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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 25 lidí na celkem 22 úvazků, kteří 

prostřednictvím jednotlivých projektů denně podpoří v Plzni cca 60 dětí a mladých lidí 

a 30 dalších v Příbrami. Organizace Ponton hospodařila s 11 miliony korun. 

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 2018 dále v Pontonu pracovali: Bc. Denisa Krausová (NZDM Bedna – vedoucí služby a kontaktní pracovnice),  Bc. Magdalena Krásová 

(asistentka metodičky/ vedoucí služby), Emílie a Natalie Schertlerová (uklízečky), Ondřej Horák (NZDM Bedna), Ing. Dana Fedorová (ekonom/účetní) 

Marie Serynková, Klára Majorová, Krystýna Horváthová (uklízečky v NZDM Bedna), Monika Kotlárová, Gábina Kotlárová, Klára Hovjacká,(lektorky 

Miro Suno), Jan Makula, Slavin Laskov, Tomáš Ferenčík, Bc. Petr Boleček, Richard Beneš, (lektoři Parkour kroužku), Mgr. Kateřina Štěpánková, Josef 

Kunc. 
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Přehled projektů 

V roce 2018 Ponton, z.s. realizoval tyto 4 základní projekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponton, z.s. v roce 2018 realizoval řadu jednorázových projektů a akcí (festival Pixlování, 

Bednění, tábor, víkendové pobyty a jednodenní výlety, taneční soutěže, vzdělávací akce apod.). 

Po celý rok probíhal projekt Miro Suno, v jehož rámci poskytoval Ponton možnost cvičit 

ve vybavené hudebně či tančit na kroužku a Parkourový kroužek v rámci projektu Parkour 2.0. 

O našich základních a nejvýznamnějších dílčích projektech za rok 2018 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 s tématy, 

která se týkají školy, uplatnění na trhu práce, bydlení a s dalšími situacemi, které vyplývají 

z dětství a dospívání a s nimiž si děti a mladí sami nevědí rady. NZDM Pixla pracuje 

s neorganizovanými dětmi a mladými lidmi od počátku školní docházky do 20 let včetně, kteří 

pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí. 

Cíle: 

• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování 

• zvyšovat schopnost zvládat obtížné životní situace 

• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti 

• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem 

• posilovat hodnotu vzdělání 

 

 

• Co se podařilo v roce 2018 

V roce 2018 se v NZDM Pixla podařilo udržet tým pracovníků, a tak mohla být zachována 

kontinuita služby a tým mohl pracovat na zkvalitňování služby např. prostřednictvím aktualizace 

metodických postupů. Každý měsíc byl jako v předešlých letech připraven program v rámci 

určitého tématu (např. škola a práce, bezpečný sex, vztahy apod.). 

NZDM Pixla společně s TP COM.PASS úspěšně realizovalo projekt Klubové spaní zaměřený 

na prevenci rizikového chování dětí a mladých lidí během pátečních odpoledních hodin a večerů. 

Uživatelé NZDM Pixla mohli během roku čtyřikrát přespat v prostorách klubu a jednou vyjet do 

přírody mimo městské prostředí. 

V září proběhl tradiční festival Pixlování 2018. Tentokrát se jej podařilo zacílit pouze hudebně. 

Začínající kapely z hudebny vystoupily v motivujícím prostředí Klubu Pod Lampou. Nechyběli 

zde ani tanečníci a tanečnice ze skupiny Khamoro Plzňatar. 
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• Příběh z Pixly – Hudebna – prostor pro seberealizaci 

Na konci ledna začala do hudebny docházet nová kapela, kterou tvoří 3 zpěvačky. Jejich 

dlouhodobou zakázkou je touha po seberealizaci – moct dělat něco za sebe, něco vlastního. Na 

toto téma s nimi pracovník založil individuální plán. Po čtyřech návštěvách v hudebně se kapela 

s pracovníkem dohodla, že by se zkusilo nahrát jejich první „demo“. Hlavním cílem nahrávky 

bylo, aby holky slyšely samy sebe a mohly podle toho zlepšovat svůj zpěv. Nahrávka se povedla, 

klientky poznaly, kde zpívaly falešně a v čem by se mohly zlepšit. Byly se sebou spokojené. 

Podobný pocit mohou ve svém přirozeném prostředí těžko zažít. Uvědomily si, že nejsou úplně 

„k ničemu“, ale že jejich činnost může mít smysl. Díky povedené nahrávce mají holky chuť (i 

když už ne počáteční „nadšení“) stále na sobě pracovat. 

  

• Statistické údaje 

Počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu, kteří měli se 
zařízením uzavřenou smlouvu o poskytování soc. služeb.  

