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Vážení čtenáři a uživatelé nástěnných kalendářů,
rozhodli jsme se tento rok přikročit ke zpracování výroční zprávy trochu jinak.
 
V neziskovém sektoru vzniká každý rok mnoho výročních zpráv. Mnoho z těchto informačních 
materiálů ale slouží jen chvíli. Když už se najde vytrvalý čtenář a výroční zprávu si přečte opravdu 
celou, jaká je šance, že jí bude číst někdy znova? Ta šance je podle nás opravdu malá. Pak zpráva 
putuje do koše, nebo do poličky v kanceláři.
 
Proto jsme se rozhodli zpracovat naší výroční zprávu tak, aby byla nejenom nosičem informací o 
činnostech Pontonu za kalendářní rok 2011, ale aby byla také ještě k něčemu jinému. Tak se zrodil 
nápad udělat výroční zprávu v podobě nástěnného kalendáře. 

A protože ponton nejčastěji znamená část mostu, který se staví tam, kde je most aktuálně potřeba, 
výroční zpráva je tematicky zaměřená právě na mosty. To proto, že Ponton, občanské sdružení, je 
také takovým mostem. Mostem mezi problémem a jeho řešením, mostem mezi nudou a zábavou, 
mostem mezi světy majoritní a minoritní společnosti.

Tak ať Vám kalendář slouží.

Bc. Jakub Václavů
výkonný ředitel Pontonu, o.s., (od 1.2.2012)



Červenec 2012
O.S. PONTON

Vážení přátelé, partneři,
v rukou právě držíte výroční zprávu Pontonu, občanského sdružení za rok 2011. Na následujících 
stranách jsou popsány principy naší práce, forma a obsah jednotlivých projektů, příklady dobré 
praxe, finanční přehled za rok 2011 a mnoho dalších informací. Zvolili jsme poněkud netradiční 
formu. Snad se Vám bude kalendář líbit a neskončí v koši, nebo šanonu.
Rok 2011 byl pro Ponton velice dynamický a barevný, a to jak v rovině plnění kvality práce s cílovou 
skupinou, tak v rovině stability a celkového chodu organizace. Ponton byl několikrát postaven před 
velká rozhodnutí a já doufám, že se nám je podařilo rozhodnout dobře a vydat se tou správnou 
cestou. Zvolenou cestu projít se zdviženou hlavou, pocitem dobře odvedené práce a splněným 
cílem na konci. Organizace posílila, rozrostla se a získala mnoho dalších zkušeností - know how pro 
práci s dětmi a dokázala, že je již neodmyslitelnou součástí sociálního systému a sítě organizací 
v pomáhajících profesích v Plzeňském kraji. To by se nepodařilo bez úsilí a nadšení všech zaměstnanců, 
dobrovolníků, partnerů, donátorů a dalších přátel, kterým tímto za Ponton moc děkuji a přeji jim, ať 
jim jejich úsilí a nadšení vydrží a přináší radost. 

Mnoho úspěchů a štěstí v příštím roce přeje předseda o.s. Lukáš Eisenvort

Flexibilní mosty v sociálních službách
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Poslání Pontonu
Posláním sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních 
a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

Cíle
Poskytovat specifické typy sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle potřeb 
cílových skupin.
Realizovat vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci.
Vytvářet vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k odstraňování 
sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity zvyšující kompetence učitelů 
v oblasti sociální integrace.
Vytvářet další programy dle potřeb cílových skupin.
Propojovat zdroje jednotlivců, organizací a společnosti a zkvalitňovat tak poskytované služby.

Organizační schéma Ponton, občanské sdružení k 31.12.2011

V roce 2011 v Pontonu také  pracovali: Anastázie Šourová, Lukáč Horčík, Iva Nováková, Daniel Štědrý, 
Martin Kapitán, Karolina Kálaziová, Renáta Božíková



Srpen 2012
NAŠE PROJEKTY

NZDM Pixla je místo, 
kde mohou mladí lidé 
aktivně trávit svůj volný 
čas , tedy bavit se s ka-
marády, využít internet 
nebo si zahrát fotbálek. 
Především je Pixla ale 
sociální službou, která 
nabízí dětem a mládeži 
v obtížných životních si-
tuacích prostor pro roz-
hovor, pomoc při řešení 
problémů, doučování 
a celkovou podporu při 
hledání cesty ven z tako-
vé situace.

