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Úvodní slovo ředitele 

Vážení, 

 

možná Vás překvapuje, že oproti minulým rokům zpracoval Ponton výroční zprávu poněkud 

skromněji, ale rozhodli jsme se maximálně minimalizovat náklady. Stáhli jsme si šablonu 

programu Word, zainteresovali dobrovolnou grafičku a snížili náklady na tisk. Co ušetříme při 

vytvoření výroční zprávy, můžeme investovat do provozu projektů a služeb. Fotky si můžete 

najít na stránkách Pontonu, stejně tak všechny další informace a aktuality. 

Do určité míry toto rozhodnutí symbolicky kopíruje rok 2015. I když Ponton hospodařil s osmi 

miliony korun, v některých projektech bylo peněz málo a bylo potřeba hodně šetřit, nebo 

propouštět zaměstnance a omezovat služby pro klienty. Právě díky zaměstnancům, kteří byli 

ochotní pracovat za menší mzdu, se ale podařilo klientům v našich projektech nabídnout 

pestrou paletu aktivit, stejnou jako v letech předchozích. O tom se můžete v této zprávě 

přesvědčit sami. 

To, co ovšem nikde nenajdete, je náš strategický plán na další tři roky, který vznikl právě 

v roce 2015. Pokud si pak přečtete výroční zprávy v dalších letech, výsledky jistě uvidíte. 

Zamýšlíme pokračování projektu Jsem Ready! a rozšíření činnosti projektu Klubíčko, budeme 

stavět parkour park a chceme být i více vidět na festivalech a akcích pro veřejnost.  

Mé díky za rok 2015 patří zejména pracovníkům Pontonu. Odvedli, dle mého názoru, mnoho 

kvalitní práce. Děkuji také všem, kteří nás podporují – sponzorům, dárcům a donorům, různým 

administrativním pracovníkům i sympatizantům, kteří vyjádří podporu třeba „jen“ slovem. Bez 

nich, jejich ochoty i odvahy, by Ponton těch 20 let nemohl existovat. 

 

Vše dobré přeje Jakub Václavů, ředitel spolku Ponton. 
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O Pontonu 

Ponton, z.s., je nezisková organizace poskytující sociální nízkoprahové služby a vzdělávací 

programy pro děti, mládež a rodiny v těžké sociální situaci. Působíme v Plzni od roku 1996 a 

v Příbrami od roku 2010. V Pontonu v současné době pracuje 17 lidí, kteří prostřednictvím 

jednotlivých projektů denně podpoří v Plzni cca 70 dětí a mladých lidí a 30 dalších v Příbrami. 

Organizace Ponton hospodaří se 7 až 10 miliony korun ročně. 

Poslání: Aktivně rozvíjíme děti a mladé lidi, aby sami uměli pozitivně ovlivňovat svůj 

život. 

Cíle: 

• Poskytovat specifické typy sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle 

potřeb cílových skupin. 

• Realizovat vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se v nepříznivé 

sociální situaci. 

• Vytvářet vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže 

a k odstraňování sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity 

zvyšující kompetence učitelů v oblasti sociální integrace. 

• Vytvářet další programy dle potřeb cílových skupin. 

• Propojovat zdroje jednotlivců, organizací a společnosti a zkvalitňovat tak poskytované 

služby. 

Hodnoty: 

• Rozmanitost 

• Odpovědnost 

• Odbornost 

• Nezávislost 

• Vzájemný respekt 

Motto: Prostor pro změnu. 
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Lidé v organizaci  

 

 
 

V roce 2015 dále v Pontonu pracovali: Bc. Markéta Zikánová (poradce, metodik Jsem Ready!), Mgr. Marek Rubricius (poradce, metodik Jsem 

Ready!), Bc. Denisa Kuncová (kontaktní pracovník, NZDM Pixla), Mgr. Kateřina Prieložná (kontaktní pracovník, NZDM Pixla/ asistentka projektů), 

Bc. Bohumila Mudrová (kontaktní pracovník, NZDM Bedna), Mgr. Adéla Trdličková (koordinátorka projektu TP COM.PASS), Lenka Mažeriková 

(asistentka učitelky Pvp Klubíčko), Natálie Schertlerová (uklízečka), Emílie Schertlerová (uklízečka), Ondřej Pavelek (člen spolku). 
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Přehled projektů 

V roce 2015 Ponton, z.s. realizoval těchto 5 základních projektů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponton, z.s. v roce 2015 realizoval řadu jednorázových projektů a akcí (Underbridge music fest 

Pixlování, Bednění, tábory, víkendové pobyty a jednodenní výlety, taneční soutěže a benefiční 

i jiné koncerty a vystoupení). Po celý rok probíhal projekt Miro Suno, v rámci něhož poskytoval 

Ponton možnost cvičit ve vybavené hudebně, tančit na kroužku nebo cvičit rytmiku. O našich 

základních a nejvýznamnějších dílčích projektech za rok 2015 se dočtete dále. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné 

trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem pomáhají 

se školou, s hledáním práce a bydlení a dalšími problémy, s nimiž si mladí sami nevědí 

rady. NZDM Pixla pracuje s neorganizovanými dětmi a mládeží od počátku školní docházky 

do 20 let, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí. 

