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Úvodní slovo ředitele 

Vážení přátelé Pontonu, 

rok se s rokem sešel a je tu další výroční zpráva. A je jasné, že rok 2020 bude 
nezapomenutelný nejen pro Ponton, ale i pro lidstvo. Udeřil koronavirus a vše se skoro ze dne 
na den změnilo. I Ponton se musel změnit a podle mě se mu to, v rámci daných možností, 
povedlo.  

16. 3. 2020 jsme byli nuceni své služby přizpůsobit nastalé situaci a v případě Pixly a Bedny 
dokonce zavřít. Nezavřeli jsme. Jen jsme chvíli šili roušky, sháněli je pro klienty po tisících a 
rozdávali s hektolitry dezinfekce a tisíci rukavicemi. Po prvotním šoku bylo jasné, že vše, co je 
možné dělat online, bude online. Rozjelo se doučování, telefony se přehřívaly, wi-fi drhla. 
Zmatek ve vládních opatření nás zmáhal, směsice strachu o sebe, své blízké a klienty byla 
zátěží, na kterou nebyl nikdo připraven. Ale nebyli jsme v tom sami. Dárci, zejména město 
Plzeň a trochu i Plzeňský krajský úřad, nám dali takového materiálu, že jsme byli schopní 
změnit se na organizaci, která rozjela distribuci téměř jako středně velký e-shop.  

Ukázalo mi to jeden podstatný fakt. Jestli někdo umí reagovat rychle a věcně, jsou to 
neziskovky. Ne všechny, ale většina v mém okolí ano. Dále mi to ukázalo, že osobní odvaha je 
něco, co lidem v Pontonu nechybí. Všichni dostali nabídku nebýt v kontaktu, respektovat 
lockdown a být doma, i když online. Nikdo ji nevyužil. Na prvním místě sice byla bezpečnost, 
ale hned za ní klienti a jejich podpora. Jen co jsme ukončili stěhování do nového sídla, jsme 
opět vzali do rukou krabice, skoro každý den naplnili svá auta a rozváželi ochranné pomůcky, 
potraviny i informace. Samozvaně jsme si vzali na starost ubytovny a chce se mi věřit tomu, že 
jsme pomohli zabránit vzniku komunitního přenosu právě v rizikovém prostředí ubytoven. 
Covid se v těchto místech vyskytl, ale jen malinko a spíše až v roce 2021, kdy jsme otestovali 
stovky lidí… ale o tom až v další výroční zprávě.  

Každý rok děkuji zaměstnancům Pontonu za jejich práci. Letos mohu poděkovat za to, že svoji 
práci nedělali a dělali to, co bylo potřeba, vlastnímu bezpečí a pohodlí navzdory. Také děkuji 
těm, kdo nás v tomto boji podpořili. Ohledně lidstva jsem já osobně skeptik. Myslím, že už se 
nám všem minimálně jedno století dost nedaří. Na druhou stranu jsem mohl v této souvislosti 
oprášit slova jako je solidarita nebo odvaha, a za to jsem velmi rád. Díky všem, nejen lidem 
z Pontonu, že byli a stále ještě jsou solidární a odvážní. Je to luxus, který si musíme dovolit. 

S úctou a respektem 

Jakub Václavů, hrdý ředitel Pontonu 
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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 21 lidí, kteří prostřednictvím 

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

Organizace Ponton hospodaří s 10 až 14 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  
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Přehled projektů 

V roce 2020 Ponton, z.s. realizoval tyto základní projekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponton, z.s. v roce 2020 realizoval řadu jednorázových projektů a akcí (Miro Suno, zátěžové 

pobyty a jednodenní výlety, taneční soutěže, vzdělávací akce, Společně a odborně apod.). Po 

celý rok poskytoval Ponton možnost cvičit ve vybavené hudebně či tančit na kroužku. O našich 

základních a nejvýznamnějších dílčích projektech za rok 2020 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. Zároveň pracovníci 

vyhledávají mladistvé z rizikového prostředí v terénu, v ulicích města, kde se jim následně 

věnují v jejich přirozeném prostředí. S klienty jsou nejčastěji řešena témata, která vyplývají 

z dospívání a ve kterých oni sami potřebují podporu a pomoc – přístup ke vzdělání, uplatnění 

na trhu práce, bydlení, dluhy, finanční gramotnost atp. 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 2020 

Od 1. 1. 2020 byla službě registrována terénní forma, která rozšířila možnosti práce s cílovou 

skupinou. Pracovníci tak mohli působit na klienty v jejich přirozeném prostředí, a nejen 

v prostorách klubu. Změna také umožnila poskytovat doprovody např. do škol, na úřady, do 

pracovních agentur apod., realizovat výlety a obdobné volnočasové aktivity. V neposlední řadě 

také monitorovat prostředí mladistvých a vyhledávat nové zájemce o službu. Došlo též 

k úpravě provozní doby a rozdělení na zimní a letní provoz dle preferencí cílové skupiny.  

Pro fungování NZDM Pixla bylo zásadní plánované stěhování sídla organizace z městské části 

Doubravka zpět do centra Plzně. V souvislosti s tím vzrostla návštěvnost klubu a uživatelé 

služby se podíleli na zabydlování v nových prostorách. 
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Službu v tomto roce ovlivnila koronavirová krize a klub byl několikrát z nařízení vlády uzavřen. 

Služba se již od března zaměřila především na distanční formu práce (skrze sociální sítě, 

videohovory a telefon). Pracovníci tak věnovali nejvíce času doučování a pomoci se školou. 

Kromě toho poskytovali poradenství a informační servis (hygienická opatření, orientace 

v nařízeních stanovených vládou, omezení, legislativa, atd.). Pro klienty též byly připravovány 

zábavně naučné online soutěžní kvízy, do kterých se mohli denně zapojovat.  

Službě se podařilo získat 20 počítačů s připojením na internet a následně je zapůjčit mezi 

potřebné rodiny žáků pro online výuku. Ta probíhala také v prostorách NZDM Pixla, kde byla 

žákům zapůjčena technika s připojením a poskytnuta pomoc s učivem.  

V NZDM Pixla probíhala spolupráce se školami, respektive kontaktování třídních učitelů, vždy 

se souhlasem klienta. Proběhly schůzky ve školách za přítomnosti klienta, rodiče, pracovníka a 

učitele. Podařilo se také navázat spolupráci s dalšími dobrovolníky pro pomoc s učivem a 

distanční výukou. 

