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očima výkonného ředitele organizace Bc. Jakuba Václavů

Provozovat neziskovou organizaci není vůbec snadné. Rok začíná nejistotou. Budeme omezovat provoz projektů, nebo je rovnou 
zastavíme? Co bude se zaměstnanci, co bude s klienty? Období nejistoty a podávání desítek žádostí o podporu trvá do jara.  
V průběhu dubna se většinou trochu vyjasní. Zjistíme, zda (a kolik) máme na základní provoz a naše projekty, zda se bude 
propouštět a jaké budou výplaty. Rok 2014 nebyl jiný. Chvíle nejistoty vystřídala jistota v tom, že přežijeme další rok. Ponton  
v roce 2014 oslavil 18 let. Těch 18 let si bylo právě v té nejistotě podobných. A nakonec také krásných, v tom, že ke každému 
roku předchozímu dokážeme přidat další, a pak další a další…
Otázkou může být - proč to všechno? Proč pokračovat? Kde brát pořád optimismus? Kde brát energii na psaní žádostí, když není 
jisté, že se nám ta energie vrátí? Já Vám to řeknu, protože i já ji hledám - a nacházím. To, co nám nakonec vždycky dodá chuť 
pokračovat a naplňovat poslání, jsou právě ti, pro které to děláme. Děti a mladí lidé, někdy i jejich rodiče, kteří k nám do klubů 
chodí, kteří nás hledají v terénu a kteří se těší na naše semináře. Ti, kteří zkoušejí v naší hudebně, tančí na našich soutěžích, 
nebo zlepšují své znalosti v naší školce. Je jich zhruba stovka denně. Přicházejí a jsou rádi, že přijít mohou. Chválí nás i přes to, 
že nás někdy zlobí. Když ještě k tomu Ponton pochválí někdo, kdo je pro nás důležitý a kdo naší práci rozumí, víme, že to, co 
děláme, má smysl. Naplňujeme poslání Pontonu a dost možná, že i to svoje osobní.    
Děkuji tedy všem, kdo do tohoto boje o přežití se mnou a s Pontonem jdou. Všem členům spolku, zaměstnancům, všem klientům, 
všem dárcům a donorům i všem úředníkům a politikům. Bez Vás by Ponton nebyl. A to by byla, podle mého názoru, velká škoda.  
Tak to vidím já. Jak to vidíte Vy, můžete posoudit sami, třeba poté, co si přečtete tuto výroční zprávu.
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Ponton, občanské sdružení je nezisková organizace, která se věnuje dětem a mladým lidem ze sociálně problematického 
prostředí. Od roku 1996 působí v Plzni a od roku 2010 také v Příbrami. Ponton denně podpoří kolem 100 dětí a mladých lidí 
tím, že naplňuje své cíle a poslání skrze svých 5 projektů. V Pontonu v současné době pracuje 24 lidí a organizace hospo-
daří se 7 až 10 miliony korun ročně.
Posláním Pontonu je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických  
skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

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
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o Pontonu 

očima Mgr. Aleny HYnKoVÉ, MBA

vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně

„Za poslední roky se pod vedením ředitele Bc. Jakuba Václavů organizace velice zprofesionalizovala a daří se jí posky-
továním sociálních služeb cílit právě na ty klienty, kteří nejsou předmětem zájmu ostatních subjektů a jimi nabízených služeb. 
Ponton tak pokrývá prostor prevence směřovaný na nejohroženější skupinu – děti a mládež přímo ohrožených sociální 
exkluzí. Zde je třeba vyzdvihnout i konkrétní aktivity - i přes každoroční boj o přežití služby Klubíčka se ho Pontonu stále daří 
udržet a poskytovat předškolní péči dětem, kterým by se jinak nedostala. Návazně pro školní děti funguje v rámci organizace 
doučování a úzká spolupráce s daným školským zařízením. Ponton je standardně mezi prvními, kteří se zapojují do projektů 
Odboru sociálních služeb MMP, zejména pak do projektu zacíleného na eliminaci možného stigmatu dětské chudoby „Přímá 
podpora žáků základních škol - poskytování školních pomůcek dětem ze sociálně slabých rodin“.

Ráda bych touto cestou ocenila přínos ředitele Bc. Jakuba Václavů v rámci realizace naší studie pod názvem „Latentní 
bezdomovectví“, která mapovala situaci na plzeňských ubytovnách a zároveň soustředěnou pomoc, kterou organizace  
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Ponton poskytuje dětem a mládeži právě ze zmíněného nepodnětného prostředí.“

očima Mgr. Martina BAXY

1. náměstka primátora města Plzně pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a projektu Plzeň - EHMK 2015

„Ponton se dlouhodobě a systematicky věnuje práci s nejmladší generací ohroženou sociálním vyloučením. Jako jedna  
z prvních organizací v Plzni se Ponton začal věnovat dětem a mládeži žijícím na ubytovnách a snaží se jim zprostředková-
vat kontakt s okolním světem. Ponton se významně podílel i na zajištění festivalu Khamoro v Plzni, díky němuž se mohli 
Plzeňané seznámit s romskou kulturou. V rámci festivalu se konala již tradiční akce „Street Battle Jam“, u jehož zrodu stál 
právě Ponton. 

Organizace smysluplně propojuje svět sociálních služeb a kultury, kde se přes hudbu a tanec snaží dětem dávat nový rozměr 
jejich volnému času. Ti nejmenší mají díky pontonskému Klubíčku zajištěný lepší „školní start“ – na předškolní výchovu se 
leckdy zapomíná, ale právě ona hraje významnou roli v dalším školním úspěchu dítěte a následně jeho pracovním uplat-
nění.“ 
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Lidé v organizaci platné k 31. 12. 2014

V roce 2014 v Pontonu dále pracovali: Monika Kotlárová (asistent pedagoga, Pvp Klubíčko), Květa Rovenská (kontaktní 
pracovník, NZDM Pixla), Nikola Stieberová DiS., (asistentka ředitele), Bc. Adéla Červenková (kontaktní pracovník, NZDM 
Pixla), Bc. Denisa Kuncová (kontaktní pracovník, NZDM Pixla), Mgr. Kateřina Volfová (koordinátorka projektu NZDM Bedna), 
Zdeněk Melín (grafik, NZDM Bedna), Natálie Schertlerová (uklízečka), Bc. Jan Frish (člen spolku), 
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očima koordinátorky Bc. ivany Konášové

Co je podle Tebe Pvp Klubíčko?
Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem a jejich rodinám, z různých důvodů sociálně znevýhodněným, bezpečnou  
a kvalitní alternativu předškolního vzdělávání. Připravujeme děti na dobrý start v první třídě základní školy nebo na přestup 
do mateřské školy. Naším hlavním cílem je povzbudit zájem rodin o vzdělávání a výchovu dětí v předškolním věku a násled-
né posílení spolupráce mezi rodiči, dětmi a pedagogickým pracovníkem. 