Cíle: 

• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování 

• zvyšovat schopnost zvládat obtížné životní situace 

• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti 

• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem 

• posilovat hodnotu vzdělání 

 

• Co se podařilo v roce 2015 

Díky plnému zafinancování projektu došlo od ledna 2015 k rozšíření otevírací doby klubu na 

pátek, což bylo hodnoceno uživateli služby i samotnými pracovníky velmi pozitivně. Díky 

Nadaci VINCI se podařilo kompletně zrekonstruovat hudebnu. V rámci programu Co tě sejří 

České asociace streetwork byl realizován projekt Barva pro most, který měl za cíl zušlechtit 

prostředí pod Rooseveltovým mostem. V létě proběhl třídenní pobyt na chatě v Dolní Bělé, 

zaměřený na poznávání přírody a osvojení základů první pomoci. 

Jak je již dobrou tradicí, i v roce 2015 se uskutečnil v rámci týdne nízkoprahových služeb 

hudebně-kulturní festival Underbridge Music fest Pixlování 2015, kterého se zúčastnilo 135 

našich uživatelů. Na akci vystoupila většina dětí a mladých lidí zapojených do projektu Miro 

Suno – jak hudebníků, tak tanečníků. Dále své umění předvedli účastníci parkourového 

projektu Plzeň bez překážek. 
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• Příběh z Pixly – Závěrečné zkoušky (Tomáš, 18 let) 

Tomáš požádal pracovnici Pixly o pomoc s vypracováním okruhů k závěrečným zkouškám 

z oboru Strojní technologie. Protože v Pixle není nikdo z nás kovaný odborník na technické 

předměty, zaměřili jsme se opravdu jen na vypracování a úpravu témat. Každých cca 14 dní se 

Tomáš scházel s oslovenou pracovnicí a společně z různých zdrojů připravovali jednotlivé 

otázky podle seznamu ze školy. Někdy stačila učebnice a sešit, jindy se spíše 

využíval internet. Tomáš se učil pracovat a vyhledávat si informace samostatně. Vše si 

zaznamenával do sešitu, který měl k tomu určený a který ve škole odevzdával paní učitelce. 

Na každém setkání Tomáš s pomocí pracovnice zvládl kolem 3-5 otázek, záleželo vždy na 

náročnosti obsahu nebo dostupnosti informací. Celkem bylo vypracováno všech 50 okruhů do 

sešitu, s jehož pomocí se Tomáš mohl připravovat na závěrečné zkoušky. Pracovnice se ho 

průběžně ptala, zda se učí a jak mu to jde, snažila se ho také psychicky podpořit a motivovat 

ke zvládnutí zkoušek. Tomáš na začátku června všechny zkoušky splnil a ukončil vzdělání 

výučním listem v oboru zámečník. Následně poděkoval pracovnici za podporu - byl rád, že si 

mohl někde v klidu a s pomocí připravit podklady a pravidelně se na zkoušky připravovat 

i mimo školu. 

 

• Statistické údaje 

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu 401 

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Pixla 29 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna je klub v Příbrami, který navštěvují děti a mladí 

lidé ve věku 11-20 let. NZDM Bedna je sociální služba, kde uživatelé mohou najít pomoc, radu 

a podporu. Děti a mladí lidé se na pracovníky mohou obrátit s čímkoliv. Pracovníci často 

s dětmi hovoří o rizikovém trávení volného času, o vztazích, o škole či práci nebo dětem 

pomáhají s přípravou do školy. Informace o tématech, které děti a mladé lidi zajímají, mohou 

uživatelé služby získat během pravidelných programů nebo přímo z rozhovorů s pracovníkem. 

Bedna nabízí také individuální doučování a volnočasové aktivity.  

Od ledna 2015 NZDM Bedna rozšířilo své služby o terénní program pro děti ve věku 6-13 let. 

Pracovnice navštěvují děti v jejich přirozeném prostředí a nabízí jim volnočasové, výchovně 

vzdělávací a preventivní aktivity. 

Cíle: 

• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování 

• zvyšovat schopnost zvládat obtížné životní situace 

• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti 

• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem 

• posilovat hodnotu vzdělání 

 

• Co se podařilo v roce 2015 

Nejvýznamnější událostí roku 2015 bylo jednoznačně rozšíření poskytování služeb NZDM 

Bedna o terénní formu. Od ledna dvě pracovnice pravidelně docházejí za dětmi k příbramským 

ubytovnám a tráví s nimi jejich volný čas. Dětem nabízí volnočasové, výchovně vzdělávací a 

preventivní aktivity. Terénní forma služby je určena dětem ve věku 6 – 13 let. Za první rok 

fungování terénu byly pracovnice v kontaktu téměř se stovkou dětí a průměrně 16 dětí 

s pracovnicemi trávilo každé středeční odpoledne.  

Stejně jako v minulých letech i rok 2015 byl nabitý akcemi jak pro uživatele, tak pro veřejnost. 

V březnu jsme tradičně slavili narozeniny Bedny - již páté, s městem Příbram jsme realizovali 
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dubnové pálení Čarodějnic, s organizací Adra, o.p.s. jsme uspořádali benefiční burzu oblečení, 

přes léto jsme s uživateli vyrazili na Street Battle Jam do Prahy, dále na pěší výlet s přespáním 

pod stanem, zprostředkovali jsme uživatelům letní brigádu a v září proběhlo Bednění 2015, 

kterého se zúčastnilo na 140 návštěvníků. O podzimních prázdninách byl uspořádán turnaj ve 

street fotbalu, závěr roku jsme věnovali Adventu a pro terénní uživatele spolu s klubovými 

uživateli připravili Mikulášskou nadílku u ubytoven. 