Během běžného provozu byly realizovány tematické programy, workshopy, ale také akce jako 

sportovní turnaje či návštěvy kulturních akcí. Ve službě NZDM je vždy kladen důraz na rozvoj 

sociálních schopností a dalších dovedností klientů, kteří se mj. zapojují do příprav jednotlivých 

aktivit.  Pro klienty byla také k dispozici hudební zkušebna a probíhaly tréninky taneční skupiny 

UNIQ!. Byly také zprostředkovány 2 tematické přespávací akce - pro dívky se zaměřením na 

téma kyberbezpečnost a pro kluky na téma práce se dřevem. 

• Příběhy z Pixly – Na „Azyláku“ během koronakrize (Nina, 17 let) 

Představte si, že je vám 17 let a bydlíte s mámou a třemi malými sourozenci… v jedné 

místnosti na „Azyláku“. 

Za normálních okolností Nina chodí do školy, na brigády nebo ven s kamarády. Opustit azylový 

dům v nouzovém stavu (potřebuje nakoupit nebo zajet do školy) může jen na chvíli, maximálně 

na 2 hodiny denně. Pravidla se teď zdají být přísnější než kdy jindy. Odjet k babičce na víkend 

nepřipadá v úvahu. Ani oslava narozenin podle jejích představ není možná. Tři měsíce ve 

stereotypu s nejistou vyhlídkou změny, to je opravdu peklo. Komu by už z toho nezačalo 

hrabat? 

S pracovnicí Pixly je Nina v pravidelném kontaktu od loňského září. Každý měsíc se setkávají 

a hodnotí spolu, co se povedlo, nepovedlo nebo na co je potřeba se zaměřit ve škole. Probírají 

i běžné starosti života. Pracovnice Ninu navštívila i během nouzového stavu. Při procházce 
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u azylového domu se ukázalo, že Nina se v této době potřebovala hlavně svěřit a vypovídat se 

ze svých pocitů a starostí.  

V jistém směru ale přeci jen koronakrize zasáhla Nině do života pozitivně. Mnohem více se 

totiž zaměřila na školu. Teď má jen dvě trojky a žádnou horší známku. Taky začala uvažovat 

o tom, že po střední půjde na vysokou. 

• Statistické údaje 

 

 

celkem klub 

kontaktní 

doba terén online 

Počet dní provozu služby 

(den, kdy byl poskytnut alespoň jeden výkon) 236 148 140 108 83 

počet KLIENTŮ 252 218 105 158 201 

průměrný DENNÍ počet NÁVŠTĚV / KONTAKTŮ 

V TERÉNU / V ONLINE 17,87 15,03 2,86 6,45 10,80 
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NZDM Bedna je sociální služba určená dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Příbrami a 

blízkého okolí. Funguje ve dvou formách – ambulantní a terénní. Ambulantní podoba, tedy klub 

a kontaktní místnost, nabízí prostor, kde mohou mladí lidé trávit svůj volný čas nebo zde najít 

radu, pomoc a podporu, když je zrovna potřebují. Terénní formu služby mohou využívat děti a 

mladí lidé ve věku 6 až 20 let, a to bez rozdílu barvy pleti, příslušnosti k menšině, vyznání, 

sexuální orientace a dalších odlišností. 

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

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

mládeže.  

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 2020 

V roce 2020 využilo služeb NZDM Bedna 216 dětí a mladých lidí z Příbramě a blízkého okolí. 

Stejně jako všude jinde, i v Bedně se museli přizpůsobit pandemické situaci a přejít na jiné 

způsoby komunikace, než bylo doposud zvykem. Část služeb byla přesunuta do virtuálního 

prostředí a velká část agendy se zaměřila na pomoc s distanční výukou.  

Přes všechna protiepidemická opatření byli pracovníci klientům v roce 2020 k dispozici 246 

dní. Pokud nemohli být v osobním kontaktu, využívali kontaktu online a prostřednictvím 

telefonů.  
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Klub byl otevřen 83 dní a v jeho rámci bylo podpořeno 100 dětí a mladých lidí. Celkem 

poskytovali pracovníci službu v přímém kontaktu s klienty 1146 hodin. Do terénu pracovníci 

vyrazili za toto období 89krát a podpořili celkem 141 dětí a mladých lidí. V přímém kontaktu 

s nimi strávili pracovníci 690 hodin. 

Kontaktní místnost byla v provozu 193 dní, využilo ji 56 dětí a mladých lidí. Pracovníci strávili 

s klienty v kontaktní místnosti 324 hodin. 

Rovněž byli zaměstnanci Bedny k zastižení online nebo telefonicky 246 dní z roku. Tímto 

novým způsobem poskytli službu 122 dětem a mladým lidem. Celkový čas strávený v přímé 

práci s klienty online byl 490 hodin. 

• Příběh z Bedny – Bedna během pandemie aneb škola jako špička ledovce 
Tušíte, jak to vypadá v Bedně během nouzového stavu? Na jaře bylo ze dne na den 

pracovníkům znemožněno potkávat se s klienty. Smysl dávalo pouze přesunout těžiště naší 

služby do virtuálního prostředí. V rámci jediného posledního terénu jsme o této změně 

informovali klienty a pak už jsme byli všichni -  klienti i pracovníci - odkázáni na monitory, 

klávesnice a na sociální síť, kde se většina klientů denně pohybuje. Na síti byli tehdy přítomni 

vždy dva pracovníci, točili jsme se ve dvou směnách, a to od 11:00 do 15:00 a od 15:00 do 

19:00. Vyměnili jsme si mnoho vět, přiblížili se světu klientů z nového pohledu, opětovně jsme 

kontaktovali i delší dobu nekontaktované klienty. Přínosem bylo i to, že jsme takto mohli 

preventivně působit ohledně pandemie - informovat online o rizikovém chování přímo v online 

prostředí, také pomoci se školní látkou a podobně. Toto provizorium se stalo velmi užitečným 

nástrojem. Nakonec celý tento stav trval téměř dva měsíce, během kterých jsme se i my 

pracovníci naučili řadu věcí nejen o virtuálním „terénu“, ale i o našich klientech. 

Druhá vlna pandemie přišla, jak se očekávalo, na podzim, krátce po začátku školního roku. 