Jak hodnotíš rok 2014?
Podle mého názoru je Klubíčko v Plzni i Plzeňském kraji projekt jedinečný, je vytvořena dlouhodobá spolupráce s rodinami, 
s pracovníky OSPOD a s dalšími organizacemi.  O to víc mě mrzelo, že i tento rok jsme se potýkali s potížemi při financování 
projektu. Celkový rozpočet byl zafinancován na cca 50 % nákladů projektu. Přesto se podařilo projekt v plném rozsahu  
realizovat, a to díky minimalizaci mzdových nákladů.

Potěšilo mě, že když se rodiny, pro které jsme mnohdy jedinou reálně dostupnou školkou v Plzni, dozvěděly o hrozbě 
ukončení projektu, vyjádřily svou podporu zorganizováním podpisové akce, při které získaly více než 200 podpisů.
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Podařilo se nám uskutečnit benefiční koncert pro Klubíčko. Úžasné bylo, že nás takto kromě vystupujících kapel podpořilo 
přes 100 lidí a výtěžek byl díky Nadaci Divoké husy zdvojnásoben. 

Jsem ráda, že byla podpořena aktivita logopedické prevence a nápravy řeči u dětí, což je u většiny veliký a podstatný krok 
v přípravě do školy. Došlo tedy k nákupu logopedických pomůcek, posílení personální kapacity na tyto aktivity a zinten-
zivnění spolupráce s rodiči.

Co se podařilo v Klubíčku?
V průběhu roku 2014 se našich pravidelných aktivit účastnilo celkem 36 dětí a jejich rodin. Úspěchem bylo, že z 11 dětí, 
které na konci školního roku odešly z projektu, 4 děti nastoupily do prvních tříd běžných ZŠ, 6 dětí do přípravného ročníku 
ZŠ a 1 dítě do MŠ. Od září se připravuje v Klubíčku na školní docházku dalších 9 předškoláků. Pozitivní je, že pozorujeme 
nárůst zájmu rodin o výběr školy pro děti a také zájem o způsob zápisů do ZŠ a celkovou připravenost dětí na vstup do první 
třídy. Díky přítomnosti rodičů při logopedické nápravě a viditelným pokrokům u dětí většina rodičů pochopila význam domácí 
přípravy. U 20 dětí tak došlo k nápravě řeči a velikým pokrokům. Níže uvádím alespoň jeden příklad naší práce.

Spolupráce s rodinou (Janička, 5 let a Tomáš, 4 roky)
V září nastoupili do programu sourozenci (jeden z nich předškolák) z rodiny v tíživé sociální i bytové situaci a se složitými 
rodinnými vztahy. Obě děti byly značně opožděné ve vývoji, zejména z důvodu nepodnětného prostředí, nemluvily a byly 
velmi nesamostatné. Podařilo se navázat intenzivní spolupráci s otcem a vzájemné propojení aktivit a působení na děti 
jak v předškolním programu, tak i v domácím prostředí, přineslo postupné pokroky. Děti s rodiči se zapojili také do logo-
pedického programu. Na konci roku již děti plně zvládají režim dne, projevují zájem o aktivity. Jana začíná komunikovat 
v jednoduchých větách, pozná tři barvy, napočítá do pěti a poznává zvířátka, rozvíjí se její grafomotorický projev. Tomáš, 
který měl těžký adaptační proces, chodí do Klubíčka pravidelně a rád a také se rozvíjí zejména v komunikaci. Díky včasné 
pedagogické péči, pravidelnému docházení dětí do kolektivu a motivaci rodiny má Jana velkou šanci na nástup do běžné 
základní školy.
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očima rodičů

“Klubíčko pro mě znamená hodně moc. Pracovnice hodně pomohly mně i mému prvnímu synovi, který do čtyř let skoro 
vůbec nemluvil, nejedl žádná jídla, jen bramborovou kaši. Dnes je to tak, že jí vše a mluví hezky. Tety ho učí logopedii. Za to 
jsem moc vděčná.”
“Jsem v Klubíčku už třetí rok, chodí tam oba moji synové. Jsem s Klubíčkem moc spokojená, dětem se tam moc líbí. Jediné 
co bych změnila, je pracovní doba, abych mohla nastoupit do práce.”

PoHLed odJinud 

očima Phdr. Kateřiny zíkové, psychologa Pedagogicko–psychologické poradny v Plzni 

 
„Je mi potěšením vyjádřit se k významu činnosti projektu Klubíčko, s jehož koordinátory spolupracujeme od roku 2009. Jeho 
význam je nedocenitelný zejména pro děti rodičů ze sociálně vyloučeného prostředí, pro které jsou předškolní vzdělávání  
a příprava na vstup do školy nedostupné. Tyto děti nachází v Klubíčku kontakt s vrstevnickým kolektivem, pravidelnost 
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režimu, cílenou stimulaci dílčích dovedností (v neposlední řadě logopedickou péči), jsou rozvíjeny jejich sociální kompetence 
a práceschopnost. Projekt Klubíčko a jeho obětaví pracovníci svou činností úspěšně předcházejí sociálnímu vyloučení a 
selhávání dětí při vstupu do mateřské či základní školy. Tuto úspěšnost máme my poradenští pracovníci možnost objektivně 
hodnotit v rámci pravidelných psychologických vyšetření umístěných dětí, kdy jsou s časovým odstupem od zařazení do 
péče Klubíčka reflektovány zásadní posuny v rozvoji jejich schopností a dovedností.“

Celkový počet podpořených dětí v projektu 36

Celkový počet rodičů, se kterými jsme spolupracovali 34
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očima koordinátorky Bc. Kateřiny Matasové

Co je podle Tebe NZDM Pixla?
Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla je především klub, kde mohou mladí trávit volný čas a kde jim 
pracovníci pomohou s jejich aktuálními problémy. Nejčastěji se jedná o pomoc s hledáním práce či brigády, o doučování,  
o poradenství ve vztahových a intimních tématech apod. Pro uživatele je každý den připraven zajímavý preventivní či vol-
nočasový program, například turnaje, výtvarné dílny, povídání a testíky. 

Jak hodnotíš rok 2014?
V roce 2014 jsme zavedli dlouho diskutovanou novinku – rozdělili jsme cílovou skupinu na mladší a starší uživatele. 
Znamená to, že jeden den v týdnu je vyčleněn pro děti a mladé lidi starší 13 let a jeden den je určen dětem mladším 13 
let. Toto rozdělení se odrazilo v denní návštěvnosti klubu - byl tedy větší prostor pro individuální práci a vedení programů 
na klubu. V roce 2014 se nám také podařilo vzít mladší děti na zážitkový výlet na chatu a pro starší uspořádat dvoudenní 
spaní v Pixle, obě akce byly všemi zúčastněnými hodnoceny velmi pozitivně. V září proběhl tradiční Underbridge music fest 
Pixlování s bohatým programem. Akci navštívilo asi 250 lidí, z toho 120 uživatelů služby NZDM Pixla, z nichž někteří také na 
akci vystoupili. 
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Co se podařilo dětem  a mladým lidem, kteří k vám chodí?
Díky dlouhodobé a individuální práci například složila jedna uživatelka naší služby úspěšně reparát a postoupila tak do 
dalšího ročníku. Další uživatel díky pravidelnému doučování zvládl závěrečné zkoušky na učiliště a několika mladým lidem 
se podařilo najít brigádu. Řešíme s dětmi různá témata, ale uvádím zde alespoň jeden příběh z naší praxe.