 

děti a mladí do 17 let: 164 

muži 18 let a více: 26 

ženy 18 let a více: 13 

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Pixla 25 

Celkem otevřeno 194 dní 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna je sociální služba určená mladým lidem ve věku 

od 6 do 20 let z Příbrami a blízkého okolí. NZDM Bedna poskytuje svým klientům ambulantní a 

terénní formu služby, což znamená, že děti a mladí lidé jednak mohou navštěvovat klub na 

příbramském sídlišti Křižák, a jednak se mohou s pracovníky potkávat přímo v ulicích města. 

Posláním NZDM Bedna je usilovat o snižování rizik, která provázejí složité období dospívání, 

minimalizovat dopady sociálního znevýhodnění a přispět tak k pozitivní změně v životě dětí a 

mládeže. Pracovníci proto navazují, udržují a prohlubují vztahy s dětmi a mladými lidmi, se 

kterými se pravidelně vídají, poskytují jim možnost bezpečně trávit volný čas, něco se dozvědět 

a naučit a především najít radu, podporu a pomoc v situacích, které pro ně mohou být obtížné 

nebo ohrožující. 

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 2018 

V průběhu roku 2018 došlo ve službě k několika personálním změnám, koordinátorka služby 

odešla na mateřskou dovolenou a po několika letech rozšířil řady čistě ženského týmu mužský 

pracovník. Pracovníci NZDM Bedna se ve velké míře zaměřovali na budování a prohlubování 

dobrých vztahů s návaznými organizacemi, se kterými v Příbrami v rámci sítě sociálních služeb 

spolupracují. Ambulantní služba NZDM Bedna fungovala standardně čtyřikrát v týdnu, pětkrát 

v týdnu mohli klienti využít kontaktní místnost pro řešení individuálních zakázek. Terén probíhal 

třikrát týdně. 

Běžný den v ambulantní službě vždy nabízel klientům vedle bezpečného prostoru a 

volnočasového vybavení také tematicky zaměřený program připravený v rámci předem 

domluveného měsíčního námětu. Měsíční témata obvykle vybírali pracovníci podle aktuální 

poptávky klientů a také na základě analýzy jejich potřeb. Objevila se např. témata Svoboda a 
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zodpovědnost, Čemu mohu věřit, První pomoc nebo Měsíc knih, filmů a kultury. Průběh 

jednotlivých programů pracovníci přizpůsobovali cílové skupině tak, aby byla aktivita atraktivní 

i přínosná. Častým formátem programu byl workshop, diskuze, promítání nebo soutěž, 

pracovníci zařazovali také besedy s odborníky z návazných služeb. Proběhl tak např. diskuzní 

program s výchovnou poradkyní, beseda s pracovníky úřadu práce nebo zážitkový program 

s pracovníkem HZS. Jednoznačným záměrem při přípravě jednotlivých programů byl preventivní 

přesah všech aktivit. 

Terénní služby poskytovali pracovníci dvěma různorodým skupinám dětí a mladých lidí. Pondělní 

a čtvrteční terén věnovali sídlištní mládeži ve věku 11 – 20 let, kterou vyhledávali a kontaktovali 

v ulicích města, na obvyklých místech jejího setkávání. V úterý se zaměřovali na práci 

s mladšími dětmi ve věku 6 – 10 let žijícími v sociálně vyloučeném prostředí příbramských 

ubytoven.  

V průběhu roku se podařilo nastavit dlouhodobou spolupráci s adiktologickou službou obecně 

prospěšné společnosti Magdaléna. Jednou až dvakrát měsíčně tak vyrážely dva páry terénních 

pracovníků zkombinované z obou služeb do terénu zaměřeného na práci s mladými uživateli 

konopí. Spolupráce se ukázala jako oboustranně přínosná a efektivní, proto se vedoucí obou 

služeb dohodli, že v nastaveném formátu chtějí pokračovat i v následujícím roce. 

Dalším krásným příkladem spolupráce s ostatními příbramskými službami je propojení mladší 

cílové skupiny terénu se seniory z DS Maják. V roce 2018 se podařilo opakovaně zrealizovat 

společné programy, během kterých děti navštívily seniory v jejich domově a strávily s nimi 

odpoledne připravenými aktivitami. Jednalo se například o výtvarnou dílnu s výrobou náramků, 

zábavný program zaměřený na dentální hygienu, nebo Čokoládový den. I tato spolupráce se 

ukázala jako přínosná, efektivní a především oblíbená, proto bude pokračovat i v následujícím 

roce.  

Do třetice jmenujme již tradiční spolupráci s Farní charitou Příbram, pod jejímž vedením se 

pracovníci NZDM Bedna zapojují jako dobrovolníci do Národní potravinové sbírky a získávají tak 

potraviny pro programy se svými klienty. 

