úvazek a Petra Kastnerová na áste ný úvazek. Do organizace byl
rovn ž p ijat Jan Št pánek, který k celému projektu vytvá í administrativní zázemí.

Za átkem listopadu odešel z pracovního týmu Antonín Ferko. Na základ  výb rového
ízení byl projektový tým dopln n o Kristýnu Bukvaldovou na áste ný úvazek. Tím byl

dostate n  napln n personální stav NZDM Pixla na t i kontaktní pracovníky na plný
úvazek a stejný po et pracovník  na úvazek áste ný. S nar stajícím po tem pracovník
jsme m li možnost za ít uskute ovat více plánovaných aktivit v prostorách klubu a
intenzivn ji se v novat kontaktní práci s d tmi. S nástupem chladného zimního po así se
za al zvyšovat i po et d tí v klubu a tím i požadavky na personál v oblasti p ímé práce.
Službu v klubu nyní již pravideln  zajiš ovali t i kontaktní pracovníci, kte í byli d tem
k dispozici a podporovali je v jejich nápadech a innostech.

P íklad dobré praxe: P íkladem m že být skute nost, že NZDM Pixla pravideln
navšt vuje v tší po et d tí, které Pixlu p ijaly za místo, kde tráví sv j volný as a sami
bdí na udržování po ádku. Poda ilo se nám motivovat d ti k vlastnímu po ádání sout ží,
her a dalších zájmových inností, které podporují jejich rozvoj.

Akce konané NZDM Pixla:

popis akce termín místo konání
Miniturnaj ve stolním fotbale leden Plze , NZDM
Sch zka se studenty – mentoring únor a b ezen Plze , NZDM
Malování na ze  v ateliéru leden-únor Plze , NZDM
Pe ení sušenek b ezen Plze , NZDM
Tvorba pravidel klubu 5. dubna Plze , NZDM
Výlet do zoologické zahrady 13. dubna Plze , ZOO
Superstar 23. kv tna Plze , NZDM
Výlet do Rokycan 7. ervna Plze , NZDM
Barevný den – zábavné odpoledne 23.srpen Plze , Vinice
Opékání bu t 8. zá í Plze , dv r u NZDM
Výroba zví átek z kaštan 13. íjna Plze , NZDM
Vy ezávání dýní 6. listopad Plze , NZDM
Malování oken 7. listopad Plze , NZDM
Výroba váno ní výzdoby listopad Plze , NZDM
Víkendové setkání v Nemilkov  u Klatov 24. – 26. listopadu Plze , Nemilkov
Výroba smrš ujících obrázk 28. listopad Plze , NZDM
Výroba gelových sví ek 30. listopad Plze , NZDM
Mikulášská besídka 4. prosinec Plze , NZDM
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Kvantitativní p ehled:

m síc leden únor b ezen duben kv ten erven
Po et dní, kdy bylo za ízení
v provozu 21 20 14 19 20 22

Pr m rný po et uživatel
za den 35 30 25 20 20 15

m síc ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec
Po et dní, kdy bylo za ízení
v provozu 17 2 19 18 20 13

Pr m rný po et uživatel
za den 4 4 11 15 14 14

Projekt Pixla v roce 2006 podporovali: Statutární m sto Plze , M stský obvod Plze  3,
Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky, Ministerstvo školství, mládeže a
t lovýchovy eské republiky, Nadace VIA, Nadace rozvoje ob anské spole nosti a její
program Pomozte d tem a Plze ský kraj.

Mikulášská besídka v NZDM Pixla
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Projekt Miro Suno

Projekt Miro Suno podporuje pravidelné celoro ní aktivity hudebních a tane ních
skupin d tí a mládeže z naší cílové skupiny. Zkoušky hudebních skupin probíhají
v hudebn  NZDM Pixla. Soubory zapojené do projektu se snaží p edstavovat své výsledky
ve ejnosti a prezentují tak nejen romskou kulturu.

Cílová skupina: Neorganizované d ti a mládež ze sociáln  znevýhodn ného prost edí od
po átku školní docházky do v ku 20 let v etn  z Plzn  a blízkého okolí.