Hledání brigády (Martina, 16 let)
Pracovnice pomáhala uživatelce Martině s hledáním brigády. Na prvním setkání seznámila pracovnice Martinu s různými 
portály s nabídkami brigád a naučila ji v nich hledat a odepisovat na aktuální a vhodné nabídky. Poradila jí, co je vhodné 
psát do e-mailu, kterým odpovídá na nabídku práce a informovala ji o možnosti nechávat si aktuální nabídky práce posílat 
na svůj e-mail. Martina si poté samostatně vyhledávala nabídky a odepisovala na ně. Odpovědi, které jí došly, konzultovala 
s pracovnicí. Martina hledala celkem intenzivně a po čase začala být otrávená z toho, že se jí nedaří nic najít. Pracovnice 
ji motivovala, aby hledání nevzdávala, vysvětlovala jí, že najít brigádu může trvat déle, že je důležité v úsilí nepolevovat. 
Martině se asi po měsíci podařilo najít vhodnou brigádu, na kterou nastoupila.  

očima dětí 

„Do Pixly chodíme, abysme se netoulali venku a nedělali blbosti.”           
„V Pixle mi pomáhají se vším, co mě trápí.” 
„Cejtim se tady dobře!”



strana 15 

PoHLed odJinud

očima supervizora Mgr. Michala Vybírala, terapeuta a lektora vzdělávání dospělých  
v oblastech osobnostního a sociálního rozvoje

„Pixla mě baví! Mám dojem, že je plná mladých lidí, které baví jejich práce, přemýšlí o ní a o svých klientech, a zároveň se 
z toho nepo... Občas se pohádají, někdy spolu nesouhlasí, někdy někdo někoho nemusí, ale dokážou o tom mluvit a pak 
spolu pracovně a většinou i lidsky vyjít. Přijde mi, že za ty zhruba 3 roky, po které Pixlu znám, udělala pokroky směrem  
k jasnějším cílům, hranicím, a že umí se svými klienty pracovat cíleněji jak na tematických projektech, tak při individuální 
práci nebo na smysluplném trávení volného času.“

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu 395
Průměrná denní návštěvnost v NZDM Pixla 32
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očima koordinátorky projektu Mgr. Adély trdličkové

Co je podle Tebe TP COM.PASS? 
COM.PASS je terénní program pro děti a mladé lidi od 11 do 26 let. Řešíme s nimi problémy, se kterými se setkávají. 
Pomáháme jim například s výběrem středních škol, s mezilidskými konflikty a také je vedeme k tomu, aby trávili volný čas 
smysluplným způsobem. S dětmi a mladými lidmi se potkáváme především na ulici nebo v parku, v jejich běžném prostředí. 

Jak hodnotíš rok 2014?
COM.PASS má velmi pestrou škálu různých aktivit, a to nejen pro děti a mladé lidi, se kterými spolupracují, ale i pro 
veřejnost. Jsem ráda, že se nám povedlo spojit se s významnými neziskovými organizacemi a společně realizovat mnoho 
zajímavých aktivit. Příkladem je třeba romský festival Khamoro v Plzni, který si klade za cíl ukázat veřejnosti nadané, 
talentované a úspěšné Romy. Nebo akce Fotbal pro rozvoj, která se snaží pomocí fotbalu spojit různé sociální skupiny 
lidí. Novou a velmi netradiční aktivitou byla realizace víkendové brigády s názvem „Bez práce není legrace“. Mladí lidé si 
vyzkoušeli průběh výběrového řízení a získali tak pro mnohé první pracovní zkušenost.  O prázdninách se také 10 mladých 
lidí zúčastnilo táborového pobytu, kde se dozvěděli, co je čeká na střední škole. Prostor během roku získali i tanečníci  
a tanečnice, kteří se zaměřují na Street Dance, Popin a Break Dance. Své umění předvedli během taneční soutěže Street 
Battle Jam 2014.
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Za zmínku určitě stojí spolupráce s dalšími organizacemi, a to především v rámci Pracovní skupiny nízkoprahových služeb 
Plzeňského a Karlovarského kraje (zkráceně PLK), kterou koordinuje pracovnice TP COM.PASS. Díky skupině dochází 
ke sdílení zkušeností mezi obdobnými zařízeními, což pozitivně přispívá k rozvoji našich služeb.

Co se podařilo v rámci TP COM.PASS? 
V roce 2014 se nám, mimo výše popsaného, podařilo rozšířit okruh své práce na tři plzeňské ubytovny. Kromě práce s dětmi 
a mladými lidmi v sociálně vyloučených lokalitách nyní tedy pravidelně realizujeme volnočasové a preventivní aktivity i na 
těchto ubytovnách. Úspěšná byla například také společná exkurze na gynekologii, kterou uvádím jako jeden příklad z naší 
praxe.

Exkurze na gynekologii (Jana, 15 let, Monika, 16 let)
Pracovnice často mluví s mladými lidmi na téma antikoncepce a sex. Jelikož je pro některé dospívající dívky toto téma velmi 
aktuální a možná i trochu děsivé, došlo k domluvě, že bude dobré zajít společně za odborníkem a pobavit se s ním   
o problematice a zároveň vidět prostředí, ve kterém lékař působí. Tím mělo dojít ke zmírnění obav a získání odborných  
informací. Exkurze splnila všechna očekávání. Dívky se nebály vyptávat a získaly tak mnoho užitečných informací. Díky 
osobní návštěvě ordinace gynekologa je strach opustil.

očima dětí 

„COM.PASS chodí za náma a díky nim můžeme na výlety.”
„Bavíme se s holkama, protože jsou milý a hrajou si s náma. 
A když s něčím potřebujem pomoc, tak nám pomůžou.”
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PoHLed odJinud

očima Štěpána Kyncla, koordinátora projektu Fotbal pro rozvoj

 „Když se projekt Fotbal pro rozvoj chystal na svou premiérovou štaci do Plzně, chodil jsem bezradně mezi lidmi a marně 
sháněl nějakou partnerskou organizaci, která se do projektu zapojí. Nakonec moje volání vyslyšel Kuba Václavů, který se 
nadchnul do myšlenky propojení fotbalu a příjezdu keňských dobrovolníků s terénním programem COM.PASS. Kdyby nebylo 
COM.PASSu, Fotbal pro rozvoj by v Plzni zel prázdnotou a nedošlo by k žádnému kontaktu mezi tímto projektem a jeho cílovou 
skupinou. Myslím, že jsme měli veliké štěstí, že se nás ujmul právě projekt COM.PASS a věřím, že se máme od sebe navzájem 
co učit. Bez Pontonu by Fotbal pro rozvoj v Plzni nemohl existovat, a proto mu z mé strany patří hluboký obdiv a dík.“

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu 153
Počet nových uživatelů služeb TP COM.PASS v roce 2014 75

Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Úřadu vlády ČR 
a Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny.
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očima koordinátorky Bc. Magdalény Kočové

Co je podle Tebe NZDM Bedna?
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna je klub v Příbrami, který navštěvují děti a mladí lidé ve věku 11-20 let. Bedna 
je sociální služba, takže kromě trávení volného času zde děti a mladí lidé mohou najít i pomoc, radu a podporu. V Bedně 
také platí daná pravidla a pracovníci dbají na jejich dodržování. 