V průběhu roku 2018 byl vedle běžně poskytovaných služeb značný zájem i o nadstavbové 

aktivity NZDM Bedna. Čtyřiačtyřicet klientů využilo individuální doučování na klubu nebo 

v terénu, šest klientů se v dubnu aktivně zapojilo do přípravy a realizace akce Čarodějnice 2018 

pořádané Městem Příbram, v červenci vyrazilo šest klientů na dvoudenní výlet do Bukovan, pět 

klientů strávilo na přelomu července a srpna tři dny na grafické dílně pořádané Západočeskou 

univerzitou v Plzni, devět klientů vyrazilo na konci prázdnin na taneční soutěž Street battle jam 

a sedm klientů v říjnu reprezentovalo NZDM Bedna na fotbalovém turnaji v Plzni.  Kromě toho 

se podařilo zrealizovat tradiční celodenní akce - Narozeniny Bedny a Bednění spojené se dnem 

otevřených dveří a s bohatým programem pro veřejnost. Rok 2018 uzavíral prosincový program 
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Advent v Bedně úzce spojený jednak s již tradiční mikulášskou nadílkou na ubytovnách, kterou 

pro mladší děti připravují starší klienti a jednak s komunitním zdobením vánočního stromku, které 

pro své příznivce a sousedy NZDM Bedna pořádá. Krásnou tečku za uplynulým rokem udělalo 

téměř třicetičlenné dočasné hudební těleso, které během listopadu a prosince nacvičilo pro 

veřejnost vánoční pěvecké vystoupení prezentované na Náměstí T. G. Masaryka. 

• Příběh z Bedny – Jak funguje platba složenkou (Robin, 18 let) 

Robin patří k dlouhodobým uživatelům NZDM Bedna a příležitostně využívá i Terénní formy 

služby. Žije s otcem a dvěma sourozenci. Klub je pro něj místo, kde se setkává s kamarády a 

může být v kontaktu s pracovníky. Uživatel využívá prostor v klubu pro individuální nahrávání 

vlastní hudby, skládání textů k písním, účastní se aktivit a programů, které klub pořádá. Během 

kontaktu se Robin obrátil na pracovníka s žádostí o pomoc s vyplněním složenky. Svěřil se, že 

musí zaplatit první splátku a neví si rady s její úhradou. Pracovník byl postupně seznámen s 

důvody této platby a s Robinovou finanční situací. Z rozhovoru vyplynulo, že uživatel nemá 

možnost převodu částky jinou platební metodou. Společně s pracovníkem navštívili Českou 

poštu, kde se u úřednice informovali na správný výběr typu poukázky a způsobu jejího vyplnění. 

Robina pracovník na poště seznámil s dalšími typy poštovních poukázek, správným výběrem 

pro určité platby a jejich vyplněním. Následně uživatel složenku samostatně vypsal. Robin si je 

po konverzaci s pracovníkem vědom, že splátky musí hradit pravidelně v řádném termínu lhůty 

splatnosti a již ví, jakou platební metodou převod provede. Tím se posílila jeho finanční 

gramotnost. 

 

• Statistické údaje 

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu (klub i terén) 280 

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Bedna (po, út, čt) 23 

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Bedna ve středu pro uživatele 15+ 11 

Průměrný počet osob na terénu 12 

Počet dní, kdy bylo zařízení (klub, terén, kontaktní místnost, akce) v provozu 196 

Počet dní, kdy byla v provozu kontaktní místnost 250 

Počet dní, kdy proběhl terén 144 
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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. Pracovní-ci aktivně vyhledávají mladé 

lidi, kteří by mohli potřebovat podporu. Docházejí do problematických lokalit a 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 a potřeby. 

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 2018 

V roce 2018 se týmu Com.passu dařilo efektivně prohlubovat spolupráci se stávajícími uživateli 

a navazovat kvalitní vztahy nejen s novými zájemci o službu, ale i obecně s obyvateli 

v navštěvovaných lokalitách. Opět došlo k navýšení počtu dlouhodobých individuálních plánů 

u uživatelů služeb. Ke zkvalitňování služby přispívá nejen stálost týmu terénních pracovníků, ale 
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také jejich soustavné vzdělávání a mezinárodní spolupráce. Služba např. hostila zahraniční 

stážisty z Holandska v rámci projektu České asociace streetwork. V zimním období služba 

participovala na výzkumu ubytoven ve spolupráci se ZČU. 

V tomto roce byly úspěšné i další nadstavbové aktivity. Konal se již 9. soutěžní den projektu 

Street battle Jam. Jedná se o úspěšnou amatérskou taneční soutěž, které se aktivně zúčastňují 

uživatelé služby i veřejnost. O pohár a finanční odměnu usilovalo 32 soutěžících a přišlo přibližně 

300 dalších návštěvníků. Díky akci byl poskytnut prostor amatérským tanečníkům k 

seberealizaci, měli možnost setkat se se zkušenými tanečníky, vzájemně soupeřit, zviditelnit se 

a zažít nové podměty.  