Poskytované služby:
prezentace hudební kultury r zných etnik – tradi ní romské písn  a tance, prostor
ke kreativnímu projevu romské hudby
ú ast mladých lidí na aktivitách, zapojení do p íprav vystoupení, dobrovolnictví
prezentace vlastní innosti mládeže, která asto nemá pracovní uplatn ní
rozvoj schopností a dovedností d tí za pomocí hry na hudební nástroje (klávesy,
kytara, flétna, bonga aj.)
prevence negativních jev  ve spole nosti – smysluplné napln ní volného asu,
nenásilné uspokojení vnit ních pot eb, možnost kulturn  se vyjád it, vytvá ení
pozitivních hodnot a vztah

Málokteré romské dít  pravideln  dochází na zájmové kroužky nebo sportovní aktivity.
Nenutit d ti plnit sv j volný as aktivní sportovní nebo kulturní inností je práv  jednou
z kulturních odlišností romské rodiny. Na jedné stran  d ti nežijí ve stresu a ne eší
problémy, které b žn  eší d ti neromské, na druhé stran  však ve chvíli, kdy se dostaví
p irozená pot eba prosadit se, jsou bez sebemenších zkušeností a asto nejsou schopné
smysluplného konkuren ního boje. Mnoho d tí má však talent, který je vhodné
podporovat. Nízkoprahové za ízení umož uje podchytit zájem d tí o hudební aktivity a
poskytuje podmínky pro pravidelné zkoušky, vystoupení a prezentaci výsledk .

Aktivity v roce 2006: Od za átku letošního roku probíhal provoz hudebny úsp šn . A to
jak se týká starých i nov  p íchozích skupin a jednotlivc . V dubnu letošního roku v
rámci sbírkového projektu Pomozte d tem vystupovala jedna z "našich" romských kapel
v p ímém p enosu v eské televizi. Dále tato kapela vystupovala na dni otev ených dve í
v NZDM Diakonie CE Rokycany ( erven) a to díky naší spolupráci s tímto NZDM. Skupina
také vystoupila na letošním festivalu Jeden sv t v Plzni, kde vystupovala na konci
projekce filmu Vierka. Skupina se pomalu dostává do podv domí poslucha  a nejen
jich, sv d í o tom nabídky na její vystupování na r zných festivalech nejen romské
hudby.  N kte í  uživatelé  služeb  NZDM  Pixla  projevili  zájem  o  hudbu,  a  tak  se  po et
zkoušejících dokonce ztrojnásobil od doby, kdy jsme po ídili nové klávesy.

Zp ísnili jsme také pravidla. Do zkušebny mohou chodit jen ti, co zkoušejí (ne hosté).
Skupiny jsou ádn  obeznámeny s pravidly a požíváním nástroj  a vybavení. Kapely mají
také stálé leny a ne každý týden za kytarou n koho jiného. Díky zp ísn ní pravidel je
hudebna p l roku bez jakýchkoliv ztrát i obdobných problém , zm nil se p ístup
hudebních skupin k vybavení a samotné skupiny jsou nuceny opravdu n co d lat –
zkoušet, kreativn  myslet a tvo it.
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V srpnu vystupovala jedna z pravideln  zkoušejících skupin v rámci akce Barevný den,
kterou jsme po ádali na sídlišti Vinice. Jednalo se o d tský den s adou sout ží a inností
pro d ti, celé odpoledne hudebn  doprovázela práv  kapela pravideln  zkoušející v
hudebn  projektu. V p edváno ním období skupiny vystupovaly také na drobných akcích
NZDM. Poda ilo se nám otev ít zkušebnu pro širší okruh zájemc , nejen z cílové skupiny
nízkoprahového za ízení.

P íklad dobré praxe: O velikono ním pond lí úsp šn  vystoupila skupina Berryshine &
Blackpower, která pat í mezi naše pravideln  zkoušející kapely, v p ímém p enosu eské
televize v tradi ním po adu na podporu sbírkového projektu Pomozte d tem. Tomuto
vystoupení p edcházelo setkání a nácvik vystoupení s leny skupiny D da Mládek Illegal
Band p ímo v našem za ízení v Plzni. Také tento nácvik natá ela eská televize. Pro
mladé hudebníky to byl velký zážitek a zárove  motivace pro jejich další innost.

Akce projektu Miro Suno:

popis akce termín místo konání
Vystoupení na akci Pomozte d tem duben Praha
Vystupování skupin v rámci NZDM Pixla duben-prosinec Plze , NZDM Pixla
Vystoupení skupiny na akci Barevní den srpen Plze , Vinice
P edváno ní akce prosinec Plze , NZDM Pixla

Projekt Miro Suno v roce 2006 podporovali: Statutární m sto Plze , eská televize a
Ministerstvo kultury eské republiky.