 

• Příběh z Bedny – Podpora čtení knih (Amélie, 12 let) 

Amélie chodí do NZDM pravidelně už rok a půl. Od začátku pracovala na tom, aby si zlepšila 

školní prospěch a chodila pravidelně na doučování. Vzhledem k problémům se skloňováním 

podstatných jmen a z důvodu rozšíření slovní zásoby jí byla doporučena četba knih. Amélie 

však měla k literatuře záporný vztah. Během kontaktů vyšlo najevo, že doma nemají žádné 

dětské tituly.  Amélii bylo nabídnuto zapůjčení knih, které jsou k dispozici v NZDM. Poprvé toho 

Amélie využila, aby měla co číst na škole v přírodě. Čtení jí zaujalo, a proto v půjčování knih 

pokračovala i po návratu. Díky této pozitivní zkušenosti se u Amélie zvýšil zájem o čtení, které 

tak obohacuje její slovní zásobu. Vzhledem k tomu, že knihy si půjčuje za předem 

dohodnutých pravidel, která je třeba splnit, dochází u Amélie i k rozvoji a posilování 

zodpovědnosti za půjčenou věc.  

 

• Statistické údaje 

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu (klub i terén) 252 

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Bedna 23 

Průměrný počet osob na terénu 16 

Projekt NZDM Bedna byl realizován s finanční podporou Středočeského kraje. 
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COM.PASS je terénní program pro děti a mladé lidi od 11 do 25 let. Smyslem služby je 

pracovat s dětmi a mladými lidmi tak, aby se orientovali ve světě, který je obklopuje, a uměli si 

sami poradit se situacemi, které jim přináší.   

COM.PASS je služba, která jde sama za svými uživateli. Pracovníci aktivně vyhledávají mladé 

lidi, kteří by mohli potřebovat podporu. Docházejí do problematických lokalit nebo ubytoven za 

svými uživateli, kde se s nimi věnují volnočasovým aktivitám nebo individuálnímu poradenství. 

Díky tomu je služba pro všechny dostupná a využívají ji i ti, kteří z nejrůznějších důvodů 

nechtějí nebo nemohou docházet do služeb ambulantních. Pracovníci v přirozeném prostředí 

uživatelů navíc mohou bezprostředně reagovat na vzniklé situace. 

Pracovníci TP COM.PASS podporují a motivují uživatele k pravidelným zájmům a činnostem, 

rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti, snaží se posílit hodnotu vzdělání a pomáhají  jim 

při zvládání obtížných životních situací. Tím dochází ke zmenšování rizik souvisejících 

se sociálně patologickými jevy, nebo rizik souvisejících s obdobím dospívání, jako je například 

předčasné ukončení školní docházky, nezaměstnanost, problematické trávení volného času 

a tak podobně. 

Cíle: 

• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování 

• zvyšovat schopnost zvládat obtížné životní situace 

• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti 

• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem 

• posilovat hodnotu vzdělání 

 

• Co se podařilo v roce 2015 

V roce 2015 se nám podařilo zmonitorovat nové ubytovny. Většina nadstavbových aktivit se 

opět týkala sportu. Naši uživatelé se zapojili do projektu Fotbal pro rozvoj, který klade důraz 

nejen na osvojení si principů fair play, ale také na vzájemné porozumění a toleranci ve 

společnosti. Tým uživatelů služby turnaj dokonce vyhrál. Novinkou byl projekt „Plzeň bez 

překážek“ s parkour tréninky pro uživatele služby. Tento projekt měl pozitivní ohlasy nejen 
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u uživatelů, ale také v médiích. V neposlední řadě je třeba zmínit již tradiční akci terénního 

programu, a to Street Battle Jam, která se konala v DEPU 2015. Do samotné soutěže se 

přihlásilo 18 tanečníků a návštěvnost dosáhla téměř 200 osob (z toho bylo 62 uživatelů 

služby). 

I v roce 2015 se Ponton podílel na organizaci plzeňské části světového romského festivalu 

Khamoro. Terénní program COM.PASS opět zprostředkoval brigádu několika uživatelům jejich 

služeb. Ti tak měli možnost nejen nahlédnout do zákulisních příprav festivalu, ale také získat 

cenné pracovní zkušenosti. 

 

• Příběh z COM.PASSu – Vyřízení příspěvku na péči (Zuzana, 22 let) 

Uživatelka sama jako první oslovila pracovnici služby, jelikož ji vídala na jedné z ubytoven, a 

požádala ji o pomoc při vyřízení příspěvku na péči pro svého malého syna. Pracovnice nejprve 

uživatelku podrobně seznámila se službou, uzavřely společně smlouvu o poskytování služeb a 

domluvily si další konzultaci v místě bydliště uživatelky. Na domluvenou schůzku byla 

uživatelka připravena, během dvou konzultací za podpory pracovnice vyplnila všechny 

potřebné formuláře. Pracovnice vše uživatelce vysvětlila tak, aby byla schopna si příště poradit 

sama. Odevzdání žádosti na úřad zvládla paní Zuzana samostatně bez doprovodu a vše 

proběhlo bez komplikací. Díky této zkušenosti se službou získala uživatelka i její přítel důvěru 

k pracovnici a svěřili se jí i se svými jinými problémy. Následně byly tedy řešeny další zakázky 

týkající se zjištění výše dluhů a vyřízení trvalého pobytu.  