Dále měli uživatelé možnost zúčastnit se aktivit „Fotbalu pro rozvoj“. Byl realizován jeden 

workshop, 2 hrací dny v rámci Ligy férového fotbalu a vyvrcholením byla účast na 

„Západočeském poháru férového fotbalu“. Během sportovních aktivit dochází k rozvoji uživatelů 

v oblasti sociální, což se projevuje v principu fair play a kolektivní hry, dochází zde ke 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a také navazování užšího vztahu mezi 

pracovníky a uživateli služby.   

Služba realizovala také další preventivní a zážitkové aktivity pro uživatele služby. 2x se jednalo 

o skupinové aktivity s přespáním v sídle organizace. Další aktivitou byl projekt nazvaný Víc než 

práce, v rámci kterého se uživatelé zapojili do úklidu veřejných prostor a zároveň jim byly 

předávány obecné informace kde nalézt informace o možnostech zaměstnání, jak žádat o práci 

atp. Další uživatelé se podíleli na výmalbě pilířů Roosveltova mostu v rámci projektu Barva pro 

most II. Projekt byl současně zaměřený na preventivní aktivity týkající se předcházení 

vandalismu. 

Oceněním usilovné práce týmu bylo získání výroční ceny České asociace streetwork. Za rok 

2018 Terénní program COM.PASS získal cenu za přínos v oboru nízkoprahových služeb. 

Pracovníci si převzali první cenu – ČASovanou botu v kategorii tým roku. Cílem každoročního 

udílení sošky s botou symbolizující prošlapanou obuv streetworkera je upozornit na náročnost 

profese a poděkovat těm, kteří obor dále posouvají.  

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

Janě je 17 let, je z Plzně a se službou Com.pass se setkávala poslední 4 roky. 

Je dobré přiznat, že když Jana potkávala pracovníky v terénu, trochu se jim a jejich nabídce 

vyhýbala. Naštěstí se to změnilo v době, kdy to bylo nejvíc potřeba. Jana se přihlásila na střední 

školu, ale moc se jí nedařilo při výuce německého jazyka. Jana se ozvala pracovnici Petře 

Káčerkové na konci prvního ročníku, a to nejen vzhledem tomu, že měla ve škole problém, ale 

především díky tomu, že byla s pracovnicí v intenzivním kontaktu kvůli tzv. retrostipendiím.  



Str. 12 
 

   

 

 
 

Retrostipendia dostávají ty děti, které studují střední školu, mají málo omluvených a žádné 

neomluvené hodiny a snaží se v důležitých předmětech dle svého oboru studia. Retrostipendium 

představuje 1000 korun měsíčně a poskytuje je prostřednictvím nadace Albatros organizace 

Člověk v tísni. Peníze musí žák využít na odůvodněné náklady spojené se studiem – například 

dopravu do školy nebo pomůcky. Nedílnou součástí je spolupráce se zákonným zástupcem, 

kterého pracovník může kdykoliv kontaktovat a také se školou a učiteli. 

Jana potřebovala rychle připravit na rozhodující test z německé gramatiky. 6 intenzivních 

doučování Janě pomohlo test zvládnout i díky tomu, že se do spolupráce zapojila aktivní učitelka. 

Test dopadl dobře, Jana je v druhém ročníku a pracovnici za pomoc velmi děkovala. Zažila 

úspěch, který jí bude pomáhat dál při dalších obtížích, pokud přijdou. 

Rozhodující pro Janin úspěch bylo v tomto příběhu to, že pracovníci Com.passu denně 

docházejí do terénu, kde je Jana dlouhodobě vídala a získávala k nim důvěru. Velmi důležitý byl 

také nástroj retrostipendií – pro mladé lidi je odměna motivační a pomáhá k pravidelnému 

kontaktu mezi studentem a pracovníkem. Při kontaktu pak dochází cíleně k dalšímu zvyšování 

motivace ke studiu a případné podpoře při zvládání jiných problémů. V rámci retrostipendií v roce 

2018 obdobně spolupracovali další 2 uživatelé.  

 

• Statistické údaje 

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu 161 

Počet nových uživatelů služeb TP COM.PASS v roce 2018 40 

Počet založených dlouhodobých individuálních plánů s uživateli 272 

Počet krátkodobých individuálních plánů s uživateli 601 
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Program včasné péče Klubíčko – společně do školky je předškolní vzdělávací program, který 

nabízí dětem a rodinám ze socioekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí města Plzně 

bezpečnou a dostupnou alternativu předškolního zařízení. V Pvp Klubíčku vycházíme z principů 

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

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

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

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

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

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

neúčastní žádného předškolního vzdělávání. Absence strukturované předškolní přípravy spolu 

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

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

přirozeným začleněním se do kolektivu vrstevníků, neznalost základních pojmů, snížené 

sebehodnocení aj. Podpora předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí je proto 

zcela klíčová pro jejich další školní úspěšnost. 