A učitelům, žákům i rodičům začala téměř ze dne na den distanční výuka. To byl jeden 

z hlavních důvodů, proč se naše služba začala ubírat jiným směrem než na jaře. Na začátku 

bylo třeba udělat aktivní krok – koordinátorka služby informovala e-mailem příbramské školy a 

návazné služby o tom, že jsme schopni a ochotni poskytnout technické zázemí žákům, kteří 

nemají doma počítač s internetem. Začali se ozývat výchovní poradci, učitelé, pracovníci 

dalších návazných služeb (OSPOD, SVP), že znají děti, které potřebují při distanční výuce 

podpořit. Jak se zvyšoval zájem a počet klientů, bylo třeba také hledat další počítače. Tak se 

službě a celému Pontonu podařilo zajistit pro NZDM Bedna další dva notebooky a webové 

kamery. 
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V praxi se pak ukázalo, že zapůjčit počítač zpravidla nestačí, pokud dítě nemá vedle sebe 

někoho, kdo ho podporuje a pomáhá mu se vyznat ve všem, co s sebou nový styl výuky 

přináší. Nutno dodat, že zdaleka nejde jen o probíranou látku. Klienti měli možnost si rozšířit 

celou paletu dalších kompetencí – od komunikace s vyučujícím, přes efektivní zapisování si 

poznámek a úkolů, až po obsluhu počítačového software a hardware. Postupně tak několik 

z nich začalo fungovat při distanční výuce samostatně. 

V době distanční výuky se služba NZDM Bedna transformovala a právě podpora při online 

výuce se stala jednou z hlavních náplní práce. Za přibližně 6 týdnů nouzového stavu (od 14. 

10. do 30. 11.), kdy byly uzavřeny školy, bylo v NZDM Bedna domluveno 231 doučování, 

z toho 181 proběhlo. Podpořili jsme 30 našich stávajících klientů, dalších 15 nových klientů 

získali. Čísla jsou to opravdu vysoká, a to i vzhledem tomu, že v této době byl tým NZDM 

personálně oslaben z důvodů karantén a pracovních neschopností pracovníků. Těmto dětem 

služba NZDM mimo jiné umožnila i to, aby patřily k „populační většině“, tedy k těm, co doma 

tyto výdobytky moderní doby běžně mají. 

Kromě mnoha dalších věcí, které s sebou nový provoz přinesl, jsme si kladli hlubší otázky: „Je 

v pořádku, že jako sociální služba jsme zúžili náš hlavní cíl?“ (cituji ze stanov Pontonu: "Cílem 

spolku je podporovat volnočasové, sociální, vzdělávací, kulturní a další rozvojové a preventivní 

projekty vedoucí k aktivizaci a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti.") „Je 

v pořádku, že se věnujeme především doučování, které patří k našim nadstavbovým 

aktivitám?“ „Je v pořádku, že se věnujeme třeba i dětem, které nepatří do naší cílové skupiny?" 

(Opět cituji: „Cílovou skupinou rozumíme děti a mladé lidi, kteří tráví svůj volný čas rizikovým 

způsobem nebo ti, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.“) Uvažovali jsme nad tím, 

doučování mezitím běžela, a odpovědi na naše otázky se objevily samy.  

S nově oslovenými (a tedy zpočátku cizími) klienty jsme se dostávali do užšího kontaktu. Na 

začátku a na konci hodiny věnované škole jsme si přirozeně povídali i o dalších věcech, které 

ve svých životech řeší. Takto jsme se o nich pomalu dozvídali více. A najednou k nám začali 

chodit i proto, že si prostě chtěli popovídat, nejen kvůli úkolům ze školy.  

Až na jednu výjimku potvrzující pravidlo, klientku, která pravděpodobně nebude naše služby 

dále využívat, patří všichni noví klienti do naší cílové skupiny - laicky řečeno, každý z nich řeší 

věci, o  které je dobré se podělit s nějakým do určité míry nezaujatým dospělým, k němuž má 

důvěru. Na povrch začala totiž vyplouvat témata jako rozvod rodičů, komplikované vztahy 

v rodině, závislost člena rodiny na návykové látce, složité vztahy s vrstevníky, potíže se 

zvládáním školy a další. Co klient, to jiný příběh. Škola a pomoc s distanční výukou se jeví jako 

špička ledovce. Je dobře, že si tyto děti a mladí lidé našli cestu k NZDM Bedna a je na nich, 

jestli se na kontaktní pracovníky budou obracet i po otevření škol 
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• Statistické údaje 

 

Celkový počet zapojených dětí a mladých lidí do projektu (klub i terén) 216 

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Bedna (po, út, čt) 18 

Průměrná denní návštěvnost v NZDM Bedna ve středu pro uživatele 15+ 6 

Průměrný počet osob na terénu 6 

Počet dní, kdy bylo zařízení (klub, terén, kontaktní místnost, akce) v provozu 246 

Počet dní, kdy byla v provozu kontaktní místnost 193 

Počet dní, kdy proběhl terén 89 
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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 a ubytoven za 

svými uživateli, kde se s nimi věnují 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 2020 

Fungování služby významně ovlivnila pandemie nemoci COVID 19. Pracovnice terénní služby 

navštěvovaly ubytovny a distribuovaly hygienické balíčky, které obsahovaly dezinfekci, roušky, 

jednorázové gumové rukavice a doporučení, jak se o roušky starat. Celkově byly balíčky 

rozdávány ve 13 ubytovnách v Plzni a blízkém okolí, kde bydlely rodiny s dětmi. Potřebné 
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roušky, dezinfekce a rukavice byly zajišťovány od Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu 

Plzeňského kraje i soukromých dárců. Pracovnice v době nouzového stavu pracovaly s klienty 

i online cestou přes videohovory, facebook a telefon. Informovaly je o aktuální situaci a také je 

uklidňovaly a poskytovaly jim poradenství. Pokud se klienti dostali do tíživé finanční situace 

kvůli zamezení možnosti chodit do zaměstnání a omezení fungování ÚP, distribuovaly 

pracovnice do rodin potravinovou pomoc. Celkem služba TP COM.PASS za dobu první vlny 

pandemie COVID 19 podpořila 107 osob z 32 rodin dodáním balíčků potravinové pomoci. Na 

ubytovnách pracovnice rozdaly necelých 2000 kusů roušek a 19 litrů dezinfekce. Obdobná 

situace nastala hned na podzim při druhé vlně epidemie.  