U kláves
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Projekt Klubí ko

P edškolní výchova Klubí ko nabízí d tem a rodinám ze sociáln  znevýhodn ného
prost edí bezpe nou alternativu p edškolního za ízení. Reaguje na nejr zn jší d vody
rodin, které vedou k neza azení d tí do mate ských škol a p ipravuje d ti na vstup do
b žných mate ských škol a prvních t íd základních škol.

Cílová skupina: D ti ve v ku od 3 do 7 let a jejich rodiny ze sociáln  znevýhodn ného
prost edí z Plzn . Hlavním cílem je povzbudit zájem rodin o p edškolní výchovu d tí a
následná práce s d tmi p edškolního v ku.

Poskytované služby:
pravidelné programov  p ipravované tématické innosti p edškolní výchovy
individuální rozvoj silných a posílení slabších stránek dovedností a osobnosti d tí
p átelské a bezpe né prost edí pro zapojení d tí i rodin
u ení se pravidelným návyk m a soužití v kolektivu
zajišt ní logopedické pé e a spolupráce s d tským psychologem
vzd lávací a doprovodné akce: flétna, divadlo, výlety s možností ú asti rodi ,
karneval, netradi ní výtvarné techniky, knihovna

Hlavním cílem je povzbudit zájem rodin o p edškolní výchovu d tí a následná práce s
d tmi p edškolního v ku. Klubí ko pracuje podle princip  vzd lávacího programu Za ít
spolu, který se snaží o individuální p ístup, všestranný rozvoj dít te, spolupráci s rodinou
a komunitou a multikulturní výchovu. V Klubí ku rodi e neplatí školné, hradí pouze
stravné dít te a spoluú ast na akcích. D ti jsou p ijímány kdykoli v pr b hu roku i na
r zn  dlouhá období, s rodi i se uzavírá smlouva. Klubí ko funguje od roku 1998.

Aktivity v roce 2006: V uvedeném období bylo p ihlášeno do Klubí ka 14 d tí,
v  polovin  b ezna  však  byly  2  d ti  odhlášeny  z  d vodu  vážné  nemoci  v  rodin .  Proto
mohlo být od dubna 2006 p ijato ješt  jedno dít . D ti navšt vovaly pravideln
logopedickou praxi. Paní doktorka, se souhlasem rodi , vyšet ovala každé dít  starší
ty  let a napravovala drobné e ové nedostatky. V dubnu nastoupila na mate skou

dovolenou Bc. Magdalena Brabcová. Pro zabezpe ení chodu Klubí ka do konce školního
roku byla v ervnu p ijata na dohodu o pracovní innosti Dana Bajgerová.

V druhé polovin  roku bylo p ihlášeno 10 d tí, 2 z nich však navšt vovaly Klubí ko velmi
málo. U obou p ípad  to bylo hlavn  z d vodu asté nemoci. Další 2 d ti se p išly
podívat v druhé polovin  prosince a p edb žn  je s nimi po ítáno od ledna 2007.
V ervenci se Monika Kotlárová v novala generálnímu úklidu celé t ídy, v etn  vým ny a
oprav n kterých poškozených hra ek.

V m síci srpnu prob hlo výb rové ízení pro pozici u itelky p edškolní výchovy projektu
Klubí ko. Od zá í na toto místo nastoupila Kate ina Majnerová. V íjnu byla obnovena
spolupráce s logopedickou poradnou. Vzhledem k malému prostoru pro ukládání
d tského ošacení byly v prosinci zakoupeny nové uzamykatelné šatní sk ín . Do vybavení
Klubí ka byly dále zakoupeny nové hra ky rozvíjející pam  a motoriku. V pr b hu II.
pololetí se uskute nilo n kolik setkání s rodi i a d tmi (Haloween, Mikulášská a Váno ní
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besídka). Cílem t chto akcí byl nejen p ipravený program, ale zárove  konzultace
s rodi i na téma mé dít  (jak pracuje, s ím má potíže, zdravotní problémy…), na jejichž
základ  jsme zjistili nár st zájmu o umíst ní dít te do p edškolní výchovy. Vzhledem
k tomu, že n kolik p ihlášených d tí nenastoupilo, byly p ijaty další d ti.

P íklad dobré praxe: V zá í nás kontaktovala rodina, která p ijela za prací ze Slovenska.
Jejich syn za al Klubí ko navšt vovat pravideln  od zá í. Jeho adaptace ve skupin  byla
dosti snížená naprostou neznalostí eského jazyka. Jeho rodi e sice p icestovali ze
Slovenska, v rodin  se však mluvilo p evážn  ma arsky. Díky individuálnímu p ístupu i
zvídavosti dít te prob hla adaptace velmi hladce a rychle. Již od listopadu navšt vuje
logopedickou praxi, d lá velké pokroky.