Jak hodnotíš rok 2014?
Od července 2014 až do konce roku probíhal tzv. monitoring terénu. Pracovník pravidelně monitoroval vybrané lokality  
a cílové skupiny dětí a mládeže v Příbrami. Dle výsledků šetření jsme mohli začít s přípravami na poskytování terénní formy 
sociální služby. 
V roce 2014 jsme také zahájili spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování, která začala v Příbrami působit.  
Díky tomu jsme se stali členy několika pracovních skupin a došlo tak k upevnění služby v síti sociálních služeb ve městě.
Ani v roce 2014 jsme v Bedně nezaháleli a uspořádali tradiční akce pro veřejnost. Poprvé do prostor Bedny mohla nahléd-
nout veřejnost o Dni otevřených dveří v rámci oslav 4. narozenin Bedny. A protože si vážíme našich podporovatelů, us-
pořádali jsme speciální setkání pro „Dejdeňáky“- tedy pro ty, kteří přispěli na provoz Bedny v kampani Dej den! v roce 2013. 
Pro děti a mladé lidi jsme o prázdninách zorganizovali Adrenalinové odpoledne ve skateparku a v září proběhlo Bednění 
2014 společně se Dnem otevřených dveří. 
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Co se podařilo dětem a mladým lidem díky NZDM Bedna?
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 získat během pravidelných programů 
nebo přímo z rozhovorů s pracovníkem. Bedna nabízí také individuální doučování. Pro lepší představu uvádím příklad naší 
práce.

Zvládání těžké finanční situace (Jonatán, 18 let) 
Jonatán navštěvuje závěrečný ročník odborného učiliště. Vážné finanční potíže v jeho rodině mu byly překážkou v dojíždění 
na školní praxi. Jonatánovi byla nabídnuta pomoc s vyřízením slevy na jízdné pro studenty, případně pomoc s vyřízením  
sociálního stipendia. Jonatán nechtěl situaci řešit. Po dvou týdnech přišel s informací, že si sociální stipendium ve škole 
vyřídil sám. Zároveň společně s pracovníkem propočítal ceny jízdného bez studentské slevy a se studentskou slevou.  
Za pomoci pracovníka si Jonatán z internetu vytiskl postup při zařizování studentské průkazky, kterou si později pořídil. 
Jonatán je pracovníky podporován ve své samostatnosti a vlastní aktivitě.

očima dětí

„V Bedně mi ukázali, jak se mají lidi chovat k sobě, že se dá čas trávit jinak než hulením, pitím, problémy, lítáním venku  
a flákáním se.”
„Bedna je pro mě místo, kde se čas nepromarní a dá se tady hodně věcí naučit. Místo, kde můžu být s kamarády.”
„Líbí se mi, že je to místo bez drog, vulgárních slov, šikany a tak. Líbí se mi chování pracovnic k nám.”
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PoHLed odJinud

očima Mgr. roberta dikana, vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Příbram

„Bedna je místo na zemi, kde rychle najdeš zázemí.
V Bedně najdeš pochopení, když doma trocha klidu není.
V Bedně, spíš než na ulici, získáš něco pod čepici.
V Bedně můžeš zpívat, hrát, zábavy je akorát.
V Bedně, tam na mini ploše, najdeš místo pro kámoše.
Bedna je fajn flek na světě, chceš-li, chytne - najde Tě!“

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu 271
Průměrná denní návštěvnost v NZDM Bedna 28
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Projekt NZDM Bedna byl podpořen v rámci Individuálního projektu Středočeského kraje, který je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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očima koordinátorky Bc. Pavly Pohlreichové

Co je podle Tebe projekt Jsem Ready! ?
Projekt Jsem Ready! pracuje s mladými lidmi z ústavních zařízení. Snažíme se jim pomoci připravit se na přechod  
do samostatného života a dále je podporujeme i po odchodu z ústavu. Spolupracujeme s výchovnými ústavy a dětskými 
domovy v celém Plzeňském kraji. Realizujme zde semináře, které mají za cíl zvýšit povědomí klientů o tématech stěžejních 
pro běžný způsob života, ale také zde navazujeme důvěru potřebnou pro individuální práci.  

Jak hodnotíš rok 2014?
Tento rok byl teprve druhým rokem od zahájení projektu. Podařilo se nám prohloubit a dále navazovat spolupráci s ústavními 
zařízeními, kurátory pro mládež a dalšími spolupracujícími organizacemi. Díky tomu se dařilo navázat kontakt s více klienty. 
Individuální zakázky se navyšovaly především s přicházejícím koncem školního roku, kdy se na nás obraceli klienti, kterým 
se dokončením školy blížil také konec nařízené ústavní výchovy.
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Vydařil se pobyt dětí a mladých lidí z výchovného ústavu v Terešově a Hostouni, který se odehrál přímo v Plzni. Kromě  
klasických seminářů jsme pro ně připravili exkurze do čtyř plzeňských firem, aby si mohli udělat reálnou představu o jejich 
chodu a nárocích na pracovníky. Zpestřením byl také seminář s externí lektorkou na téma „pracovní agentury“ a sebepoznávací 
aktivita na horolezecké stěně. 

S poskytovatelem podpory se podařilo vyjednat realizaci seminářů i v dětských domovech v Plzeňském kraji, které samy  
o tuto aktivitu vyjádřily zájem. Od září 2014 jsme tedy začali spolupracovat s 5 dětskými domovy a do konce roku jsme zde 
realizovali celkem 13 seminářů, do kterých se zapojilo 73 dětí a mladých lidí. 

Co se podařilo mladým lidem díky projektu? 
S mladými lidmi pracujeme nejen na seminářích, ale také individuálně. Snažíme se je podpořit v přípravě na odchod 
z ústavního zařízení, jde například o zajištění následného bydlení, zaměstnání, vyjednání sociálních dávek, ale třeba i řešení 
vztahů. Obracet se na nás mohou i ti, kteří již nějaké ústavní zařízení opustili a potřebují „píchnout“ s vyřizováním svých 
záležitostí.  Níže uvádím alespoň jeden příklad toho, co se nám společně podařilo.