Pracovnice se samozřejmě věnovaly i běžné činnosti, a to především na ubytovnách a 

v lokalitách v centru města. Mladším dětem byly nejčastěji poskytovány preventivní služby 

zaměřené na školu, volný čas a prevenci rizikového chování. U starších byla nejčastěji řešena 

oblast zaměstnání, financí a bydlení. Během nouzového stavu pracovnice s klienty řešily 

především jak komunikovat s různými úřady, lékaři a institucemi v nastavených podmínkách, 

které nejsou všude jednotné a klienti se v nich často neorientují anebo nemají možnosti, jak 

podmínek dosáhnout - absence telefonu, internetu.  

Klientům byla také zprostředkována účast na sportovních a kulturních akcích. Např. se zapojili 

do tzv. Férové ligy Fotbalu pro rozvoj či do amatérské taneční soutěže Street Battle Jam – 

Plzeň 2020.  

V neposlední řadě se také pracovnice věnovaly rozvoji služby a úpravě metodik. Díky tomu 

bude od následujícího roku upravena věková hranice cílové skupiny a provozní doba tak, aby 

lépe odpovídala potřebám klientů.  

• Příběh z COM.PASSu – „Jak je to starý?“ (Věrka, 23 let) 

Věrka je dvaceti tříletá dívka, maminka roční holčičky. V pubertě si prošla domovem 

dětí i výchovným ústavem. Často jí v životě chyběla osoba, na kterou by se mohla spolehnout 

a obrátit, když si nebude vědět s něčím rady. I když to Věrka nemá v životě jednoduché, stále 

se snaží. Nedávno si vyhledávala informace na internetu. Článek, který ji zaujal, poslala 

pracovnici. Ta ji ovšem upozornila na fakt, že článek je datován k roku 2008 a informace tedy 

již není aktuální. Po několika dnech se Věrka pracovnici opět ozvala, ukázala jí další článek a 

poprosila ji, zda by se mohla podívat, jestli informace v něm stále platí. Pracovnice Věrku 

naučila, kde u internetových článků zjišťovat, kdy byly napsané, aby mohla samostatně 

pracovat s platnými informacemi.  
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Téměř denně se setkáváme se sdílením mnoha starých a neplatných či nepravdivých 

informací na sociálních sítích našich klientů. Stejně jako Věrka i mnoho dalších mladých lidí 

neví, jak na internetu informace správně filtrovat, jak je ověřovat, mnohdy ani jak je vyhledávat, 

nikdo je k tomu nevedl.   

• Statistické údaje 

 

Počet kontaktovaných uživatelů služby 100 

Počet uživatelů mimo cílovou skupinu v nouzovém stavu 13 

Počet založených dlouhodobých individuálních plánů s uživateli 70 

Počet zakázek vyřešených během jedné konzultace 628 
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Program včasné péče Klubíčko umožňuje sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi 

s poruchami chování a opožděným vývojem téměř bezplatné zapojení dětí do předškolního 

vzdělávání a přispívá ke zvýšení hodnoty vzdělávání dítěte v rodině. Vtahuje rodiče do procesu 

vzdělávání a zejména připravuje děti i rodiče na úspěšný vstup do prvních tříd základních škol, 

čímž snižuje riziko přesunu dítěte do školy speciální nebo zanedbání rozvoje dítěte a jeho 

přípravy na vzdělávací proces. 

Pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní sociálně – kulturní 

návyky, předškolní znalosti a dovednosti a naučí se fungovat v kolektivu dalších dětí. Posilují si 

schopnost soustředit se i odpočívat, chápat instrukce a fungovat v rámci daných pravidel. Pvp 

Klubíčko zajišťuje dětem také logopedickou péči (průměrně 70%dětí v programu má 

diagnostikovanou logopedickou vadou řeči). Rodiče mají v Klubíčku možnost participovat 

na vzdělávání dítěte. Dochází tak k posílení jejich dovedností potřebných pro vzdělávání dítěte 

a ke stabilizaci problémů, které zasahují jejich domácnost a které mohou mít vliv na přístup 

ke vzdělávání. Tuto zkušenost a znalosti pak mohou uplatnit i při vzdělávání dalších dětí. 

Našim záměrem je děti do roka připravit na přechod do klasické MŠ nebo ZŠ a pomoci jim 

změnu zvládnout a v nové škole uspět.  

Cíle: 

• rozvoj a vzdělávání dětí předškolního věku a spolupráce s rodinou 

• povzbudit zájem rodin o předškolní vzdělávání a výchovu dětí  

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

 

Služby Pvp Klubíčko: 

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

• systematická logopedická péče (spolupráce s klinickou logopedkou a intervence 

logopedické asistentky - pracovnice Klubíčka) 

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

výlety, karneval apod. 

• spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (odborná vyšetření a konzultace 

s rodiči v rámci Klubíčka) 

 

• Co se podařilo v roce 2020 

Po celý rok byl předškolní program PVP Klubíčko úzce propojen s dalším projektem 

organizace Ponton, z.s. – s programem Trénink (aktivita Podpora rodičovských kompetencí), 

který je zaměřen na spolupráci s rodinami ohroženými nebo přímo sociálně vyloučenými. 

Hlavním cílem programu je zvyšování rodičovských kompetencí a stabilizace rodinného 

zázemí zejména v oblasti péče o děti, jejich výchovy a vzdělávání. Propojení těchto projektů, 

Klubíčka a Tréninku, bylo klíčové pro posun a pokroky jak u dětí, tak u rodičů. Aktivity projektů 

na sebe přímo navazují, doplňují se a dochází tak k efektivitě při plnění cílů obou projektů. 

Spolupráce s rodinou je nezbytná pro pravidelnou docházku dětí, změny postojů ke 

vzdělávání, změny v komunikaci s dětmi, zavedení nových vzdělávacích aktivit, výchovných 

metod a pomůcek v domácím prostředí (př. režim a pravidla, hry, pracovní listy, tužky a 

pastelky, omalovánky apod.).  

Pro službu bylo významné stěhování organizace na začátku roku zpět do centra města. 

V nových prostorech se podařilo vybudovat zázemí odpovídající potřebám malých dětí. Změnu 

uvítali i rodiče, kteří nyní mají službu více nadosah.  

Protože nebyl projekt dostatečně zafinancován, byl provoz upraven na 3 dny v týdnu. 

Vzhledem k pandemické situaci bylo Klubíčko otevřeno 71 dní a 73 další možných otevíracích 

dní bylo kvůli pandemii koronaviru zavřeno. Projekt reagoval nejen na všeobecná nařízení a 

doporučení, ale i na požadavky a zájem rodičů. 