 

• Statistické údaje 

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu 198 

Počet nových uživatelů služeb TP COM.PASS v roce 2015 77 
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Program včasné péče Klubíčko je předškolní vzdělávací program, který nabízí dětem a 

rodinám ze socioekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí města Plzně bezpečnou a 

dostupnou alternativu předškolního zařízení. V Pvp Klubíčku vycházíme z principů 

vzdělávacího programu Začít spolu, který se snaží o individuální přístup, všestranný rozvoj 

dítěte, spolupráci s rodinou a komunitou a multikulturní výchovu. V Klubíčku rodiče neplatí 

školné a děti ve věku 3 až 7 let jsou přijímány kdykoli v průběhu roku i na různě dlouhá období. 

Reagujeme na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol a 

připravujeme děti na vstup do běžných mateřských škol a prvních tříd základních škol nebo 

přípravných ročníků při ZŠ. Děti, které vyrůstají v podmínkách sociálního znevýhodnění, se 

často neúčastní žádného předškolního vzdělávání. Absence strukturované předškolní přípravy 

spolu s nedostatečně podnětným prostředím pak způsobuje, že do základních škol tyto děti 

nastupují s četnými nevýhodami, jako jsou nízké sebeobslužné a praktické dovednosti, 

problémy s přirozeným začleněním se do kolektivu vrstevníků, neznalost základních pojmů, 

snížené sebehodnocení aj. Podpora předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí je 

proto zcela klíčová pro jejich další školní úspěšnost. 

Cíle: 

• povzbudit zájem rodin o předškolní vzdělávání a výchovu dětí  

• rozvoj a vzdělávání dětí předškolního věku a spolupráce s rodinou 

• příprava dětí na vstup do běžné mateřské školy a základní školy 

 

Služby Pvp Klubíčko: 

• pravidelné, programově připravované tematické činnosti předškolního vzdělávání a 

výchovy  

• učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu, rozvoj prosociálních, kognitivních a 

emočních dovedností v rámci kolektivní i individuální výuky  

• individuální rozvoj silných a posílení slabších stránek dovedností a osobnosti dětí  

• systematická logopedická péče (spolupráce s klinickým logopedem) 
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• vzdělávací a doprovodné akce pro děti – knihovna, divadlo, interaktivní přednášky, 

výlety, karneval apod. 

• rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do aktivit s dětmi (výtvarné dílny, 

herní aktivity, poznávací výlety apod.), poradenství  

• spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

 

• Co se podařilo v roce 2015 

Za velký úspěch považujeme pokračování logopedických aktivit, které mohly být v roce 2015 

realizovány díky projektu „Mluvíš? Mluvím!“, podpořeného Nadací Sanafriends. Do 

logopedického programu se zapojilo více dětí cizinců (národnosti bulharské, vietnamské, 

rumunské a slovenské). Rodiny z přípravných ročníků se na logopedickou péči v Pvp Klubíčko 

obrátily také na doporučení spolupracujících základních škol. Pro všechny byl zajištěn 

individuální přístup. Dále jsme se díky Nadaci Sanafriends mohli více zaměřit na pohybové a 

sportovní aktivity dětí v rámci projektu „Sportem ku zdraví“. 

Koordinátorka Bc. Ivana Konášová absolvovala akreditovaný kurz Logopedický asistent - 

primární logopedická prevence, což znamenalo veliký přínos pro přímou práci s dětmi v oblasti 

rozvoje řečových a komunikačních dovedností, které je u dětí v projektu potřeba neustále 

posilovat nejen jako předpoklad k úspěšnému zahájení školní docházky, ale také jako hlavní 

oblast pro získávání informací, zapojení se do kolektivu a celkový osobnostní růst. 

Největší radost máme z toho, že na začátku školního roku 2015/2016 úspěšně nastoupilo 

z Pvp Klubíčka 6 dětí do 1. třídy základní školy, 2 děti do přípravného ročníku při běžné ZŠ a 

dvě děti byly přijaty do běžných mateřských škol. 

. 

• Příběh z Klubíčka – Děláme pokroky (Anička a Honzík, 5 a 6 let) 

V dubnu 2015 nastoupily do Klubíčka dvě děti (sourozenci 5 a 6 let), které byly z důvodu 

výkonu trestu matky v péči prarodiče se zdravotními potížemi. Předškolní program pro rodinu 

znamenal podporu v péči o děti. Děti kromě absence základních předškolních dovedností 

(barvy, početní řada apod.) měly závažné logopedické potíže, chudou slovní zásobu a díky 

psychickému vypětí z rodinné situace také veliké potíže s adaptací v kolektivu a na režim 

v programu. Tyto potíže se projevovaly výbuchy pláče, vzteku až agresivity a u druhého dítěte 

silným vzdorem a nekomunikací. Díky navázání spolupráce s rodinou proběhla u dětí základní 

diagnostika klinickou logopedkou a začalo se s postupnou nápravou hlásek, kdy bylo potřeba 

nejprve pracovat na motorice mluvidel. Postupně se podařilo upevnit znalost základních barev, 

početní řadu do pěti. U jednoho dítěte byla rozvinuta pravolevá orientace a byly posilovány 

další dovednosti. Díky individuální péči a nižšímu počtu dětí v kolektivu se sourozenci také 
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postupně zapojili do běžných aktivit s ostatními vrstevníky a oblíbili si např. rytmická cvičení a 

čtení obrázkových knížek. 