Cíle: 

• povzbudit zájem rodin o předškolní vzdělávání a výchovu dětí  

• rozvoj a vzdělávání dětí předškolního věku a spolupráce s rodinou 

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

 

Služby Pvp Klubíčko: 

• pravidelné, programově připravované tematické činnosti předškolního vzdělávání a 

výchovy  

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

emočních dovedností v rámci kolektivní i individuální výuky  

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

• systematická logopedická péče (spolupráce s klinickým logopedem) 

• vzdělávací a doprovodné akce pro děti – knihovna, divadlo, interaktivní přednášky, 

výlety, karneval apod. 
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• rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do aktivit s dětmi (výtvarné dílny, 

herní aktivity, poznávací výlety apod.), poradenství  

• spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

 

Pro období 1. 11. 2016 – 30. 6. 2019 je Program včasné péče Klubíčko – společně do školky 

podpořen Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy 02_15_007 

Inkluzívní vzdělávání, investiční priority 3 - Socio-ekonomická integrace marginalizovaných 

skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání.  

Celková podpora na 3 roky projektu činí 6 588 847,50 Kč. 

Oproti aktivitám, které dosud Klubíčko realizuje, přibývá možnost vzdělávání pedagožek, 

rozšiřuje se podpora týmu formou supervize a probíhá výměna zkušeností díky zapojení dvou 

plzeňských MŠ a neziskové organizace ONŽ jako partnerů projektu. Tým Klubíčka se rozšířil 

o druhou pedagožku, terénní sociální pracovnici, speciální pedagožku a koordinátorku 

projektových aktivit 

Hlavní cíl projektu 

Projekt nabízí dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí dostupnou alternativu 

předškolního vzdělávání s důrazem kladeným na individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte a 

spolupráci s rodinou. Rodiče se aktivně účastní procesu vzdělávání. Projekt podporuje pedagogy 

při začleňování těchto dětí do běžných MŠ a zprostředkovává spolupráci rodiny, pedagogů, 

sociálních a zdravotních služeb a NNO. Aktivity projektu zvyšují úspěšnost zapojení dětí do 

hlavního vzdělávacího proudu. 

Partneři projektu 

• 38. MŠ, Spojovací 14, Plzeň, 326 00 

• 81. MŠ, Hodonínská 53, Plzeň, 323 00 

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

 

 

 

Klíčové aktivity projektu: 

• denní provoz v Klubíčku 8-14h 
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• posílení kompetencí rodičů – semináře pro rodiče, které podporují lepší orientaci v 

systému školství, finanční gramotnost, základy legislativního povědomí apod. 

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

• individuální poradenství – docházka terénní sociální pracovnice do rodin, možnost 

konzultace specifických případů se speciální pedagožkou 

• podpora adaptace – pomoc terénní sociální pracovnice a speciální pedagožky při 

zařazení klientů Klubíčka do běžných MŠ, možnost konzultace s dotčenými úřady a 

NNO 

• pravidelné setkávání – týmové porady, setkání s partnery projektu, setkávání 

s dotčenými úřady (OSPOD, OŠ MMP apod.) 

• výměnné stáže – umožňují vždy jedné naší pedagožce strávit celý den s kolektivem dětí 

jedné třídy partnerské MŠ a zároveň pedagožce partnerské MŠ poznat specifika práce 

v Klubíčku, na závěr každé stáže probíhá reflexe s druhou pedagožkou 

• školní asistenti – každá z partnerských MŠ má na období dvou let k dispozici školního 

asistenta na 0,5HPP, který může pomoci vykrýt nepřítomnost pedagožek absolvujících 

např. vzdělávání v rámci projektu 

• vzdělávání – pedagožky Klubíčka i partnerských MŠ absolvují v rámci projektu 

vzdělávací kurzy, které jim pomáhají zvyšovat kvalifikaci (kurz pro školní asistenty), 

rozšiřují jejich pedagogické dovednosti (kurz Persona Dolls, úvodní kurz programu Začít 

spolu, seznamují je se specifickými metodami práce (logopedický asistent, kurz práce 

s dítětem s ADHD, práce s dítětem s odlišným mateřským jazykem) nebo v rámci 

Zážitkového semináře umožní nahlédnout do sociálně vyloučeného prostředí 

• osobnostní rozvoj – projektový tým pracuje pod supervizí, pedagožky partnerských MŠ 

nají možnost volit mezi pedagogickým mentoringem nebo supervizí 

 

V průběhu roku 2018 zdárně probíhaly všechny projektové aktivity:  

• Funguje denní provoz Klubíčka. 