TP COM.PASS je nízko-
prahovou službou pro 
děti a mládež, zaměře-
nou na systematickou 
práci s neorganizova-
nými dětmi a mládeží. 
Služba je nabízena v při-
rozeném prostředí uži-
vatelů, kam terénní soci-
ální pracovníci docházejí. 
Program nabízí sociální 
služby a volnočasové 
aktivity. 

NZDM Bedna si můžete 
představit jako takový 
klub pro mladé lidi. Tady 
můžou kluci a holky od 11 
do 20 let trávit svůj vol-
ný čas v prostředí bez 
drog, alkoholu, cigaret 
a také bez násilí a vulga-
rit. Můžou se tady zapojit 
do různých zajímavých 
činností, nebo tu jenom 
tak pobýt, popovídat 
s kamarády, přečíst si 
oblíbený časopis nebo si 
zahrát fotbálek. 

PV Klubíčko nabízí dě-
tem a rodinám ze soci-
álně znevýhodněného 
prostředí bezpečnou al-
ternativu předškolního 
zařízení. Reaguje na nej-
různější důvody rodin, 
které vedou k nezařa-
zení dětí do mateřských 
škol, a připravuje děti na 
vstup do běžných ma-
teřských škol a prvních 
tříd základních škol.

Takhle by to mohlo dopadnout, kdyby se někdo nestaral...
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NZDM Pixla
Motto Pixly je „Tvůj pohodovej prostor“. To znamená, že mladí lidé mohou v klubu najít bezpečné 
zázemí pro své aktivity. Zároveň zde platí pravidla zakazující užívání alkoholických nápojů, drog, 
násilí a vulgarit. NZDM Pixla funguje na zásadě nízkoprahovosti (maximální přístupnost, rovnost, 
anonymita, bezplatnost, dobrovolnost), dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů a 
individualizace podpory.

COM.PASS
Posláním terénního programu COM.PASS je vyhledávat a kontaktovat mladé lidi z Plzně a okolí, kteří 
se ocitli v obtížné životní situaci, usilovat o jejich sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života. 
Mottem COM.PASSu je: „Čas pro tebe a tvý nápady.“

NZDM Bedna
Období dospívání, kterým si prošel každý, nebývá jednoduché. Člověk hledá sám sebe a svoje místo ve spo-
lečnosti a to dá někdy pěkně zabrat. V Bedně najdou mladí lidé podporu a pomoc v situacích, kdy jí zrovna 
potřebují, ať už se to týká čehokoli.
Tohle všechno, a ještě o mnoho více znamená, že NZDM Bedna je sociální službou pro děti a mládež.

PV Klubíčko
Ponton se předškolákům věnuje řadu let. Od prosince roku 2011 byly tyto aktivity podpořeny 
z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost a Klubíčko dostalo nový název: Program 
včasné péče Klubíčko. Pro Ponton jsou důležité nejen děti a mladí lidé, ale i ti nejmenší a jejich rodiče. 
V Klubíčku se tedy pracuje i s rodiči.



Září 2012
NZDM PIXLA

O Pixle
V Pixle pracujeme s dětmi a mládeží, kteří mají různé problémy spojené s dospíváním, mohou 
pocházet ze sociálně znevýhodněného prostředí a jsou ve věku od počátku školní docházky do 20 
let včetně z Plzně a blízkého okolí.

Přiklad dobré praxe

Využití otevřené sociální sítě je tak pro uživatele snadným a rychlým způsobem komunikace s okolím. 
Přes internetovou stránku http://www.facebook.com/NZDM.Pixla sdílejí pracovníci NZDM Pixla 
informace o tom, co proběhlo, co se chystá, reagují na dotazy a připomínky uživatelů a řeší s nimi 
jejich aktuální problémy. Efektivní komunikace s pracovníky přes síť Facebook pomohla uživatelce 
NZDM Pixla k nalezení a následnému vrácení klíčů od bytu. Stránky NZDM Pixla „se líbí“ již 240 lidem 
činných na sociální síti Facebook.

Pixla je členem:
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V roce 2011 jsme posílili a zefektivnili komunikaci s uživateli přes 
oblíbenou sociální síť Facebook, kterou denně využívají. Často 
nedisponují telefonním kreditem, e-maily nemají či je nepoužívají. 