 

• Statistické údaje 

Celkový počet zapojených dětí do projektu 30 

Počet nově přijatých dětí v roce 2015 15 

Celkový počet podpořených rodičů na motivačních aktivitách 23 
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Projekt Jsem Ready! byl organizací realizován v období od 1. 8. 2013 do 30. 6. 2015. Projekt 

podporoval mladé lidi při odchodu z výchovných ústavů a dětských domovů tak, aby se co 

nejlépe zapojili do běžného života.  

V rámci přípravy na odchod z ústavního zařízení byly s mladistvými realizovány víkendové 

pobyty a semináře zaměřené na stěžejní témata jako je např. prevence sociálně patologických 

jevů, orientace na trhu práce a trhu s bydlením, finanční gramotnost apod. Během těchto 

seminářů byl také navazován důvěrný poradenský vztah mezi pracovníky a klienty. Díky tomu 

efektivněji probíhalo individuální poradenství. S každým zájemcem pracovník zmapoval jeho 

situaci a plánoval s ním další kroky především v oblasti bydlení a zaměstnání tak, aby byl 

připraven na přechod do samostatného života. Poradenství následovalo i po opuštění 

ústavního zařízení. 

 

Partneři projektu: 

• Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň 

• Výchovný ústav a střední škola Terešov 

• Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Obořiště 1 

• V rámci projektu byla dále navázána spolupráce se všemi dětskými domovy 

v Plzeňském kraji. 

 

• Co se podařilo v roce 2015 

V roce 2015 se podařilo projekt Jsem Ready! úspěšně ukončit. Dne 2. 6. 2015 se uskutečnila 

závěrečná evaluační konference projektu. Kromě informací o projektu proběhla prezentace 

metody EEG Biofeedback, prezentace Domu na půl cesty a příspěvek na téma Poruchy 

osobnosti a závislosti. Program byl tedy zajímavý pro zástupce ústavních zařízení. Konference 

se zúčastnili ředitelé dětských domovů, zástupce města Plzeň a Plzeňského kraje a pracovník 

Probační a mediační služby v Plzni. 
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V rámci projektu Jsem Ready! bylo podpořeno 145 dětí a mladých lidí, kteří jsou, nebo byli 

v ústavní výchově. Na základě zpětných vazeb od těch, kteří s námi spolupracovali, věříme, 

že jsme odvedli dobrou práci a pomohli mladým lidem při jejich startu do života bez ústavního 

zařízení. Důkazem je také skutečnost, že klienti doposud (tedy rok po skončení projektu) stále 

kontaktují bývalé pracovníky JsemReady!. 

 

• Příběh ze JsemReady! – Soudní líčení (Karel, 20 let) 

Klient byl kontaktován až poté, co mu byla zrušena ústavní výchova, a to na základě 

doporučení sociální kurátorky. Klient byl v situaci, kdy jej čekalo soudní líčení z důvodu 

páchání trestné činnosti. Obával se trestu odnětí svobody. S pracovnicí projektu Jsem Ready! 

spolupracoval zejména na zajištění možnosti podmíněného trestu. V této záležitosti proběhly 

konzultace s pracovníky Probační a mediační služby, výsledkem bylo zaslání písemného 

návrhu na probační dohled k soudu. Pracovnice klienta připravovala na soudní proces, prošla 

s ním, jaké doklady je nutné mít s sebou, jak by mohlo jednání probíhat, a byla přítomna 

samotnému líčení. Klient byl odsouzen k podmínečnému trestu a byl mu nařízen dohled 

probačního úředníka. Pracovnice s ním dále konzultovala dopady z páchání trestné činnosti 

v podmínce. Další zakázkou klienta bylo nalezení zaměstnání, popřípadě bydlení. S klientem 

byl sepsán životopis, následně kontaktoval pracovní agenturu a pracovnice jej doprovodila 

k osobnímu pohovoru. Prostřednictvím pracovní agentury klient získal zaměstnání a podařilo 

se mu sehnat také bydlení v ubytovně. 

 

• Statistické údaje 

Celkový počet zapojených klientů do projektu 174 

Celkový počet podpořených klientů  145 

Počet víkendových pobytů pro výchovné ústavy 8 

Počet seminářů pro dětské domovy 29 

Projekt Jsem Ready! byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 
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Miro Suno je tradiční projekt Pontonu, z.s., který podporuje hudební a taneční aktivity dětí a 

mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí. V rámci projektu 

celoročně funguje v prostorách NZDM Pixla hudebna. Do projektu Miro Suno je dále zapojen 

taneční soubor dětí předškolního a mladšího školního věku nacvičující tradiční romské tance 

Khamoro Plzňatar. Soubor ke svým tréninkům využívá prostory klubu, k tomu účelu 

vybavenými zrcadly.  Uskutečnily se také taneční tréninky street dance art a ve spolupráci 

s tanečním studiem FITDANCEART proběhlo několik ukázkových hodin, kde si uživatelé mohli 

vyzkoušet styly, které je nejvíce lákaly. Od roku 2015 jsme projekt rozšířili o hudební dílnu, kde 

uživatelé NZDM Pixla cvičí rytmiku hrou na Orffovy nástroje. 