Spolupráce s rodinou (Petr, 18 let)
Pracovník projektu řešil s Petrem jeho plánovaný návrat do rodiny z ústavního zařízení. Rodiče se jeho návratu obávali.  
Samotná matka váhala, má-li vystavit zbytek rodiny rizikovým situacím, které společné soužití se synem přicházejícího 
z výchovného ústavu nutně přinese. Syn se navíc zdál být nedostatečně motivován k urovnání všech konfliktů. Následně 
byl tedy utvořen plán pravidel, kterých se budou členové rodiny (včetně chlapce) striktně držet. Nastavení pravidel bylo 
kompromisní, částečně vyhovující oběma stranám. Kompromisnost zároveň otevřela prostor pro trénink z hlediska 
komunikace, předcházení konfliktním situacím a posílila prostor pozitivnímu jednání ze strany Petra. Podařilo se dosáhnout 
setrvání Petra v rodině a motivovat ho k dokončení učiliště.  
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očima mladých lidí

„Ponton tu je pro lidi v nouzi, chvilky s nima mě bavěj dlouhý..vím, jsem jenom ubožák pouhý,  
ale snažím se jim udělat dobrou reklamu, toto je real..to není fake, já lidi neklamu. 
Ponton není o tom, kde sehnat drogy a tak různě ani jeden není z těch, co ti do xichtu flusne.  
Pomáhaj lidem, co v životě je čeká...jsem ready a ne ulička slepá.“
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PoHLed odJinud

očima Mgr. Blanky Kletečkové, pracovnice DD Domino

„S organizací Ponton spolupracoval náš dětský domov již v minulých letech, v letošním školním roce se tato spolupráce 
zintenzivnila. Zapojili jsme se do projektu Jsem Ready!, využíváme především nabídku seminářů. Jednotlivé semináře jsou 
pro děti a mladé lidi přínosné, získají zde mnoho užitečných informací. Lektoři jsou velice ochotní, vstřícní, jednotlivá témata 
mají přehledně a dobře zpracovaná, dětem vše podrobně vysvětlí, zodpoví všechny dotazy. Přínosem je i to, že jsou tyto 
semináře bezplatné. Spolupráci hodnotím velmi kladně.“

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu 149
Počet spolupracujících ústavů v roce 2014 9

Projekt Jsem Ready! je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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Miro Suno

Projekt Miro Suno je tradiční projekt spolku Ponton, který podporuje hudební a taneční aktivity dětí a mladých lidí. V hudebně 
za rok 2014 působilo celkem 6 kapel, tj. 36 uživatelů, zájem o hudebnu se tedy opět zvýšil. Zdárně pokračuje kroužek Street 
Dance ve spolupráci s TP COM.PASS. Taneční aktivity rozšířila i skupina Khamoro Plzňatar, kde děti a dospělí společně 
nacvičují tradiční romské tance. Úspěchy kapel a tanečních skupin jsou podporovány prezentací na veřejnosti. Všechna  
uskupení dostala nabídku vystoupit na tradičním Underbridge music festu Pixlování pod Saským mostem. Této nabídky 
využila kapela Koki band a Khamoro Plzňatar. Velký úspěch zaznamenala vánoční besídka, na které vystoupily hned tři 
kapely navštěvující hudebnu. V neposlední řadě se nám podařil získat finanční příspěvek od Nadace VINCI na kompletní 
rekonstrukci hudebny, která se uskuteční v první polovině roku 2015. 
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Bez PráCe není LegrACe

Dlouhou dobu jsme přemýšleli o složité situaci ohledně uplatnění se sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí na pra-
covním trhu. Výsledkem naší snahy byl projekt „Bez práce není legrace!“, který se uskutečnil na jaře roku 2014 a do kterého 
se společně s Pontonem zapojil Pavel Svoboda, majitel kempu v Dobřichovicích u Prahy. Jeho organizace se ujal TP COM.
PASS a hlavním cílem projektu bylo formou zážitkové pedagogiky poskytnout dětem a mladým lidem zkušenost z trhu práce, 
rozvíjet jejich pracovní kompetence a upevňovat pracovní návyky.

Mladí lidé si díky projektu prošli celým procesem zaměstnávání – psali životopisy a motivační dopisy, zúčastnili se reál-
ného pracovního pohovoru i konkrétní pracovní činnosti a dostali za práci odměnu. Během dubnového víkendu si v kempu 
Dobřichovice 10 vybraných uchazečů vyzkoušelo různé pracovní činnosti.  Na kluky čekala práce na úpravě břehů, rozryté 
louky, čištění okapů, přípravě opěrné zdi u chatek nebo jejich malování. Dívky pomáhaly upravovat vnitřní prostory  
a zajišťovaly občerstvení pro účastníky. Za peníze, které si účastníci vydělali, si mohli koupit to, co jim v životě pomůže, bude 
je rozvíjet. Příkladem takové odměny byla tramvajenka, příspěvek na dioptrické brýle, vybavení na fotbal nebo permanentka 
do posilovny. Děti a mladí lidé si celý projekt chválili, i majitel kempu pan Svoboda byl s odvedenou prací spokojený. A my 
věříme, že se podaří projekt brzy zopakovat.
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KHAMoro V PLzni

V roce 2014 se Ponton zapojil do realizace romského festivalu Khamoro, který měl v Plzni premiéru. Festival je dobře známý 
v hlavním městě, kde má několikaletou tradici. Základní myšlenkou Khamora je představit romskou kulturu se vším, co světu 
přináší, a to především skrze romské umělce. Cílem festivalu také je, aby se všichni společně pobavili - bez rozdílu věku, 
pohlaví a národnosti. V rámci festivalu Khamoro v Plzni proběhlo několik zajímavých akcí a koncertů. Za zmínku stojí naše již 
tradiční akce Street Battle Jam, na které vystupují mladí talentovaní tanečníci. Do přípravy festivalu se aktivně zapojil projekt 
TP COM.PASS, který rovněž zprostředkoval brigádu uživatelům našich služeb. Mladí lidé, se kterými pracujeme, tak v rámci 
této akce získali nejen pozitivní vzory v oblasti umění, ale i pracovní zkušenosti. 
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Benefiční KonCert Pro KLuBíčKo

25. 8. 2014 jsme zorganizovali v prostorách Anděl music baru benefiční koncert na podporu našeho projektu - programu 
včasné péče Klubíčko. Klubíčko je služba v Plzni jedinečná a pro svou specifičnost těžko financovatelná. Jeho pokračování 
bylo nyní po 16 letém provozu ohroženo. S touto situací jsme se nehodlali smířit a rozhodli se zorganizovat benefiční akci na 
jeho podporu. Podařilo se nám k tomu získat grant od Nadace Divoké husy, která čistý výtěžek z akce zdvojnásobila. Pobavit 
se a podpořit Klubíčko vstupným 150 Kč přišlo přes sto lidí, pro které hrály kapely Pan Cicvárek, ovčí člověk, dále alterna-
tivní rockové kapely Origami a Duben v Pešti, všechny bez nároku na honorář. Na koncertě byla ke zhlédnutí také výstava 
fotografií Lukáše Houdka s názvem Neviditelní. 

Díky vstřícnosti a podpoře všech, kteří na koncert přišli, se Klubíčku podařilo dostat z nejhoršího. Výtěžek z celé akce byl 
úžasných 44 750 Kč a byl použit na pracovní pomůcky a vybavení prostor pro děti. 

Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří vnímají význam předškolního vzdělávání a podpořili nás. Velmi si vážíme také 
návštěvy pana primátora města Plzně, Mgr. Martina Baxy.  I nadále pracujeme na stabilizaci projektu především do dalších 
let.
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AnděL feSt 

Aneb „Mladí andělé z Pontonu zkrášlili most“

O víkendu 17.–19. 10. 2014 se pracovníci Pontonu společně s dětmi a mladými lidmi zapojili do dobrovolnického festivalu 
Anděl Fest. Akce měla jasný cíl – přispět k opravě, čištění a zkrášlení města Plzně. My jsme  se rozhodli zkrášlit nevzhledné 
betonové plochy - mostní pilíře - a schodiště Saského mostu v centru Plzně. 