• Byly zrealizovány 2 semináře pro rodiče s těmito tématy:  

 Zdraví dítěte, 

 Jak to chodí v MŠ. 

• Děti a rodiče se účastnili výletů do zážitkového parku Zeměráj a písecké dětské galerie 

Sladovna, navštívili plzeňský Dinopark, ZOO a Svíčkárnu v Liticích. Proběhla Besídka 

ke konci školního roku, velikonoční a vánoční setkání s tvořením. 

•  Do rodin dochází dle potřeby terénní sociální pracovnice, která byla také nápomocna při 

zápisech dětí do běžných MŠ a ZŠ, touto formou bylo podpořeno 15 rodin. 
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• Děti se specifickými potřebami jsou v péči speciální pedagožky, která pracuje s dětmi 

v Klubíčku a zároveň dochází jeden den v týdnu do každé z partnerských MŠ. Společná 

práce je monitorována v Plánu pedagogické podpory, který byl v roce 2018 založen 

14 dětem. Spec. pedagožka dále konzultuje konkrétní případy s pedagožkami a rodiči, 

ve 12 případech doporučila další odbornou péči (PPP, SPC). 

• Proběhlo 5 výměnných stáží mezi pedagožkami Klubíčka a partnerských MŠ. 

• Do obou partnerských MŠ docházely do konce srpna 2018 školní asistentky. 

• Bylo podpořeno 25 pedagožek a asistentek (16 pedagožek a asistentek z partnerské 81. 

MŠ, 5 pedagožek z partnerské 38. MŠ a 4 pedagožky z Klubíčka) v celkovém rozsahu 1 

509 hodin vzdělávání. 

• Pedagožky partnerských MŠ dokončily projektovou aktivitu pedagogický mentoring nebo 

supervize v rozsahu 37,5 hodiny (23,5h pro 81. MŠ, 14h pro 38. MŠ). Tým Klubíčka 

čerpal 17h supervize v průběhu 4 setkání. 

 

Za dobře fungující spolupráci v rámci projektu PVP Klubíčko – společně do školky 

děkujeme ředitelkám obou partnerských MŠ, Bc. Haně Steinbachové - 81. MŠ Plzeň,  

Hodonínská 53 a Ireně Cholinské - 38. MŠ Plzeň, Spojovací 14. 

 

• Co se podařilo v roce 2018 

V tomto roce jsme opět mohli nabídnout několika dětem a rodinám v různých obdobích a 

nelehkých situacích rychle dostupné, pravidelné předškolní vzdělávání. Např. matce 

předškoláků, samoživitelce, která se po mnoha letech vrátila z Velké Británie, kde žila od dětství 

a nyní hledala nové zázemí a domov. Tato klientka byla podpořena nejen možností rychlého 

zařazení dětí a jejich rozvoje v podnětném prostředí, ale dále s ní terénní pracovnice 

spolupracovala např. na obstarání potřebných dokladů - překladu rodných listů s apostylou a 

zařízení českých RL dětí v Praze a následně pak na matrice v Brně. Další věci k řešení byly: 

obstarání zdravotního pojištění a lékařské péče, doprovod na ÚP - evidence, zajištění podkladů 

pro dávky včetně návrhu na úpravu péče a výživném mezi rodiči, sehnání brigády. Kromě této 

klientky mělo své dítě v Klubíčku dalších šest matek samoživitelek a jedna pěstounka 

samoživitelka. Tři maminky mohly díky předškolnímu programu pro děti docházet do práce a 

zlepšit tak finanční situaci rodiny. Také bylo přijato dítě rodiny, kde si oba rodiče rychle našli 

práci, aby zvládli uhradit nemalé náklady na bydlení v ubytovně a další nutné výdaje. 

V září nastoupilo z Klubíčka 6 dětí do běžné mateřské školy, a jedno dítě do první třídy v běžné 

ZŠ a jedno do přípravného ročníku. Rodiny byly podpořeny nejen při zápisech, ale v případě 

potřeby následně i po nastoupení dětí např. konzultacemi potíží při adaptaci a zejména 

posílením významu pravidelné docházky. Terénní pracovnice Klubíčka podporovala také 
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spolupráci rodiny a školy. Učitelé oceňovali přípravu dětí v programu Pvp Klubíčko a také 

nastavení spolupráce a komunikace s rodinou. 

Průběžně jsme podporovaly a pozorovaly díky podnětnému prostředí mezi vrstevníky pokroky u 

dětí v různých oblastech zejména při sebeobsluze, stolování a komunikačních dovednostech. 

Např. pětiletý Martin, když nastoupil, neuměl používat příbor a téměř nejedl, postupně začal jídlo 

ochutnávat a v říjnu se zvládl zcela samostatně najíst polévky. Danuška se ve čtyřech letech po 

nácviku pomocí her naučila poznat a pojmenovat základní barvy i oranžovou a růžovou. Klárka 

se po čtvrt roce docházky a pravidelných cvičeních motoriky mluvidel a pomocí říkadel 

rozpovídala v krátkých větách. Většina dětí si brzy osvojila režim a pravidla třídy, dále se děti 

zlepšily v samostatném oblékání.  