Cíle:  

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

• motivovat je k pravidelnému zkoušení 

• umožnit dětem a mladým lidem prezentovat své umění nejen na akcích Pontonu, z.s. 

• rozvíjet jejich vlastní zájmy a talent 

 

• Co se podařilo v roce 2015 

V roce 2015 se nám podařilo získat finanční příspěvek od Nadace VINCI na kompletní 

rekonstrukci hudebny, v důsledku čehož se stala uživateli ještě využívanější. Zvýšil se počet 

vystoupení kapel na klubu a na každoročním festivalu Underbridge music fest Pixlování se 

představily všechny kapely. Naši hudebníci se předvedli i v rámci příbramského Bednění, 

hudební skupina HBJMP dokonce vystoupila i v Divadle Pod lampou na benefičním koncertu 

pro Klubíčko, kde sklidila potlesk od publika a mladí muzikanti si tak odnesli nezapomenutelný 

zážitek a navíc pomohli dobré věci. Taneční skupina Khamoro Plzňatar přispěla svým 

vystoupením do plzeňské části světového romského festivalu Khamoro 2015. 
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• Příběh z Miro Suna – Rekonstrukce hudebny 

Hudebna je letitý projekt, ale její vybavení volá již po obnově. Podařilo se sehnat finanční 

prostředky od Nadace VINCI na její rekonstrukci a nové vybavení. A kdo jiný než sami 

hudebníci ví nejlépe, co je potřeba změnit. Byla sestavena skupina 5 chlapců, kteří chodí do 

hudebny nejčastěji. Ti byli zapojeni do celé realizace projektu. Měli na starost vybrat to 

vybavení, o kterém si myslí, že by bylo nejlepší do hudebny koupit. Dále pak měli identifikovat, 

co ze současného vybavení je ještě použitelné, co lze opravit a co je nutné vyřadit. Dostali 

hypoteticky 40 000,-Kč a měli se dohodnout, jaké věci nakoupit. Každý z nich toužil po něčem 

jiném, takže se museli naučit sociálním dovednostem vyjednávání a ustupování – hledání 

kompromisu. 

Na začátku února vedoucí akční skupiny navrhl, že může ještě s jedním uživatelem udělat 

akustický podhled. „Akční skupina“ se tak rozrostla o dalšího člena. Chlapci podhledy dělali 

předtím v práci, takže měli zkušenosti a věděli, jak na to. Sestavili rozpočet, připravili si dohodu 

o provedení práce, nakupovali materiál a pak samozřejmě pracovali. Pracovníci Pontonu na 

dílo dohlíželi, zajišťovali konzultace, případně posloužili jako řidiči při převozu materiálu. Další 

dva chlapci pomohli s vymalováním stropu a instalací akustické pěny na stěny. Ostatní posílali 

tipy na nové nástroje, účastnili se stěhování a úklidu.  

Vše dobře dopadlo a nová hudebna byla 22. 4. 2015 slavnostně otevřena.  

 

• Statistické údaje 

Celkový počet hudebních uskupení v projektu 7 

Celkový počet pravidelných muzikantů, tanečníků a účastníků hudební dílny 33 
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Plzeň bez překážek 

Projekt Plzeň bez překážek realizoval Ponton, z.s. ve spolupráci s organizací Plzeň 2015, 

o.p.s. Cílem tohoto projektu bylo uspořádání série pravidelných tréninků parkouru pro děti a 

mladé lidi z problematického prostředí. Tyto děti a mladí lidé zpravidla nedocházejí na 

„klasické“ kroužky a pravidelné zájmové činnosti. Překážkou jsou pro ně zejména finance, dále 

pak také sociální a kulturní bariéry a nedostatek zkušeností s tímto způsobem trávení volného 

času.  

Parkour je metoda tréninku, která umožňuje překonávat překážky v městském i přírodním 

terénu. Lidé, kteří se parkouru věnují dlouhodobě, dodávají, že se jedná o překonávání 

překážek nejen vnějších, ale také vnitřních.  

Od 17. 1. 2015 do 9. 5. 2015 tak probíhaly v tělocvičně TJ Sokol pravidelné tréninky. Trénovalo 

se každou sobotu od 14 do 16h pod vedením 3 lektorů z Teamu Overfly, kteří se parkouru 

dlouhodobě věnují. V rámci projektu proběhlo celkem 16 nácviků, z toho 3 se realizovaly, mimo 

tělocvičnu. 

Této aktivity se pravidelně účastnilo cca 10 dětí a mladých lidí, pár jich přišlo nárazově. 

Celkově se zapojilo 18 osob. Tréninky byly zdarma díky spolupráci s organizací Plzeň 2015 a 

evropskému projektu Chaloupka strýčka Toma. 