Do festivalu se společně s pracovníky zapojilo 9 dětí a mladých lidí, se kterými v rámci projektů Pontonu dlouhodobě pracu-
jeme. Tito mladí dobrovolníci si vyzkoušeli práci s barvami, získali zkušenost s dobrovolnickou činností a aktivně se podíleli 
na zkrášlení veřejného prostoru města Plzně, ve kterém také tráví svůj volný čas. Všechny zúčastněné práce moc bavila 
a mají z výsledku radost společně s ostatními kolemjdoucími. A my už plánujeme další pokračování této úspěšné akce.
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zA PoMoC A SPoLuPráCi V roCe 2014 děKuJeMe

V roce 2014 organizaci Ponton největší částkou podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Dále jsme byli financováni z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
CELKOVĚ PONTON PODAL 37 ŽÁDOSTÍ O PODPORU, Z TOHO BYLO 30 ÚSPĚŠNÝCH!

 
za podporu děKuJeMe!

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky
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PLZEŇ

Děkujeme firemním dárcům:

Za umožnění exkurze děkujeme firmám:

Typos, Fujikoyo, MEA Metal applications s.r.o., Pivovar Groll

Děkujeme partnerským organizacím: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní  
jídelna Hostouň, Výchovný ústav a střední škola Terešov, 

Děkujeme spolupracujícím organizacím: Dětský domov Domino, Dětský domov Nepomuk, Dětský domov Tachov, Dětský 
domov Horšovský Týn, Dětský domov Staňkov, TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
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děkujeme dárcům:

Tereza Kůsová, Barbora Polífková, Pavla Pohlreichová, Tomáš Krofta, Michal Guzi, Jiří Frýbert, Markéta Zikánová, Pe-
tra Dittrichová, Martina Lamplotová, Dušan Sčuka, Martin Jakub, Věra Knetlová, Adéla Červenková, David Tišer, Dana 
Hlaváčová, Nicol Červeňáková, Pavlína Matějová, Eva Kraftová, Natálie Rotterová, Josef Šveda, Jana Hajská, Petra Ha-
rangová, Jan Štoller, Yambi, Barbora Landová, Radek Harvánek, Štěpán Kyncl, Šárka Vohlídalová, Jana Šnoblová, Eliška 
Blažková, Dagmar Škubalová, Chistian Potiron, Eva Kraftová, Jakub Filip, Petr Farník, Andrea Gregorová, Vendula Žaludová, 
Vladimír Žalud, Andrea Haasová, Zuzana Rudelová, Luboš Hobl, Milan Jirkovský, Aleš Růžička, Ondřej Ženíšek, Pavlína 
Sloupová, Eva Fürbachová, Radovan Škarda, Květa Rovenská, Jitka Buraltová, Marie Sazimová, Otto Dvořák, František 
Kuba, Matěj Dereck Hard, Radka Bendová, Jimi Jme, Eliška Bendová, Ivan Houdek, Spolek Pražské ulice

Děkujeme supervizorům: Jiřina Sutnarová, Regina Kuncová, Michal Vybíral

Děkujeme dobrovolníkům: Lucie Kotlárová, Marek Honko, Karolína Žižková, Zuzana Krafčíková, Michal Pavlík, Jan Štoller, 
Míša Šafránková, Pavlína Gürtlerová, Radka Antonínová, Petra Palusová, Josef Řehout

další poděkování za podporu a spolupráci si zaslouží:

Peter Oláh, Václav Šašek, Marta Panošová, kapely: Pan Cicvárek, ovčí člověk, Origami, Duben v Pešti, Lukáš Houdek, 
Anděl music bar, restaurace Amorvino, Autokemp Dobřichovice, Martin Baxa.
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StAtiStiKY
NÁKLADY   01 02 03 0304 04 05 06 07 08 19
  Celkem ostatní Pixla Klubíčko Mluví celá Miro Suno Bedna COM.PASS Jsem Pixlování Street
      rodina    Ready!  Battle 
            Jam

Spotřebované nákupy  682 680,22 62 782,24 136 583,50 64 626,55 47 975,00 4 697,00 235 234,02 64 831,55 59 634,36 3 717,00 2 599,00
Provozní materiál 501109 60 317,47 9 367,00 13 720,51 13 331,36 7 306,00 1 495,00 9 375,00 2 591,00 1 847,60 962,00 322,00
Kancelářské potřeby 501119 83 137,58 0,00 16 687,00 2 432,58 17 015,00 0,00 24 853,00 11 493,00 10 657,00 0,00 0,00
Výukový materiál 501139 77 318,80 9 646,00 9 050,00 7 319,28 9 654,00 2 508,00 28 589,52 6 777,00 0,00 2 755,00 1 020,00
Potraviny 501179 45 569,78 2 846,45 11 443,78 3 967,00 0,00 0,00 2 659,00 11 684,55 11 712,00 0,00 1 257,00
Drobný majetek 501309 137 281,50 35 731,00 31 478,00 1 372,00 0,00 694,00 46 379,50 10 741,00 10 886,00 0,00 0,00
Spotřeba energie - plyn 502000 21 510,09 0,00 0,00 11 510,09 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spotřeba el. energie 502109 33 141,10 0,00 6 242,80 8 700,00 3 500,00 0,00 9 849,00 2 496,00 2 353,30 0,00 0,00
Vodné 503109 14 726,70 0,00 5 662,30 1 388,20 500,00 0,00 2 142,00 2 516,70 2 517,50 0,00 0,00
Teplo 503209 209 677,20 5 191,79 42 299,11 14 606,04 0,00 0,00 111 387,00 16 532,30 19 660,96 0,00 0,00
            
Služby  865 264,25 51 540,10 168 999,50 56 305,89 13 500,00 19 440,00 261 892,03 96 479,45 164 173,28 31 283,00 1 651,00
Opravy a udržování budov 511109 5 093,00 0,00 399,00 0,00 0,00 3 771,00 850,00 0,00 73,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 
provozního materiálu 511209 7 597,00 0,00 3 328,00 0,00 0,00 50,00 4 171,00 48,00 0,00 0,00 0,00
Cestovné zaměstnanci 512109 114 548,00 2 917,00 16 044,00 1 984,00 0,00 0,00 43 357,00 6 627,00 43 021,00 0,00 598,00
Cestovné klienti 512209 8 167,00 5 232,00 512,00 0,00 0,00 0,00 771,00 1 506,00 146,00 0,00 0,00
Software 518109 14 412,28 670,00 2 536,00 1 380,00 0,00 0,00 4 494,28 974,00 4 358,00 0,00 0,00
Ostatní služby 
(IP, odpad,vstupné,
doprava,ubyt.,půjčovné) 518309 209 475,50 34 215,00 25 651,10 13 808,00 0,00 1 770,00 55 903,10 28 766,00 21 884,30 27 178,00 300,00
Poplatky za vzdělávání, 
kurzovné 518319 97 425,00 474,00 25 456,00 5 122,00 3 000,00 0,00 41 131,00 12 504,00 9 738,00 0,00 0,00
Supervize 518329 82 175,00 2 700,00 21 100,00 1 400,00 4 000,00 0,00 21 300,00 9 625,00 22 050,00 0,00 0,00
Úklid 518339 27 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autorská práva 518349 1 317,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 753,00
Poštovné 518409 4 489,00 198,10 696,00 1 086,90 0,00 39,00 1 352,00 295,00 822,00 0,00 0,00
Telefonní poplatky 518419 67 883,47 4 045,00 14 757,40 6 485,99 500,00 0,00 9 669,65 12 577,45 19 847,98 0,00 0,00
Prezentace, propagace 518439 61 829,00 1 089,00 14 440,00 12 179,00 0,00 1 230,00 13 792,00 4 697,00 10 797,00 3 605,00 0,00
Nájemné 518809 162 952,00 0,00 44 016,00 12 860,00 6 000,00 12 580,00 37 200,00 18 860,00 31 436,00 0,00 0,00
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NÁKLADY   01 02 03 0304 04 05 06 07 08 19
  Celkem ostatní Pixla Klubíčko Mluví celá Miro Suno Bedna COM.PASS Jsem Pixlování Street
      rodina    Ready!  Battle 
            Jam