Akce projektu Klubí ko:

popis akce termín místo konání
Exkurze na zimní stadion únor Plze , zim. stadion
Exkurze ve školní jídeln b ezen Plze , budova ZŠ
Exkurze v pekárn b ezen Plze
Exkurze do DDM v Plzni duben Plze , DDM
Závody v p ekážkovém b hu v parku íjen Plze , park DDM
Halloween listopad Plze , Klubí ko
Výstava Betlém prosinec Plze , radnice
Mikulášská prosinec Plze , Klubí ko
Váno ní besídka prosinec Plze , Klubí ko

Kvantitativní p ehled:

m síc leden únor b ezen duben kv ten erven
Po et dní, kdy bylo za ízení
v provozu 21 14 22 19 18 19

Pr m rný po et uživatel
za den 4 9 7 6 8 8

m síc ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec
Po et dní, kdy bylo za ízení
v provozu 0 18 18 18 15

Pr m rný po et uživatel
za den 0 5 5 3 5

Projekt Klubí ko v roce 2006 podporovali: Statutární m sto Plze , Ministerstvo
školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky a Plze ský kraj.
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P ímá práce s d tmi v p edškolní výchov

D ti navšt vující p edškolní výchovu
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Projekt 33

Projekt 33 se zam uje na zvýšení a posílení sociálních kompetencí, informovanosti a
poznatk  romské mládeže ve v ku od 15 - 25 let. Podstatou projektu je 33 pravidelných
otev ených setkání skupiny mladých lidí v pr b hu roku, jejichž smyslem je získání
nových sociálních zkušeností, rozvoj osobnosti a získání dalších dovedností, jak obstát
v b žných i ne ekaných životních situacích. Tyto kroky pak zmenšují riziko sociálního
vylou ení a vytvá í p edpoklady pro p irozený zp sob integrace do spole nosti. Projekt
využívá efekt stávající vytvo ené skupiny, která má zájem o ešení svých problém  a
zárove  potenciál oslovit a p itáhnout další uživatele z cílové skupiny.

Cílová skupina: Romská mládež ve v ku 15 - 25 let z Plzn  ( i blízkého okolí) ze sociáln
znevýhodn ného prost edí.

Aktivity v roce 2006: Projekt 33 od za átku navazoval na dosavadní aktivity ob anského
sdružení a využíval získané zkušenosti z p edešlé práce. V prvních m sících se
p ipravoval p esný harmonogram a nápl  jednotlivých setkání. Paraleln  se pracovalo na
form  propagace projektu, na tom, jak nejlépe a efektivn  oslovit potencionální
zájemce o ú ast na setkáních. Velký d raz se kladl na obsah setkání v etn  nápln
víkendového motiva ního pobytu p ed setkáními. Jednotlivé víkendové aktivity byly
nastaveny tak, aby se klienti co nejvíce seznámili s tím, co je eká, získali podrobné
informace o náplni setkání. N které aktivity suplovaly pozd jší setkání, jiné sloužily
koordinátorce projektu pro získání p edstavy o klientech a jejich motivaci k ú asti na
setkání. Tyto aktivity byly v pr b hu víkendu st ídány i volno asovými innostmi, hrami
a spole nou diskuzí nad tématy, jejichž hlavním obsahem byla práce, sou asný život a
situace klient  a jejich budoucnost.

První setkání prob hlo 24. dubna 2006 s tématem sex. Dále pokra ovala jednotlivá
setkání  na daná témata (každý pr b h setkání je zaznamenán ve zprávách ze setkání).
Velkou motivací byla p íprava jednodenního výletu „za odm nu“, který si ú astníci sami
zorganizovali. Na za átku ervence se uskute nil výlet do Prahy. V posledních setkáních
p ed letními prázdninami se hovo ilo o organizaci Barevného dne, který se uskute nil
v m síci srpnu na sídlišti Vinice.

Po m sí ní p estávce v setkání zap í in nou prázdninami se s ú astníci setkání op t sešli
na za átku srpna, aby spole n  p ipravili zábavné odpoledne pro d ti na plze ském
sídlišti Vinice. B hem jednotlivých srpnových setkání se p ipravoval harmonogram
zábavného odpoledne a za izovali technické v ci související s jeho po ádáním. Ú astníci
m li možnost si vyzkoušet organizaci odpoledne a na vlastní k ži pocítit zodpov dnost za
vyda ení akce. Zábavného odpoledne se zú astnilo okolo 100 lidí, jak d tí i dosp lých
z Vinic i dalších m stských ástí Plzn . Odm nou za p ípravu odpoledne byla návšt va
kade nice, vizážistky, kterou ú astníci projektu velice ocenili.