Bylo také podporováno vzdělávání dětí v domácím prostředí, a to každodenním nácvikem 

společného úkolu rodiče s dítětem v Klubíčku (inspirace pro rodiče), předáváním pracovních 

listů, logopedických cvičeních a různých her (pexeso atd.) a aktivit s jednoduchými dostupnými 

pomůckami (brčka, noviny, víčka, kuchyňské náčiní) a dodáváním dětských časopisů 

k domácímu vzdělávání. Konalo se také hodně společných akcí rodičů s dětmi: vánoční besídka 

a dílna, výlet do interaktivní herny v Písku, výlet do zážitkového parku Zeměráje, exkurze do 

svíčkárny s výrobou svíček, návštěva ZOO a Dinoparku. Tyto akce posilují zájem o společně 

trávený čas rodičů a dětí. 

• Příběh z Klubíčka – Podpora dítěte a rodiny při přechodu do běžné MŠ z PVP 

Klubíčko (Martinka, 5 let) 

Martince je nyní 5 a půl roku. Bydlí v Plzni. Dívenku přivedla maminka do Klubíčka na doporučení 

kamarádky z ubytovny ve věku necelých 4 let. Do jiné školky předtím nechodila. Matka 

potřebovala nastoupit do zaměstnání po mateřské dovolené aspoň na částečný úvazek, což se 

díky umístění Martinky do Klubíčka povedlo. Dívka se po počáteční fázi adaptace hladce 

zapojila, získala nové kamarády a zvykla si na režim. Rodiče spolupracovali, a to zejména při 

docházce Martinky, placení stravného i účasti na společných akcích rodičů s dětmi. Rodiče 

potřebovali vzhledem k práci a směnám delší provozní dobu, ale ve většině MŠ neměli volnou 

kapacitu. V září 2018 jsme rodinu podpořili při přechodu do běžné MŠ, kterou Martinka 

navštěvuje od 1.10.2018. V rámci podpory rodiny pracovnice PVP Klubíčko - speciální 

pedagožka Kateřina Dosedělová ověřila volnou kapacitu v partnerské MŠ, kde poskytujeme 

speciálně-pedagogickou péči dětem a podporu pedagožkám. S ředitelkou MŠ dohodla nástup 

dívenky a zároveň doprovodila maminku do MŠ, kde si maminka převzala vstupní formuláře pro 

nástup dítěte do MŠ a dohodla se s ředitelkou ohledně plateb školného a stravného. Přestup 

dítěte proběhl s podporou bez problémů. Matka tak mohla začít pracovat na plný úvazek, protože 

provozní doba školky je delší než v PVP Klubíčko. V rámci podpory dítěte a rodiny po opuštění 

PVP Klubíčko jsme získali zpětnou vazbu z MŠ, že adaptační proces u Martinky byl 

bezproblémový, rodiče kvalitně spolupracují, řádně platí stravné, školné i příspěvky na akce 
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školky. Dívenka dochází do MŠ pravidelně, občasným problémem je pouze omlouvání dítěte 

v případě nemoci, a s tím související zbytečné náklady rodiny s obědy za neomluvenou 

docházku dívenky do MŠ. 

 

• Statistické údaje 

Celkový počet zapojených dětí do projektu 32 

Počet nově přijatých dětí v roce 2018 14 

Celkový počet podpořených rodičů na motivačních aktivitách 29 
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I prevence může být legrace II 

Projekt „I prevence může být legrace II“ byl realizován v období od 12 – 17. 8. 2018 a 

zúčastnilo se ho 8 mladistvých ve věku od 14 do 18 let.  

Jednalo se o 6ti denní zátěžový pobyt pro uživatele Terénního programu COM.PASS, kteří jsou 

ohroženi sociálním vyloučením a dalšími sociálně negativními jevy. Účastníci byli vytipováni 

terénními sociálními pracovníky organizace. Šlo o mladistvé, kteří se běžně jinak neúčastní 

standardních volnočasových nebo vzdělávacích akcí a čas letních prázdnin tráví často 

neorganizovaně. V letním období tak u nich ještě více narůstá riziko kriminálního jednání. 

Některým z účastníků navíc chybí důležité dovednosti potřebné pro snazší sociální začlenění.  

Ještě před samotným pobytem měli vytipovaní zájemci možnost zúčastnit se motivačních 

setkání, kde jim byly předávány praktické informace o pobytu (jak se sbalit, co je čeká apod.). 

Již zde pracovníci mohli začít pracovat s dynamikou dané skupiny. 