Video Plzeň bez překážek je ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=aZL9lvtHzFw. 

Díky projektu děti a mladí lidé získali zkušenosti s alternativním způsobem trávení volného 

času. Nyní mohou bez participace někoho dalšího a bez finančních prostředků využít volný čas 

způsobem, který neohrožuje jejich zdravý vývoj.  A k tomu je parkour ideální, neboť je to 

pohybová aktivita a metoda tréninku, kterou lze realizovat bez dalších nákladů v podstatě 

kdekoliv, ideálně pak v prostředí města.  

Smyslem projektu bylo zároveň také další skupině mladých lidí umožnit získat a rozvíjet 

zkušenosti s lektorskou a trenérskou prací. Vznikla tedy zajímavá a důležitá zkušenost pro čtyři 

mladé lidi, kteří se dlouhodobě věnují parkouru a rádi by i do budoucna své dovednosti 

předávali. 
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Barva pro most 

Projekt Barva pro most organizace Ponton, z.s. byl jedním z pěti projektů, které vyhrály soutěž 

„Co tě sejří“ České asociace streetwork. Ta si kladla za cíl podpořit mladé lidi, jež chtějí ve 

svém okolí změnit něco k lepšímu. Projekt vyšel z iniciace samotných uživatelů NZDM Pixla a 

zaměřil se na revitalizaci a výmalbu počmáraných ploch v prostorách pod 

mostem u nízkoprahového klubu Pixla v Podmostní ulici.  

Pod vedením pracovníka klubu Pixla vznikla osmičlenná pracovní skupina mladých lidí, která 

celý projekt realizovala. Společnými silami se jim během pěti víkendů podařilo barevně 

pomalovat všechny pilíře mostu včetně schodišť a vysadit několik keříků šípku a trnky. Během 

akce byl samotnými dětmi pořízen videozáznam, který byl zařazen do dokumentárního filmu 

Co tě sejří. 

Film je ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=mezzpeqGXA. 

Odměnou pro akční skupinu dětí a mladých lidí, podílejících se na projektu, bylo víkendové 

přespání v Pixle se zajímavým programem a třídenní pobyt na chatě v Dolní Bělé, zaměřený 

na poznávání přírody a osvojení základů první pomoci. Užili si sluníčka, koupání a různých 

volnočasových aktivit.  

Díky projektu získali uživatelé nové zkušenosti, s výsledkem byli spokojeni a samozřejmě je 

potěšily i pozitivní zpětné vazby od okolí. 

https://www.youtube.com/watch?v=mezzpeqGXA
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Táborové pobyty 

Od roku 2011 organizace pravidelně realizuje táborové pobyty pro své uživatele. 

Obecným cílem těchto pobytů je umožnit vybraným dětem a mladým lidem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí strávit určitý čas mimo jejich domov a dát jim šanci poznat odlišné 

podněty, než které běžně prožívají na ulici. Program pobytu je vždy sestaven tak, aby 

jednotlivé hry a aktivity výchovně působily na účastníky. Každý rok náplň programu reaguje na 

aktuální problémy či situaci daných účastníků nebo na jevy vyskytující se v jejich okolí. 

Předními tématy v minulých letech byly např. záškoláctví či orientace na trhu s bydlením. Na 

táborových pobytech dochází i k prohloubení vztahu mezi uživateli a pracovníky, což je 

prospěšné při dalších společných činnostech.  

• Táborový pobyt – „Není doma jako doma“ 

O prázdninách se ve dnech od 28. 7. 2015 do 2. 8. 2015 konal již 5. táborový pobyt ve Lhotě 

nad Rohanovem, letos s názvem „Není doma, jako doma“. Táborová hra byla zaměřena na 

téma bydlení. Uživatelé platili z táborových peněz nájem a jídlo, navíc si museli vydělat na 

kauci a provizi, aby splnili cíl hry. Každý den byla zařazena minimálně jedna aktivita zaměřená 

na získání informací týkajících se bytové problematiky. Na táborový pobyt s námi vyjelo 

9 uživatelů služby, z důvodu nemoci a stesku po domově 3 uživatelé předčasně odjeli, 

nahradili je však 4 jiní uživatelé. 

• Work kemp 

V týdnu od 10. do 15. 8. 2015 se pět chlapců z Pixly a dvě dívky z Bedny podíleli na 

opravování zemljanky ve Vysoké Lípě v Jetřichovicích. Celkem odpracovali 220 hodin. Za svou 

práci dostávali mzdu 70,- Kč hrubého na hodinu. Ve volných chvílích pak měli možnost 

s pracovníky Pontonu probírat vše, co souvisí s tématem práce, např. náplň pracovní smlouvy 

a školení o bezpečnosti práce.  

Cílem akce bylo ukázat mladým lidem nejen to, co vše obnáší práce na ekologické farmě, ale 

zároveň je provést celým procesem, který je spojený se získáním zaměstnání. Work kempu se 

mohli zúčastnit pouze ti, kteří koordinátorkám klubů Pixla a Bedna zaslali životopis a motivační 

dopis, proč se chtějí do této aktivity zapojit a proč by měli být vybráni právě oni. Následně 

museli projít výběrovým pohovorem.  

Veškeré náklady work kempu hradila firma Maurice Ward Logistic, s.r.o. jako dar organizaci. 