Po zda ilém "Barevném dnu", z personálních d vod , p evzala realizaci projektu nová
koordinátorka Tereza K sová. Prvním tématem po personální zm n  byla p íprava
motiva ního víkendového setkání ú astník  projektu. Tato atraktivní innost zam stnala
ú astníky více než vým na realizátorky projektu. 1. íjna 2006 se jelo na víkendový
pobyt. P ipravené aktivity napomohly vzájemnému poznávání. Nejv tším p ekvapením
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byla p írodní sauna, kterou jsme spole nými silami zbudovali. Jeden z ú astník  slavil v
druhý den pobytu narozeniny, proto jsme si p ipravili r zné scénky, hry, a upekli
narozeninový dort. Spole n  jsme se shodli na zm n  dne setkávání na tvrtek. Následná
setkání probíhala v novém dni, v pond lí a v novém personálním složení. Spole n  s
koordinátorkou, se za al na  realizaci  projektu podílet asistent koordinátora Ond ej
Pavelek. Velice úsp šným a p ínosným setkáním byla návšt va lektorky ze st ediska
ekologické výchovy. P es po áte ní odpor byli ú astníci projektu schopni bez chyby
rozt ídit namíchaný odpad.

Další z plánovaných výlet  se uskute nil  2. prosince 2006, kdy prost ednictvím pražské
cestovní kancelá e navštívili klienti m ste ko Weiden. Úkolem ú astník  projektu bylo
zajistit veškeré náležitosti pro cestu za hranice, vym nit si peníze, zajistit pojišt ní a
nakoupit si vstupenky do aquaparku. Po návratu se zp tn  zhodnotila témata spojená s
cestou do N mecka (kultura, cestování, geografie, volný as, peníze) a domluvilo se
další setkání v prostorách NZDM Pixla, kde 4. prosince 2006 probíhala Mikulášská
besídka. Ú astníci projektu si pro tuto p íležitost nacvi ili tane ní vystoupení.

Pro záv re né rozlu kové setkání se dlouho vybíraly místo. Nakonec bylo vybráno klidné
prost edí plze ské ajovny, které bylo pro ú astníky projektu p ekvapením. Zhodnotil se
Projekt 33 jako takový, která setkání byla nejzábavn jší, která nejvíce pou ná a která
nudná. Prob hla debata o p ínosu jednotlivých témat, jejich d ležitosti. Ú astníci
hodnotili Projekt 33 velice pozitivn . Nejvíce ocenili víkendová setkání, výlety a
interaktivní vzd lávací blok na téma ekologie. Na záv r obdržel každý z ú astník
památe ní CD s fotkami z pr b hu celého projektu.

P íklad dobré praxe: Dobrým p íkladem je návšt va Michala, který už 4 roky žije ve
Velké Británie a p i setkání nám vypráv l o tom, jak se žije v zahrani í, jak se lidé v
jeho okolí chodit bavit, jaký je tam kulturní život. Ú astníci setkání m li možnost poznat
nové skute nosti, srovnat si možnosti kulturního života tady a zahrani í. Na setkání se
rozvinula diskuze. Tato návšt va potvrdila výhodu otev ených setkání.

Akce Projektu 33:

popis akce termín místo konání
Informa ní sch zky pro zájemce leden-únor Plze
Víkendové setkání b ezen Nedražice
Návšt va Prahy ervenec Praha
Informa ní sch zky pro zájemce ervenec-srpen Plze
Barevný den srpen Plze
Kurz první pomoci zá í Plze
Víkendové setkání zá í Darmyšl
Návšt va kade nice a vizážistky íjen Plze
Návšt va aquaparku v N mecku prosinec Weiden, SRN
Mikulášská besídka v NZDM Pixla prosinec Plze

Projekt 33 v roce 2006 podporovali: Ministerstvo práce a sociálních v cí eské
republiky, Plze ský kraj, M stský obvod Plze  1, Nadace 700 let m sta Plzn .
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Projekt P íležitost

Projekt P íležitost je zam en na zvýšení a posílení kompetencí nezam stnané mládeže
ohrožené sociální exkluzí p i hledání pracovních p íležitostí na trhu práce a na
poskytnutí podpory p i jejich vstupu na pracovní trh. Podstatou projektu je motiva ní
práce, vyhledávání ú astník  kurz , realizace intenzivních kurz  k získání sociálních
kompetencí a dovedností p i hledání práce a znalostí pot ebných p i hledání práce.
Projekt využívá zkušeností a kontakt  z dosavadních pilotních projekt  zam ených na
obdobnou cílovou skupinu. Sou ástí projektu je individuální p ístup a konzultace,
podpora a motivace p i ucházení se o zam stnání.