Osobní náklady  6 978 669,04 39 938,04 1 712 548,00 616 884,00 80 240,00 10 000,00 2 166 712,00 898 708,00 1 444 927,00 0,00 8 712,00
Mzdové náklady 521000 5 269 481,04 31 200,04 1 295 240,00 462 836,00 80 240,00 10 000,00 1 622 066,00 672 810,00 1 088 589,00 0,00 6 500,00
Zákonné sociální 
pojištění - OSSZ 524109 1 256 755,00 6 425,00 306 842,00 113 273,00 0,00 0,00 400 474,00 166 099,00 262 016,00 0,00 1 626,00
Zákonné sociální 
pojištění - ZP 524209 452 433,00 2 313,00 110 466,00 40 775,00 0,00 0,00 144 172,00 59 799,00 94 322,00 0,00 586,00
            
Daně a poplatky  2 700,00 300,00 404,00 0,00 0,00 0,00 1 492,00 387,00 17,00 0,00 100,00
Správní poplatky 538209 2 700,00 300,00 404,00 0,00 0,00 0,00 1 492,00 387,00 17,00 0,00 100,00
            
Ostatní náklady  36 360,06 7 691,50 7 155,00 3 736,56 0,00 0,00 8 465,00 3 264,00 6 048,00 0,00 0,00
Ostatní provozní náklady 549000 28 116,00 7 691,44 4 812,00 2 226,56 0,00 0,00 6 645,00 2 377,00 4 364,00 0,00 0,00
Bankovní poplatky 549209 2 919,00 0,00 666,00 531,00 0,00 0,00 921,00 268,00 533,00 0,00 0,00
Pojištění 549309 5 325,00 0,00 1 677,00 979,00 0,00 0,00 899,00 619,00 1 151,00 0,00 0,00
Jiné ostatní náklady 
- přeplatky 549999 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
Náklady celkem  8 565 673,57 162 251,88 2 025 690,00 741 553,00 141 715,00 34 137,00 2 673 795,05 1 063 670,00 1 674 799,64 35 000,00 13 062,00
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VÝNOSY   01 02 03 0304 04 05 06 07 08 19
  Celkem ostatní Pixla Klubíčko Mluví celá  Miro Suno Bedna COM.PASS Jsem Pixlování Street
      rodina    Ready!  Battle 
            Jam

Statutární město Plzeň BEZP 691/10 516 000,00 0,00 250 000,00 97 500,00 27 500,00 0,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00
MMP OK 691/10 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
MMP OSS 691/10 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00
MMP OŠMT 691/10 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÚMO 3 691/00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plzeňský kraj 691/10 27 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
Plzeňský kraj OSS 691/10 103 400,00 0,00 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 100,00 0,00 0,00 0,00
Nadace 700 let města Plzně 691/10 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
OKHE 691/00 15 600,00 0,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Město Příbram 691/10 58 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MŠMT 691/10 99 200,00 0,00 0,00 0,00 99 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo kultury ČR 691/10 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MPSV ČR 691/10 5 668 922,99 0,00 1 650 055,00 524 196,00 0,00 0,00 1 475 872,35 344 000,00 1 674 799,64 0,00 0,00
Úřad vlády ČR 691/10 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
Nadační fond Albert 691/10 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
spoluúčast 682/10 8 177,80 623,80 1 800,00 4 027,00 0,00 1 137,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Přijaté příspěvky (dary) 682/20 280 662,00 207 165,60 0,00 10 000,00 15 015,00 0,00 7 911,40 40 570,00 0,00 0,00 0,00
Fakturované služby (IP SK) 602/10 1 128 311,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 311,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Slovo 21 602/10 13 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 062,00
vlastní příjmy 602/20 96 472,00 57 506,00 13 236,00 23 230,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
úroky 644/10 95,42 95,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jiné ostatní výnosy 
- přeplatky 649/99 299,00 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            
Výnosy celkem  8 668 334,51 265 390,82 2 025 690,00 741 553,00 141 715,00 34 137,00 2 673 795,05 1 063 670,00 1 674 799,64 35 000,00 13 062,00
            
            
ZISK / ZTRÁTA  103 138,94 103 138,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Očima předsedy spolku Mgr. Lukáše Eisenvorta

V roce 2014 se udály věci, které jednoznačně ovlivní budoucnost Pontonu, a tedy doufáme, že kroky, které jsme tak trochu 
Pontonu předurčili, budou šťastné a perspektivní. Organizace se neustále vyvíjí a my členové správní rady, jménem které 
píšu, se hodně snažíme o to, aby vývoj Pontonu byl co nejpřirozenější, svižný, ale přitom dobře promyšlený. 
V roce 2014 jsme se rozhodli více se opřít do starých známých kostlivců ve skříni a konečně se pokusit vše nehodící vymést 
načisto a nadobro. Myslím, že se nám to dařilo a zatím stále daří, i když je to běh na dlouhou trať, ale kurz je již nastaven  
a dílčí etapové cíle také. 
Všechno se de facto odstartovalo díky státu, konkrétně novému občanskému zákoníku, který nás donutil jednat a přemýšlet 
nad změnou právní subjektivity z “občanského sdružení” na jinou formu. S tímto úkolem přišli právníci, rozbory, názory toho  
a onoho, zkrátka to znamenalo podívat se na organizaci formálně i neformálně od základu znovu a pak ji opět postavit tak, 
aby vyhovovala potřebám přítomnosti a doufejme i budoucnosti. 
Intenzivnější práce přinesla výsledky – podařilo se lépe vytyčit a pojmenovat poslání a hodnoty organizace, které by měly být 
oporou nejen zaměstnancům a klientům Pontonu, ale také jasnější směrem ven, k veřejnosti. Doufáme tedy, že se hodnoty 
jako rozmanitost, odpovědnost, odbornost, nezávislost a vzájemný respekt stanou opravdu duší a jmenovkou Pontonu pro 
všechny, kterých se Ponton nějak dotkne a poslání organizace bude schopen pochopit a říci z hlavy každý, kdo se s Ponto-
nem trochu seznámí.
Závěrem bych chtěl poděkovat každému, kdo se běhu na dlouhou trať v Pontonu účastní a táhne běžecký peloton, či jej 
dokonce efektivně a úspěšně, ale nesoutěživě, předbíhá. Za správní radu zapsaného spolku přeji všem hodně radosti z 
práce a hodně pracovních i osobních vítězství!
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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 konkrét-
ní 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

uVítáMe tAKÉ doBroVoLníKY A VAŠe náPAdY, JAK náM Můžete PoMoCi.