Za tuto unikátní podporu velmi děkujeme! 



Str. 22 
 

   

 

 
 

Benefiční koncert pro Klubíčko 

27. 10. 2015 se v Divadle Pod lampou uskutečnil benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen na 

rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zázemí předškolního vzdělávacího Programu včasné 

péče Klubíčko. 

Pobavit se a podpořit Klubíčko vstupným 150,- Kč přišlo přes sto čtyřicet lidí, pro které hrály 

plzeňské kapely Sebevrány a Faith is More a reggae-ska kapela Rastafidli Orkestra ze 

Slaného, všichni účinkující bez nároku na honorář. Krátké vystoupení si pro diváky připravili 

i mladí hudebníci z projektu Miro Suno. Mnozí návštěvníci koncertu přispěli do veřejné sbírky 

na Klubíčko zakoupením originální placky. Proběhla též dražba lístků na koncert kapely Deep 

Purple, darovaných společnosti InterCora. 

Díky benefiční akci se celkem podařilo vybrat kolem 25 000,- Kč.  

Plánovaná rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení byla vzhledem k finančním 

komplikacím projektu odložena na dobu neurčitou a prostředky získané na benefici byly 

použity na zajištění základního provozu Pvp Klubíčko a udržení projektu jako takového. Pevně 

doufáme, že se finanční situace v Klubíčku časem stabilizuje a my se budeme moci vrátit 

k plánované rekonstrukci. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům za podporu, kapelám za skvělý koncert, 

Divadlu Pod lampou za poskytnutý prostor, společnosti InterCora za věcný dar a Bistru Satyr 

za zajištění občerstvení pro účinkující. 
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Poděkování 

Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2015 děkujeme: 

• Donorům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Str. 24 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Nadacím a nadačním fondům: 
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• Firemním dárcům: 
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• Partnerským a spolupracujícím organizacím: 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň, Výchovný ústav a střední 

škola Terešov, Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Obořiště 1, Dětský domov 

Domino, Dětský domov Nepomuk, Dětský domov Tachov, Dětský domov Horšovský Týn, 

Dětský domov Staňkov, Dětský domov se školou Měcholupy, TOTEM – regionální 

dobrovolnické centrum 

• Individuálním dárcům: 

Aleš Barášek, Jan Barcík, Kateřina Benýrová, Ing. Václav Dvořák, Bc. Jan Frisch, Kamil 

Fryček, Petra Hefnerová, JUDr. Ivan Houdek, Pavel Julis, Marcela Káčerková, Tereza Kůsová, 

Barbora Polifková, Kateřina Prieložná MUDr. Lenka Puflerová, Karel Putz 

• Supervizorům: 

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

• Dobrovolníkům: 

Lucie Kotlárová, Zuzana Krafčíková, Mgr. Radka Antonínová, Mgr. Lucie Bělská, Ing. Josef 

Řehout, Bc. Tereza Křemenová, Bc. Monika Rybanská, Vojtěch Němejc, Michaela Šafránková, 

Pavla Králíková, Maria Guadalupe Fuentes, Mgr. Jana Horešovská 

• Další poděkování za spolupráci a podporu si zaslouží: 

Chance 4 Children, DEPO 2015, Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Taneční studio 

FITDANCEART, Live music club Divadlo Pod lampou, o.p.s., ZOO Plzeň, Ekologická farma ve 

Vysoké Lípě v Jetřichovicích, Bistro Satyr 

Jana Šnoblová, Petr Boleček, Richard Beneš, Tomáš Ferenčík, Jan Makula, Petr Oláh, Hana 

Richterová, Jakub Filip, Tomáš Krofta, Tomáš Vild, Michaela Weiss, Michal Poustka, Hana 

Moravcová, František Klimt  

kapely: Sebevrány, Faith is More, Rastafidli Orkestra 

• Za dobrovolnou pomoc s výroční zprávou děkujeme: 

Janě Valdmanové (grafické úpravy) 
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Statistiky 
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Podpořte nás 

Vidíte v naší práci smysl? Podpořte nás! Budeme rádi, když bude spolupráce s dárcem 

prospěšná nejen pro Ponton a uživatele jeho služeb, ale i pro dárce. Myslíme si, že darování 

nebo podpora by měly být součástí vzájemně prospěšného vztahu mezi dárcem a 

obdarovaným. Na konkrétní podobě spolupráce se proto vždy rádi dohodneme.  

Podpořit nás můžete různými způsoby – finančně, materiálně nebo také tím, co umíte.  

Finanční příspěvek nebo trvalý příkaz na činnost organizace nebo na rozvoj jednotlivých 

projektů můžete poslat na účet organizace: 240052520/0300  

Můžete také přispět na náš transparentní účet v rámci veřejné sbírky: 333355555/2010  

nebo prostřednictvím banneru Klikni a daruj na našich webových stránkách.  

         www.ponton.cz                           www.klikniadaruj.cz                     www.givt.cz       

                       

Uvítáme také dobrovolníky a Vaše nápady, jak nám můžete pomoci.  

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

 

 

 

http://www.ponton.cz/
http://www.klikniadaruj.cz/
http://www.givt.cz/
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Příloha k výroční zprávě 

 

 

 

rozvaha 

a 

výkaz zisků a ztrát 

 

 

za rok 2015 
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