Cílová skupina: Nezam stnaní mladí lidé ve v ku mezi 15 – 25 lety s ukon enou povinnou
školní docházkou. Cílová skupina je dále specifikována sociálním vylou ením nebo
ohrožením sociálním vylou ením z d vodu nezam stnanosti zp sobené nízkým
vzd láním, absencí vzd lání nebo nízkou úrovní kvalifikace, p ináležitostí k odlišnému
sociokulturnímu prost edí.

Aktivity v roce 2006: Projekt byl zahájen 1. íjna 2006. Z po átku neúplný projektový
tým, který byl postupn  dopln n o asistenta projektu a kontaktního pracovníka, za al
p ipravovat podklady a metodické pom cky pro první vzd lávací kurz. Hlavním úkolem
pracovního týmu bylo zejména hledání potenciálních ú astník  kurzu. Koordinátorka
projektu se postupn  soust edila na t i stanovené zdroje pro vyhledávání ú astník , a to
Ú ad práce v Plzni, Proba ní a media ní službu v Plzni a vlastní zdroje terénní práce.
V záv ru roku došlo také k p ímým návšt vám koordinátorky projektu v rodinách, kde
byli potenciální ú astníci informování o nabídce, cílech a obsahu vzd lávacího kurzu a
motivováni pro ú ast. Z t chto d vod  byl rovn ž vytvo en informa ní leták, který byl
pr b žn  distribuován. Na individuální sch zky s koordinátorkou projektu docházeli i
zájemci, kte í doporu ení na kurz dostali z více informa ních zdroj . Velký po et
z cílové skupiny byl osloven prost ednictvím informa ní sch zky konané na ÚP Plze .

Podstatnou sou ástí p íprav byla p íprava podklad  a metodických pom cek pro
vzd lávací kurz. Koordinátorka vytvo ila na základ  metodiky vzd lávacích aktivit
jednotlivé pracovní listy a nastavila systém bodového hodnocení jako jednoho
z motiva ních prvk . Pracovní tým ešil rovn ž problém s výhodným prostorem pro
realizaci kurzu. Bylo rozhodnuto, že první kurz se uskute ní v prostorách naší
organizace.

Akce projektu P íležitost:

popis akce termín místo konání
Sch zka s pracovníky PMS v Plzni íjen Plze
Sch zka s vedoucími odd lení na ÚP Plze íjen-listopad Plze
Prezentace kurzu listopad-prosinec Plze
Informa ní setkání s ú astníky kurzu prosinec Plze

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky.
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Projekt Dou ko

Projekt Dou ko zajiš uje s pomocí dobrovolník  koordinaci mimoškolního vzd lávání d tí
ze znevýhodn ného prost edí. Tyto aktivity jsou vykonávány v rámci celostátního
projektu Polis realizovaného lov kem v tísni — spole ností p i T, o.p.s. jejíž cílem je
propojit služby institucí, neziskových organizací a odpov dných initel  tak, aby
synergicky p sobili proti prohlubujícímu se sociálnímu vylou ení a zavád li
nediskrimina ní opat ení, která pomohou sociáln  slabým lidem integrovat se do
spole nosti, získat odpovídající vzd lání a usp t na trhu práce.

Cílová skupina: D ti žijící v sociáln  znevýhodn ném prost edí, které automaticky
p ejímají životní strategie a zp soby svých rodi . Jejich rodi e mají ve
v tšin  p ípad  sami nízké vzd laní a nedokáží svým d tem p edávat základní znalosti
ani jim poradit p i p íprav  do školy. Na druhé stran  ani mnoho u itel  není p ipraveno
tyto d ti p ijmout a nedokáží je motivovat k u ení i rozpoznat jejich specifické
pot eby, rozvíjet talent a nadání.

Poskytované služby:
p ímá terénní práce dobrovolník
podpora mimoškolního vzd lávání a volno asových aktivit
zprost edkování kontakt  mezi školou a klientem
spolupráce s r znými sociálními pracovníky a institucemi

Aktivity v roce 2006: Koordinátorka se pravideln  ú astnila sch zek s partnerskou
organizací Tady a te  za ú elem spole né koordinace mimoškolního vzd lávání, vým ny
zkušeností, p ípravy informa ních kampaní apod. V pr b hu t chto konzultací byla
vytvo ena podoba leták  pro dou ující a dobrovolníky. V b eznu prob hl seminá  pro
sociální pracovníky M sta Plzn , kde se koordinátorka podílela na vytvo ení p edstavy o
spole né spolupráci.