• Příběh z Klubíčka – „Péťo, slyšíš mě?“ (Péťo, 3 roky) 

Do Klubíčka začal chodit Péťa, kterému byly zrovna tři roky. Hned při zápisu jsme od matky 

zjistili informace o jeho lehké nedoslýchavosti. V průběhu spolupráce a docházky Péti 

do Klubíčka bylo zjištěno, že jeho nedoslýchavost zcela jistě potřebuje více pozornosti. 

Výchovné metody matky na Péťu moc nefungovaly, částečně jí nerozuměl a také se zdál 

unavený z toho, jak na něj pořád všichni mluví, něco chtějí a on neví, o co vlastně všem jde. 

Nejčastější věty, které používali lidé kolem Péti, byly: “No tak, slyšíš mě? Proč vůbec 



Str. 18 
 

   

 

 

neposloucháš?!”. A tak jsme do Klubíčka pozvali pedagožku ze Speciálně pedagogického 

centra, kde se věnují dětem s obtížemi sluchu. Vyšetření v SPC předcházela návštěva 

foniatrie, kde Péťovi seřídili a opravili naslouchadla, která dříve nechtěl nosit – vyšlo najevo, 

že je nenosil kvůli jejich špatné funkci! Díky navázané spolupráci s matkou se podařilo navázat 

dobrý vztah s paní učitelkou z SPC, kde nakonec došlo k úspěšnému zapsání do speciální MŠ. 

Péťa dostal novou šanci na porozumění světu kolem sebe. V nové školce si snáze našel 

kamarády, kteří mají podobné obtíže se sluchem jako on. Na správnou funkci sluchadel 

a celkový rozvoj Péti nyní dohlížejí dvě speciální pedagožky, které mají s matkou Péti velmi 

dobrý vztah. Zjistili jsme, že navázání vztahu s budoucí paní učitelkou jsou pro rodinu a dítě 

zásadní! Na základě dobré spolupráce a aktivizace matky došlo k velkému pokroku a zdá se, 

že Péťa bude jednou velmi dobře připravený na vstup do základní školy. 

• Statistické údaje 

 

Počet podpořených dětí (alespoň jednu navštívily Klubíčko) 32 

Průměrná denní docházka 6,3 

Počet podpořených rodičů 35 

Počet odmítnutých zájemců z důvodu plné kapacity 6 
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Trénink je terénní program zaměřený na práci s rodiči a jejich dětmi. Smyslem programu je 

osvojení potřebných rodičovských kompetencí tak, aby rodiče dokázali pozvednout své děti, 

vytvořit jim podnětné prostředí pro zdravý vývoj a dále je úspěšně socializovat do společnosti. 

Rodiče se učí novým dovednostem tak, aby si v budoucnu dokázali se situacemi, které jim 

život přinese, poradit sami. 

Cíle: 

• pozitivní změny v rodičovských kompetencích tak, aby si rodiče osvojili základní 

dovednosti potřebné pro zvládání a řešení problémů svých i svých nezletilých dětí 

• podpora rodičů dětí v tom, aby měli více potřebných dovedností a znalostí, které 

umožňují lepší socializaci jejich dětem v podnětném prostředí 

Cílem projektu je nejen kvalitativní posun jednotlivých účastníků v určité oblasti znalostí, ale 

i pochopení, že zaměřenost na výkon a výsledek by mělo být součástí každého jedince, který 

se chce uplatnit v současné společnosti. 

Služby programu Trénink - podpora rodičovských kompetencí: 

 Motivace a podpora rodičů a jejich vůle, vlastního rozhodnutí formou poradenství, 

krizové intervence, vzdělávacích seminářů, motivačních aktivit a výletů.  

 Pravidelná skupinová setkání na tzv. Rodinném klubu. V tomto klubu řešíme a sdílíme 

např. jak si poradit s výchovnými problémy dětí, jak na dítě pozitivně působit a také jak 

se vypořádat s obtížnými životními situacemi, které souvisejí s problematikou bydlení, 

nezaměstnaností, zdraví, péčí o domácnost a dalšími jevy, které se úzce pojí se 

sociálně znevýhodněným prostředím.  

 Doprovod rodiče na důležitá jednání, zprostředkování jiných sociálních služeb a 

rozšíření obzorů v dalším řešení jejich potíží.  

 Pravidelné navštěvování rodiny v jejich domovech, kde dochází k přímému a 

konkrétnímu poradenství, které se týká zejména výchovy dítěte a jeho přípravy do 

základní nebo mateřské školy. 
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 Poskytnutí nových zkušeností a zážitků při aktivitách a komunikaci s dětmi - inspirace, 

návody, ukázky, pomůcky, metodiky - praktický trénink a nakonec vlastní dovednost.  

Rodiče se skrze naše služby zlepšují ve svých dovednostech, které jim často dodávají pocit 

naplnění a sebeúcty, zažívají úspěch a cení si i pravdivé zpětné vazby, což poté může vést 

k lepšímu začleněné do běžné společnosti. 

 Co se podařilo v roce 2020 

V roce 2020 projekt plynule pokračoval v úspěšně navázané spolupráci s klienty služby. Bylo 

podpořeno 55 osob (z toho 51 rodin), se kterými bylo založeno 103 individuálních plánů. 

I nadále byly rodiny nejvíce podporovány v oblasti vzdělávání a výchovy svých dětí. Často byla 

využívána forma názorných praktických ukázek a nácvik vhodných aktivit a komunikace 

s dětmi. Mj. také diagnostika problémů a následné stanovení potřeb a podpůrných prostředků. 

Vzhledem k vládním opatřením a uzavření škol byla řešena distanční výuka. Klientům byla 

poskytnuta technická pomoc např. v podobě zapůjčení nezbytných notebooků, pomoc při 

komunikaci se školou, zprostředkování doučování aj.  Zakázky se často také týkaly tématu 

zdraví – vyhledání vhodné lékařské péče, doprovody k lékařům apod. Zdraví bylo řešeno 

i vzhledem k pandemické situaci v ČR (zprostředkování informací, dodržování hygienických 

pravidel, objednání na testy…). K dalším častým tématům patřila např. otázka vztahů, bydlení, 

zaměstnání a finanční situace rodin.  

Vzhledem k důsledkům šíření nemoci Covid 19, byla ve větší míře poskytována potravinová 

pomoc v krizových situacích klientů, také byl distribuován hygienický materiál, roušky a 

respirátory.  