Kontaktujte nás na e-mailu: fundraiser@ponton.cz nebo na tel.: 775 289 942. 



Ponton, občanské sdružení

Podmostní 1, 301 12 Plzeň
registrované u MV ČR pod číslem II/s-OS/1-30990/96-R ze dne 30.10.1996
IČO: 64355756
Právní subjektivita od 1. 1. 2014: zapsaný spolek
e-mail: info@ponton.cz 
tel.: 377 220 557 
www.ponton.cz
FB: ponton



Příloha k výroční zprávě  

 

 

 

rozvaha  

a  

výkaz zisků a ztrát  

 

 

za rok 2014 

 



1 x příslušnému fin. orgánu

Ponton, občanské sdružení
Podmostní  1
Plzeň
301 12

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2014

Účetní jednotka doru čí:
64355756

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

I. Součet I.1. až I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 21.

Software (013) 32.

Ocenitelná práva (014) 43.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 54.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 65.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 76.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 87.

II. Součet II.1. až II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20

Pozemky (031) 101.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 112.

Stavby (021) 123.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 134.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 145.

Základní stádo a tažná zvířata (026) 156.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 167.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 178.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 189.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 1910.

III. Součet III.1. až III.7.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 211.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 222.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 233.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 244.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 255.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 266.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 277.

IV. Součet IV.1. až IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 291.

Oprávky k softwaru (073) 302.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 313.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 324.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 335.

Oprávky ke stavbám (081) 346.

(082)
7. 35Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 368.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 379.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 3810.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 3911.



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 9461 407

I. Součet I.1. až I.9.Zásoby celkem 51 142 144

Materiál na skladě (112) 421.

Materiál na cestě (119) 432.

Nedokončená výroba (121) 443.

Polotovary vlastní výroby (122) 454.

Výrobky (123) 465.

Zvířata (124) 476.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 487.

Zboží na cestě (139) 498.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 1441429.

II. Součet II.1. až II.19.Pohledávky celkem 71 199 863

Odběratelé (311) 52 -1531.

Směnky k inkasu (312) 532.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 543.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 554.

Ostatní pohledávky (315) 56 85.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 14146.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 587.

Daň z příjmů (341) 598.

Ostatní přímé daně (342) 60 39.

Daň z přidané hodnoty (343) 6110.

Ostatní daně a poplatky (345) 6211.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 6312.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 6413.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 6514.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 6615.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 6716.

Jiné pohledávky (378) 68 83833817.

Dohadné účty aktivní (388) 6918.

Opravná položka k pohledávkám (391) 7019.

III. Součet III.1. až III.8.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 1 206 767

Pokladna (211) 72 44981.

Ceniny (213) 732.

Účty v bankách (221) 74 7231 1063.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 754.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 765.

Ostatní cenné papíry (256) 776.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 787.

Peníze na cestě (261) 79 28.

IV. Součet IV.1. až IV.3.Jiná aktiva celkem 84 -140 172

Náklady příštích období (381) 81 221.

Příjmy příštích období (385) 82 170-1422.

Kurzové rozdíly aktivní (386) 833.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 9461 407



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 232138

I. Součet I.1. až I.3.Jmění celkem 90 24

Vlastní jmění (901) 871.

Fondy (911) 88 242.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 893.

II. Součet II.1 až II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 138 208

Účet výsledku hospodaření (963) 91 103x1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x82.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 1051303.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 1 7141 269

I. Hodnota I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 961.

II. Součet II.1. až II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 147 155

Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 981.

Vydané dluhopisy (953) 992.

Závazky z pronájmu (954) 1003.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 1014.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 1025.

Dohadné účty pasivní (389) 103 1551476.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 1047.

III. Součet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 704 678

Dodavatelé (321) 106 3491.

Směnky k úhradě (322) 1072.

Přijaté zálohy (324) 108 6031023.

Ostatní závazky (325) 1094.

Zaměstnanci (331) 110 -23425.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 1116.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 1817.

Daň z příjmů (341) 1138.

Ostatní přímé daně (342) 114 389.

Daň z přidané hodnoty (343) 11510.

Ostatní daně a poplatky (345) 11611.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 43912.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 11813.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 11914.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 12015.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 12116.

Jiné závazky (379) 122 2317.

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 12318.

Eskontní úvěry (232) 12419.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 12520.

Vlastní dluhopisy (255) 12621.

Dohadné účty pasivní (389) 12722.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 12823.



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

IV. Součet IV. až IV.3.Jiná pasiva celkem 133 418 881

Výdaje příštích období (383) 130 41.

Výnosy příštích období (384) 131 8814142.

Kurzové rozdíly pasivní (387) 1323.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 9461 407

poskytování sociálních služeb

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doru čí:

64355756

Ponton, občanské sdružení
Podmostní  1
Plzeň
301 12

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 683Součet I.1. až I.4. 2 683I.

Spotřeba materiálu 4043 4041. (501)

Spotřeba energie 554 552. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 2245 2243. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem 865Součet II.5. až II.8. 7 865II.

Opravy a udržování 128 125. (511)

Cestovné 1239 1236. (512)

Náklady na reprezentaci 107. (513)

Ostatní služby 73011 7308. (518)

Osobní náklady celkem 6 979Součet III.9. až III.13. 12 6 979III.

Mzdové náklady 5 27013 5 2709. (521)

Zákonné sociální pojištění 1 70914 1 70910. (524)

Ostatní sociální pojištění 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 1612. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem 3Součet IV.14. až IV.16. 18 3IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 321 316. (538)

Ostatní náklady celkem 36Součet V.17. až V.24. 22 36V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 2418. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 2721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 3630 3624. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 31Součet VI.25. až VI.30.

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3225. (551)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté členské příspěvky 4032. (582)

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů 4233. (595)

Náklady celkem 8 566Součet I. až VIII. 43 8 566



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 227Součet I.1. až I.3. 45 1 227I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 1 22747 1 2272. (602)

Tržby za prodané zboží 483. (604)

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby 504. (611)

Změna stavu zásob polotovarů 515. (612)

Změna stavu zásob výrobků 526. (613)

Změna stavu zvířat 537. (614)

Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizačních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 6315. (644)

Kurzové zisky 6416. (645)

Zúčtování fondů 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 6618. (649)

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Součet V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 7122. (655)

Zúčtování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7324. (657)

Zúčtování opravných položek 7425. (659)

Přijaté příspěvky celkem 300Součet VI.26. až VI.28. 75 300VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 30077 30027. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem 7 142Hodnota VII.29. 79 7 142VII.

Provozní dotace 7 14280 7 14229. (691)

Výnosy celkem 8 669Součet I. až VII. 81 8 669



Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospoda ření před zdaněním 103103C. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospoda ření po zdan ění 103103D. 84C. - 34.

poskytování sociálních služeb

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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