Akce projektu Dou ko:

popis akce termín místo konání
Vzd lávací seminá  pro dou ující kv ten Plze
Vzd lávací seminá  pro dou ující íjen Plze
Vzd lávací seminá  pro dou ující listopad Plze

Kvantitativní p ehled:

m síc leden únor b ezen duben kv ten erven
Po et dobrovolník 8 8 8 8 8 8
Po et odu ených hodin 62 80

m síc ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec
Po et dobrovolník 0 10 18 21 21
Po et odu ených hodin 0 32 58 89 37

Projekt Dou ko v roce 2006 podporovali: lov k v tísni - spole nost p i T
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Pod kování

Na tomto míst  chceme  pod kovat všem dárc m a spolupracujícím organizacím za
podporu projekt  ob anského sdružení v roce 2006:

Statutární m sto Plze

Ministerstvo práce a sociálních v cí eské republiky

Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky

                                  Ministerstvo kultury eské republiky

M stský obvod Plze  3

Nadace VIA z prost edk  Nadace eské spo itelny

Nadace rozvoje ob anské spole nosti ze sbírkového projektu Pomozte d tem!

Plze ský kraj

  eská televize

M stský obvod Plze  1

Nadace 700 let m sta Plzn

  Evropský sociální fond

eský Telecom, a.s.
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Finan ní rozvaha
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Výkaz zisk  a ztrát
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VÝDAJE
Celkem

01

ostatní

02

Pixla

03

Klubí ko

04

Miro Suno

05

Polis

06

Projekt 33

07

P íležitost

08

P íležitost II

Materiál 231 631,27 0,00 126 245,02 32 605,45 14 666,50 0,00 32 091,30 25 005,00 1 018,00

kancelá ské pot eby, provozní mat., mat. na opravy 501/10 53 873,00 0,00 40 599,10 4 260,90 1 379,00 0,00 2 331,00 4 285,00 1 018,00

hygienické pot eby, drogerie, léky 501/11 7 278,38 0,00 5 149,13 2 129,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

literatura 501/12 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00

výukový materiál, pom cky, hra ky, hry 501/13 24 645,82 0,00 13 690,52 5 542,00 0,00 0,00 5 413,30 0,00 0,00

hudebniny 501/14 1 484,00 0,00 0,00 0,00 1 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sportovní vybavení, pom cky 501/15 5 926,50 0,00 5 866,50 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

potraviny 501/17 8 058,00 0,00 2 893,00 1 645,00 0,00 0,00 3 520,00 0,00 0,00

PHM 501/20 927,50 0,00 0,00 0,00 927,50 0,00 0,00 0,00 0,00

DKP 501/30 129 258,07 0,00 58 046,77 18 968,30 10 876,00 0,00 20 647,00 20 720,00 0,00

Služby 604 700,43 4 200,50 359 460,40 92 015,54 28 254,49 0,00 100 732,54 14 044,50 5 992,46

el. energie 502/10 15 252,80 0,00 6 218,10 0,00 500,00 0,00 8 534,70 0,00 0,00

vodné, sto né 503/10 7 322,60 0,00 5 029,60 17,00 0,00 0,00 2 276,00 0,00 0,00

teplo a TUV 503/20 99 141,80 0,00 65 398,90 13 954,90 2 250,00 0,00 17 538,00 0,00 0,00

opravy a údržba 511/10 29 911,30 0,00 12 770,30 1 100,00 1 140,00 0,00 14 901,00 0,00 0,00

cestovné 512/10 6 829,00 1 186,00 3 176,00 241,00 0,00 0,00 1 818,00 234,00 174,00

náklady na reprezentaci 513/10 3 555,00 855,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

software 518/10 33 924,60 0,00 19 262,60 4 554,00 0,00 0,00 4 000,00 6 108,00 0,00

svoz odpadu 518/20 1 289,72 0,00 1 289,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní služby (ú etní služby, supervize, honorá e, jiné) 518/30 139 334,78 200,00 75 123,71 34 383,30 5 560,00 0,00 17 040,27 3 877,50 3 150,00

vzd lávání, kurzovné, vstupné 518/31 36 660,00 0,00 29 850,00 4 900,00 0,00 0,00 1 910,00 0,00 0,00