Těžištěm podpory rodičovských kompetencí u účastníků projektu je přímá práce, a to buď 

individuální práce v přirozeném prostředí rodin či skupinové motivační aktivity. V roce 2020 se 

v době, kdy to umožňovala protipandemická opatření, podařilo zrealizovat 11 skupinových 

aktivit. Výhodou je možnost sdílení informací, zážitků a starostí a efektivní dopad zážitkových 

metod a hromadného předávání informací ověřený v následné praxi v domácnostech. V tomto 

roce se jednalo o 5 zážitkových aktivit za přítomností rodičů i dětí (návštěva ZOO, dětského 

hřiště, herny Lvíček), kde byly předávány informace o bezpečnosti dětí, trávení volného času a 

především byla poskytována zpětná vazba k interakci mezi rodičem a dítětem. Další setkání 

probíhala formou semináře na téma denní režim, informace k začátku školního roku a 

předvánoční čas v rodině. Při skupinových aktivitách bylo podpořeno celkem 28 rodičů, 

průměrná návštěvnost byla 6 klientů na jednom setkání.  
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Podporu rodičovských kompetencí personálně zajišťovaly 2 zkušené pracovnice. Tým byl 

v zátěžové práci s nelehkými tématy posilován metodickými poradami a vzájemnými 

kazuistickými konzultacemi, supervizemi a také vzděláváním. 

 Příběh z Tréninku – Bude Lubošek někdy mluvit? (Lubošek, 3 roky) 

Bude! A nejen to, dokonce se naučí i znakovou řeč! Paní Strnadová přišla do organizace 

se svým tříletým synem Luboškem, pro kterého sháněla mateřskou školku. Chlapec byl 

při našem seznámení zcela nemluvný a paní Strnadová odmítala speciálně pedagogickou 

péči, která může výrazně pomoci rozvoji mluvidel u chlapce. Paní Strnadová je neslyšící 

a se svým synem se dorozumívá zejména znakovou řečí. Pro chlapce to má určité nevýhody, 

spočívající v nedostatečném množství zvukových podnětů nezbytných pro rozvoj řeči. 

Po půl roce spolupráce a řešení rozvoje chlapce paní Strnadová uznala nutnost návštěvy 

odborníků, kteří by mohli chlapci pomoci. Celá rodina se zapojila do rozvoje syna a na základě 

individuálních konzultací a schůzek, mimo jiné i ve Speciálně pedagogickém centru (SPC), 

navázala rodina velmi dobré vztahy s pracovníky a komunitou neslyšících. Rodina se zde 

setkala s pocitem přijetí a porozumění. Chlapec byl přednostně přijat od září 2020 do SPC MŠ, 

kam bude denně docházet. 

Veškeré náležitosti spojené s přijetím chlapce do předškolního vzdělávání si rodina zajistila 

sama ihned po společném navázání spolupráce s institucí SPC. Rodina získala cenné 

a důležité vazby v komunitě neslyšících, dále se včas navázala spolupráce s institucí tak, aby 

syn získal potřebnou péči pro svůj rozvoj. Chlapec již nyní dělá obrovské pokroky, začal 

se v kolektivu dětí více dorozumívat pomocí řeči a dále se rozvíjí v používání znakové řeči 

se svou maminkou. 

 Statistické údaje: 

 

Počet zapojených rodičů do projektu 55 

Celkový počet založených individuálních plánů s rodinami 103 

Počet podpořených rodičů na skupinových aktivitách  28 
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Zátěžové pobyty 

Mezi další klíčovou aktivitu programu Trénink patří zátěžové pobyty. Jsou určeny mladistvým 

ve věku 15 až 20 let žijícím v prostředí sociálního vyloučení a těm, kteří jsou sociálním 

vyloučením ohrožení. Zároveň jde o lidi, kteří zvažují nástup na střední školu, nebo naopak 

zvažují, zda vůbec studovat či studium ukončit. Výjimečně mohou být přizváni ti, kteří pracují, 

ale kdyby mohli, ke studiu se vrátí, protože na trhu práce jsou považováni za nekvalifikované.  

Během pobytu v přírodě čelí účastníci projektu různým překážkám a zátěžovým situacím tak, 

aby získali zkušenosti, které jim mohou pomoci při zvládání náročných životních situací. Je 

kladen důraz na uvědomění vlastností nutných pro relativní přežití v přírodě, které jsou zároveň 

potřebné i pro začlenění se do společnosti, realizaci na trhu s prací a při vzdělávání. V rámci 

pobytu jsou realizovány aktivity ve formě skupinových workshopů i individuálních rozhovorů. 

• Co se podařilo v roce 2020 

V roce 2020 probíhal zátěžový pobyt ve dnech 28. 7. – 4. 8. 2020 a aktivity se zúčastnilo 11 

osob. Ještě před samotným pobytem došlo k vytipování účastníků, kteří pocházejí ze sociálně 

problematického prostředí a u kterých je v jejich situaci vhodné zaměřit se na motivaci ke 

vzdělávání. Byly jim předány informace a byli motivováni k účasti.  

Pobyt probíhal v trampském tábořišti Kelt v Brdech. Vzhledem k pandemické situaci 

nedocházelo k žádným přesunům účastníků. Na tomto tábořišti je prakticky k dispozici pouze 

přístřešek a kamna. Účastníci tak byli v pusté přírodě odkázáni sami na sebe. Pod dohledem 

lektorů si museli zajišťovat např.  pitnou vodu, jídlo apod. Diskomfort zvyšoval fyzickou 

i psychickou zátěž. Každý den účastníci plnili pracovní zátěžové úkoly (zajištění dřeva, oprava 

střechy, vaření). Probíhaly preventivní semináře na téma trestní činnost, finanční gramotnost, 

zaměstnanost atp. Během těchto i dalších aktivit docházelo k posilování sociálních dovedností, 

jako jsou trpělivost, cílevědomost, schopnost samostatně se rozhodovat a nést za sebe 

zodpovědnost, sebepoznání. Rozvíjeny byly především volní vlastnosti důležité pro začlenění 

do běžné společnosti, dokončení studia a uplatnění na trhu práce. Na konci každého dne 

probíhaly reflexe, jejichž cílem je uvědomění si nabytých zkušeností. Se všemi účastníky 

proběhla i celková závěrečná reflexe den po ukončení pobytu v Plzni, kdy mohlo dojít ke 

shrnutí a zhodnocení naplňování cílů s delším odstupem.  