První den pobytu účastníci s lektory dojeli do Příbrami, kde přespali v NZDM Bedna – zde došlo 

k přípravě účastníků na zátěžovou část projektu – tedy vhodné zabalení, předání podrobných 

informací o průběhu, společné nastavení pravidel s účastníky apod. Každý účastník si také 

sestavil rozpočet a nakoupil jídlo na další dny. Další část pobytu byla „putovní“. Účastníci se 

museli postarat sami o sebe a zároveň spolupracovat se skupinou. Během dalších tří dní měli 

za úkol dostat se přes brdské lesy do obce Hůrky u Rokycan. Pod dohledem pracovníků si sami 

museli stavět přístřešky na spaní, vařit, filtrovat vodu apod. Účastníci neměli s obdobným 

„putovním výletem“ žádné zkušenosti, byli tak vystaveni velké fyzické i psychické zátěži. Byly 

zde posilovány jejich sociální dovednosti jako práce se skupinou, která zde byla nutná, trpělivost, 

cílevědomost, schopnost samostatně se rozhodovat a nést za sebe zodpovědnost. U účastníků 

docházelo k sebepoznání a poznání vlastních limitů. Většina v mnoha ohledech musela 

překonat sebe sama a později u nich došlo k pozitivnímu uvědomění, že toto zvládli.  Zažili tak 

úspěch, který v běžném životě často nepociťují. Poslední dva dny pobytu účastníci strávili v obci 

Hůrky, kde již spali ve stanech na soukromém pozemku, mohli využít sprchy, místní koupaliště 

a celkově většího komfortu. Odměnou účastníkům bylo také zprostředkování bowlingu, který 

někteří hráli poprvé. Během celého pobytu probíhaly skupinové preventivní aktivity – především 

formou diskuzí, ale také individuální konzultace s jednotlivci. V posledních dnech se lektoři 

s účastníky věnovali skupinovým i individuální závěrečným reflexím zátěžové části pobytu a 

evaluacím. S jednotlivci docházelo ke zvědomování jejich vlastností a dovedností a diskutovány 

byly další možnosti jejich posilování.  

V rámci projektu se podařilo dosáhnout jeho cíle – účastníkům bylo umožněno trávit smysluplně 

volný čas v odlišném prostředí, než ve kterém vyrůstají a zažívat zcela odlišné podměty. Ze 
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závěrečných rozhovorů s lektory vyplynulo, že došlo k uvědomění si některých vlastností u 

účastníků a posílení sociálních dovedností. Samotní účastníci pobyt hodnotili také kladně.   
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Poděkování 

Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2018 děkujeme: 

• Donorům: 
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• Nadacím a nadačním fondům: 

 

  

• Firemním dárcům: 

 

         

 

                      

 

             



Str. 24 
 

   

 

 
 

 

• Partnerským a spolupracujícím organizacím: 

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

dobrovolnické centrum, Česká asociace streetwork, z.s. 

• Individuálním dárcům: 

Vladimír Václavů, Lukáš Eisenvort, Petra Hefnerová, Milan Jirkovský, Tereza Pacalajová, 

Barbora Polifková, Kateřina Štěpánková, Mgr. Stanislav Trčka, Mgr. Marie Trčková, JUDr. Ivan 

Houdek, Jana Heřmanová, Radka Bendová, Trafika Amrosyová, MUDr. Iva Langerová, Zuzana 

Palivcová, Josef Palivec, Kamil Fryček, Anna Zárubová, Karel Kříž, Roman Kubíček, Josef 

Buzek, Ing. Lucie Bilinová, Lukáš Bican 

• Supervizorům: 

Mgr. Michal Vybíral, MUDr. Stanislav Kudrle, Mgr. Jan Šíp 

• Dobrovolníkům: 

Ing. Josef Řehout, Mgr. Lucie Bělská, Zdeněk Havrančík, Ladislav Punčochář, Vojtěch Němejc, 

Lucie Kotlárová, Gabriela Kotlárová, Zuzana Krafčíková, Bc. Monika Rybanská, Veronika 

Lhotková, Mário Čonka 

• Další poděkování za spolupráci a podporu si zaslouží: 

Restaurace a bar ŠACH-MAT, DEPO 2015, Česká asociace streetwork o.p.s., Člověk v tísni 

o.p.s. Bistro Kantýna a Jakub Filip 
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Statistiky 
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Podpořte nás 

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

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

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

Na konkrétní podobě spolupráce se proto vždy rádi dohodneme.  

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

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

můžete poslat na účet organizace: 240052520/0300  

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

nebo prostřednictvím banneru Klikni a daruj na našich webových stránkách.  

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

                       

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

Kontaktujte nás na e-mailu: vaclavu@ponton.cz nebo na tel.: 773 334 363. 

 

 

 

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 2018 
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