poštovné 518/40 2 725,00 7,50 1 796,50 183,50 165,50 0,00 159,00 251,00 162,00

telefonní poplatky 518/41 43 298,94 1 952,00 23 270,87 8 894,04 1 500,00 0,00 4 507,57 778,00 2 396,46

telefonní karty 518/42 3 800,00 0,00 2 200,00 400,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00

tisk, fotoslužby, kopírování 518/43 7 546,00 0,00 6 858,50 97,50 125,00 0,00 75,00 280,00 110,00

doprava 518/50 5 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 662,00 0,00 0,00

nájemné 518/80 143 321,60 0,00 88 936,00 23 208,60 14 500,00 0,00 14 161,00 2 516,00 0,00

p j ovné 518/81 2 745,29 0,00 149,60 81,70 2 513,99 0,00 0,00 0,00 0,00

ubytování 518/82 22 380,00 0,00 15 430,00 0,00 0,00 0,00 6 950,00 0,00 0,00

Osobní náklady 1 377 699,00 0,00 715 329,00 325 032,00 1 350,00 63 610,00 167 649,00 104 729,00 0,00

mzdy 521/10 1 026 629,00 0,00 532 875,00 241 697,00 1 000,00 47 120,50 126 359,50 77 577,00 0,00

sociální pojišt ní 524/10 260 532,00 0,00 135 275,30 61 905,50 260,00 12 248,50 30 672,50 20 170,20 0,00

zdravotní pojišt ní 524/20 90 538,00 0,00 47 178,70 21 429,50 90,00 4 241,00 10 617,00 6 981,80 0,00
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Ostatní 19 638,00 9 268,00 13 960,08 466,21 0,01 0,00 4 874,16 253,00 -0,46

ostatní dan  a poplatky 538/20 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní pokuty a penále 542/10 0,00 9 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zaokrouhlování 549/10 0,00 0,00 1,08 0,21 0,01 0,00 -0,84 0,00 -0,46

bankovní poplatky 549/20 4 872,00 85,00 3 431,00 466,00 0,00 0,00 637,00 253,00 0,00

pojišt ní 549/30 8 514,00 0,00 5 325,00 0,00 0,00 0,00 3 189,00 0,00 0,00

zákonné pojišt ní zam stnanc 549/40 5 082,00 0,00 4 033,00 0,00 0,00 0,00 1 049,00 0,00 0,00

smluvní pokuty 549/50 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje celkem 2 242 851,70 13 468,50 1 214 994,50 450 119,20 44 271,00 63 610,00 305 347,00 144 031,50 7 010,00

P ÍJMY
Celkem

01

ostatní

02

Pixla

03

Klubí ko

04

Miro Suno

05

Polis

06

Projekt 33

07

P íležitost

08

P íležitost II

Zdroje 2 251 139,89 21 756,69 1 214 994,50 450 119,20 44 271,00 63 610,00 305 347,00 144 031,50 7 010,00

Statutární m sto Plze 691/10 679 769,50 0,00 571 185,80 83 814,20 24 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00

MPSV R 691/10 265 772,20 0,00 54 624,20 0,00 0,00 0,00 211 148,00 0,00 0,00

MŠMT R 691/10 433 481,20 0,00 119 856,20 313 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plze ský kraj 691/10 281 550,00 0,00 220 000,00 51 550,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Statutární m sto Plze  - MO Plze  1 691/10 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00

Statutární m sto Plze  - MO Plze  3 691/10 13 475,00 0,00 13 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nadace VIA 691/10 32 736,50 0,00 32 736,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NROS Pomozte d tem! 691/10 172 175,00 0,00 172 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MK R 691/10 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nadace 700 let m sta Plzn 691/10 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

ESF 691/10 144 025,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 025,15 0,00

lov k v tísni - spole nost p i T (Equal - Polis) 602/10 63 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 610,00 0,00 0,00 0,00

eský Telecom (Fond drobného dárcovství) 682/20 7 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 010,00

dary 682/20 28 244,80 0,00 27 734,80 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spoluú ast 682/10 7 820,00 0,00 2 850,00 620,00 1 000,00 0,00 3 350,00 0,00 0,00

vlastní p íjmy - p efakturace 602/10 6 659,50 1 952,00 357,00 0,00 3 501,50 0,00 849,00 0,00 0,00

vlastní p íjmy 602/20 19 700,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úroky 644/10 111,04 104,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 0,00

ROZDÍL P ÍJMY – VÝDAJE 8 288,19 8 288,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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