Aktivity personálně zajišťovali 4 lektoři, kteří mají zkušenosti s prací s cílovou skupinou 

projektu. 
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Hudební zkušebna 

Třetí klíčovou aktivitou programu Trénink je hudební zkušebna. V rámci této aktivity jsou 

podporováni mladí lidé ve věku 15 až 26 let, kteří se díky své snaze, píli a soustředění chtějí 

naučit, nebo se zlepšit, při hraní na hudební nástroje, ve zpěvu, vytváření hudby a hudebního 

umění. Aktivita je určena pro ty, kteří žijí v prostředí sociálního vyloučení a ty, jež jsou 

sociálním vyloučením ohrožení.  

Cílem aktivity je posílit v účastnících volní vlastnosti jako spolehlivost, soustředění, 

odpovědnost, sebehodnocení, cílevědomost, které uplatňují během účasti v projektu. A to 

skrze pozitivní zkušenost procesu hudební tvorby, pod vedením hudebního lektora. 

Díky projektu mohou mladí lidé minimálně jednou týdně zkoušet v upravené a vybavené 

zkušebně pod vedením hudebních lektorů. Lektory jsou zkušení muzikanti a s účastníky 

projektu pracují v pravidlech mentorského přístupu a vedení. 

• Co se podařilo v roce 2020 

Do aktivity se během roku zapojilo 30 klientů. Z důvodů dodržení vládních opatření byly 

omezeny pravidelné zkoušky, aby nedošlo k šíření koronaviru. Přesto proběhlo 89 zkoušek 

pod vedením hudebních lektorů. Klientům bylo také umožněno využívat prostor hudebny 

k samostatným zkouškám bez přítomnosti lektora. Sami tak naplňují stanovený plán činnosti a 

pracují na započatých úkolech. Dosahování cílů bylo také průběžně konzultováno 

s koordinátorkou projektu. 

V září proběhl hudební workshop a jam session na zahradě Komendy v rámci akce Plzeňské 

dvorky. Podařilo se také uskutečnit 2 nahrávací pětihodinové workshopy s účastí hudebníků 

projektu.  
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Miro Suno 

Tradiční projekt organizace Miro Suno podporuje hudební a taneční aktivity dětí a mládeže. 

Cílem těchto aktivit je nabudit pozitivní hodnotovou orientaci v trávení volného času u dětí 

a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Projekt poskytuje vhodné podmínky pro pravidelné 

zkoušky, vystoupení i další prezentaci výsledků.  

Součástí projektu je: 

• hudební zkušebna 

• festival Pixlování  

• taneční skupina UNIQ! 

 

• Co se podařilo v roce 2020 

V nových prostorách organizace byla vybudována hudební zkušebna, kde byla provedena 

odborná akustická studie. Vzniklo tak vhodné zázemí určené ke zkouškám i nahrávání hudby. 

Také bylo zakoupeno chybějící vybavení potřebné k provozu.  

V průběhu roku 2020 do hudební zkušebny chodilo 33 dětí a mladistvých, z toho 22 

k pravidelným zkouškám. I provoz zkušebny ovlivnily restrikce kvůli pandemii covid 19, přesto 

zde proběhlo celkem 92 zkoušek.  

V prosinci vzniklo kompilační CD představující tvorbu muzikantů z Hudebny 2020.  

Za rok 2020 se pravidelně účastnilo 11 dětí taneční skupiny UNIQ!, proběhlo 17 tréninků a 

jedno 5 hodinové soustředění. Během roku se podařilo nacvičit 3 nové choreografie.  

Taneční skupina UNIQ! Vystoupila na 3 veřejných akcích v Plzni. Jednalo se o Taneční 

akademii Spirit Dance, Street Battle Jam a Busking festival.  

Každým rokem pořádá organizace Ponton hudební festival Pixlování, kde muzikanti a tanečníci 

prezentují své úspěchy. Akci si obvykle nenechá ujít až 150 návštěvníků. Kvůli pandemické 

situaci však nebylo možné festival v roce 2020 uspořádat. Koronavirus ovlivnil i počet zkoušek 

a tréninků, zrušeny byly i další plánované prezentace na veřejných akcích. 
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Street Battle Jam – Plzeň 2020 

Projekt Street Battle Jam je kulturně-umělecká akce zaměřená zejména na Street dance 

taneční kulturu. Projekt je realizován každý rok od roku 2012  a celkem se konalo již 11 

soutěžních dní. Jedná se o taneční soutěž amatérů, která propojuje různé taneční styly – 

od electra, přes popping až po break dance a tricking. Soutěž je určena dětem a mládeži 

ve věku 6 – 22 let nejen z Plzně, ale také dalších měst. Ke spolupráci jsou vždy přizvána 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež z Plzeňského a Karlovarského kraje. Soutěžící 

posuzuje porota z řad již velmi zkušených tanečníků a od roku 2017 je také jedním z porotců 

výherce minulého ročníku. Akce se díky tomu stává místem, kde se setkávají amatéři 

s profesionály, a mladí lidé ze sociálně problematického prostředí  a z většinové společnosti. 

Mezi další cíle projektu patří např. poskytnout prostor amatérským tanečníkům k seberealizaci, 

motivovat je k pravidelným tréninkům s profesionály, představit veřejnosti moderní styly tance 

a plzeňské taneční školy.  

V roce 2020 se akce konala dne 27.8. v prostorách čerpací stanice v DEPO 2015. Celkový 

počet soutěžících byl 24. Oproti loňskému roku se číslo tanečníků opět zvýšilo. Stále platí 

pravidlo, že přihlásit se může každý, kdo déle než dva roky netančí v komerčním tanečním 

kroužku či taneční skupině. Do soutěže se mimo jiné zapojili uživatelé sociálních služeb 

organizace Ponton, z.s., kteří pochází ze sociálně problematického prostředí.  

Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a tři nejlepší z každé získali památeční pohár a 

finanční odměnu. Vše posuzovala porota zkušených tanečníků, a to Vitor Tavares Mendes 

(Ghetto Zouk Dance company), Jana Bretchschneiderová (Spirit Dance a LD4J) a vítěz 

minulého ročníku Angelo Beneš. Dále akci po odborné stránce zajišťoval zkušený DJ Ondřej 

Brechličuk ( B - original) a profesionální moderátor Peter Olah.  

Během odpoledne proběhlo vystoupení tanečních skupin UNIQ! ( Miro suno, Ponton), Spider 

Dance (street dance - čtyři vystoupení: akrobacie, disco a street dance tandem) a vystoupení 

Pavla Hraničky a jeho taneční skupiny. Také proběhl taneční workshop pro všechny 

návštěvníky - vedl ho porotce Vitor Tavares Mendes a zúčastnilo se kolem 40 návštěvníků.  

Akci si nenechalo ujít přes 280 návštěvníků z řad veřejnosti. O tuto amatérskou taneční soutěž 

má zájem stále široký okruh soutěžících. I proto se dobře daří propojovat amatérské tanečníky 

s profesionály, dát amatérským tanečníkům možnost k sebeprezentaci a motivovat je, aby se 

tanci dále věnovali. Zpětné vazby účinkujících a veřejnosti byly velmi pozitivní. Svědčí o tom 

mj. vysoká návštěvnost akce s tím, že většina návštěvníků byla přítomna po celou dobu 

konání. 
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Partnerské projekty - Podpora neformálního 

vzdělávání 

Ponton je od 1. 9. 2019 jako partner zapojen do projektu Podpora neformálního vzdělávání 

v Plzeňském kraji. Realizátorem projektu je Plzeňská krajská rada dětí a mládeže a celkem 

je v projektu 9 partnerů. V projektu se pracovníci Pontonu nejen vzdělávají (kurzy, ale i stáže 

a sdílení zkušeností) a také mohou uspořádat dny v Klubech pro děti mimo provozní dobu 

sociálních služeb a se zapojením hostů – odborníků na určitá témata. Partnerství pomáhá 

Pontonu a jeho pracovníkům uchopit svoji práci mimo obvyklé postupy. Na klubových dnech 

významně participují externí lektoři – odborníci na určité téma (kyberbezpečenost, ekologie, 

truhlářství atp.), kteří provázejí děti programem, zároveň ale odborně posilují dovednosti 

pracovníků. Vzdělávací kurzy jsou zaměřeny zejména na způsoby práce v rámci neformálního 

přístupu, což může být i fajn odpočinek od povinných kurzů pro pracovníky v sociálních 

službách. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0013319

 

Ponton je prostřednictvím sociální služby NZDM Pixla, NZDM Bedna a TP COM.PASS  

zapojen do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových 

sociálních služeb“, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., který je zaměřen na 

podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce 

prostřednictvím nastaveného systému podpory.  

Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou 

správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro 

služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je 

realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb. 

Ponton má v Projektu možnost získat rozvojový audit svých sociálních služeb, vytvořit 

metodiku měření kvality a úspěšnosti služeb a jezdit na odborné stáže do jiných služeb. 

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 

Partnerské projekty – Společně a odborně 
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Poděkování 

Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2020 děkujeme: 

• Donorům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za město Plzeň: Odbor bezpečnosti a prevence kriminality, Odbor kultury, Odbor sociálních 

služeb, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 

Za město Příbram: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor životního prostředí, Odbor 

školství, kultury a sportu 
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 Partnerským organizacím: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nadacím a nadačním fondům: 
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• Firemním dárcům: 

 

 

                                 

 a firma OLD RIVER s.r.o.  

• spolupracujícím organizacím: 

Potravinová banka z.s., Člověk v Tísni o.p.s. (retrostipendia), SPOLEČNOST TADY A TEĎ 

o.p.s., Blízký soused, Sdružení Ty a Já z.s., Potravinová banka z.s., Mezigenerační a 

dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Pedagogicko psychologická poradna v Plzni (paní Mgr. Et 

Mgr. Kamila Krejčí)  

• Individuálním dárcům: 

Tomáš Cipra, Míša Bartošová, Magdaléna Krásová, Lukáš Eisenvort, Jan Frisch, Petra Nenutil 

Hefnerová, Ivan Houdek, Stanislav Jančík a Josef Bernášek, Anna Ježková, Milan Jirkovský, 

Věra Kovářová, Ondřej Pavelek, Barbora Polifková, Tereza Pacalajová, Vlastimil Sevr, 

manželé Ševrovi, Kateřina Štěpánková, Stanislav Trčka, MUDr. Vladimír Václavů 

• Supervizorům: 

Mgr. Michal Vybíral, MUDr. Stanislav Kudrle, Mgr. Jan Šíp, Mgr. Petra Šteflová 
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• Dobrovolníkům: 

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

Němejc, Alena Moulisová, Antonín Schejbal, Jana Fűrstová, Lucie Puchrová, Hana 

Soukupová, Tomáš Hák, Tereza Kauerová, Jana Nováková, Jitka Jenčíková 

• Další poděkování za spolupráci a podporu si zaslouží: 

 

Petra Nenutil Hefnerová - Copywriting & Social Media za leták na podporu Klubíčka,  

Martin Jílek za grafickou podporu, Barbora Eichlerová z ProFem za  vstřícnou metodickou 

podporu, Václav Juchelka za evidenční systém PePa, který funguje jak má. 

Mezinárodní projekt Magic Wand „Čarobna palica za ulično delo z mladimi“ - pod vedením 

slovinské organizace Zavod Bob a zapojených asociací a organizací z Nizozemí (BVJONG), 

Chorvatska (Alfa Albona), Portugalska (CAI) a ČR (ČAS, Ratolest Brno, Beztíže) za možnost 

zahraničních stáží a práci na příručce pro pracovníky s mládeží 

Martin Koudele, truhlářský mistr za lektorování workshopu „Nejsi dřevo!“ 

Terka Dvořáková za jógu pro ohebnější zaměstnance Pontonu 

Účastníci pracovní skupiny Plzeňského a Karlovarského kraje PLK 

Lada Brožová a Český Červený Kříž 

Fotbal pro rozvoj a Liga férového fotbalu 

Hodní policisté na motorkách z Prahy za ochranné pomůcky 

Roman Pešír za kurz sebeobrany 

Iniciativa Krabice od bot za krabice plné dárků 

Nadace 700 let za přizvání na akci Plzeňské dvorky 

DEPO 2015 za možnost dělat v Depu Street battle jam 2020 

Jarda zvaný “Mnich” za půjčení prostoru trampské osady Kelt pro náš zátěžový pobyt 
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Milan Lehký za podporu a konzultace v právní oblasti 

….a všichni snaživí a otevření pedagogové našich klientů a spolupracující školy, 

vstřícní lékaři a úředníci, kvalitní lektoři a školitelé vzdělávacích kurzů a další, kdo se 

podílejí na dobrém chodu organizace Ponton a tím i zlepšování života klientů Pontonu! 
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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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