V roce 2011 se v Pixle dělo

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK

Počet dní, kdy bylo zařízení v provozu 18 18 18 16 14 18 13 17 18 17 17 13 197

Průměrný počet osob za den 24 23 26 21 14 19 11 13 16 25 26 39 21

Počet nových zájemců o službu 15 8 16 13 6 13 6 9 12 23 14 6 141

Počet provedených výkonů 790 826 961 629 464 767 309 502 583 752 755 670 8008

Pár čísel z loňského roku

Více informací na: pixla@ponton.cz - jsme také na facebooku: www.facebook.com/NZDM.Pixla

V průběhu celého roku jsme s uživateli pravidelně  „kecali“ na různá témata, která je aktuálně 
zajímala – proběhly tak „pokecy“ o extremismu (jak poznám extremistu, co to znamená jím být,…), 
o kriminalitě dětí do 15let (co mi hrozí, jsem beztrestný?,…), o domácím násilí (nejen muži bijí ženy, 
kam se obrátit, co dělat, jak se bránit,…), o homosexualitě (respekt k lidem odlišné orientace, 
proč je někdo „teplej“,…), o vztazích a sexu (vztahy a sexuální život od A do Z), o sebepoškozování 
(proč to lidi dělají, módní trend, jak pomoci kamarádovi,…). Tyto pokecy pracovníci často doplňují 
o dotazníky, kvízy a letáčky s informacemi, které nutí se nad danými tématy zamyslet.

Dalšími akcemi, které zpestřují chod klubu jsou různé hudební počiny – společně zpíváme karaoke, 
tančíme si na tanečních podložkách nebo DJ z řad uživatelů pouští oblíbenou hudbu k tanci na 
diskotéce (samozřejmě za svitu diskokoule a od prosince i s UV světlem…).

V loňském roce proběhly i semináře s externími lektory – seminář „Dokážu to pochopit? – Migrace 
a cizinci v ČR“, při kterém účastníci nejprve shlédli krátký dokument a poté se aktivně zapojovali 
s dotazy a připomínkami k tématu „Jaké je to žít v cizí zemi“. A seminář na téma dluhy – nejprve 
proběhlo promítání dokumentu Šitkredit, které bylo následováno diskuzí o problematice zadlužování. 
Tyto semináře byly oba realizované společností Člověk v tísni, o.p.s.

Tento rok se nám podařilo získat peníze na kompletní změnu „image“ klubu – společně se studenty 
SSŠUP Zámeček a za pomocí uživatelů Pixly jsme po cca 7 letech nově vymalovali stěny klubu.

Jak fungujeme
V NZDM Pixla pracuje celkem 7 lidí (3,5HPP, 3DPČ)
Provoz NZDM Pixla v loňském roce přišel na 2.167.700,-
Za celý rok nás navštívilo 350 uživatelů.
Roční náklady na 1 uživatele byly 6.193,- (2.167.700/350)



Říjen 2012
PV KLUBÍČKO

Předškolní výchova Klubíčko fungující v Plzni od roku 1998 nabízí dětem a rodinám ze sociálně 
znevýhodněného prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení. Klubíčko je jediným zařízením 
svého druhu na území města. Zájem o tuto službu a její potřebnost je naprosto nepopiratelná. Na 
školní rok 2011/2012 bylo přihlášeno 19 dětí a dalších 14 čekatelů. Služba umožňuje oslovit rodiny, 
které běžný vzdělávací systém nedokáže podchytit. Součástí projektu je terénní práce v rodinách.

O Klubíčku

Cíle projektu

Hlavním cílem je povzbudit zájem rodin o předškolní výchovu dětí a následná práce s dětmi 
předškolního věku. Klubíčko pracuje podle principů vzdělávacího programu Začít spolu, který se snaží 
o individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte, spolupráci s rodinou a komunitou a multikulturní 
výchovu.
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Počet uživatelů
V roce 2011 bylo zařízení v provozu celkem 193 dní. Do programu bylo přihlášeno 36 dětí. V rámci 
terénního programu bylo uskutečněno 78 kontaktů.

Počet zaměstnanců
Chod projektu zajišťuje učitelka/koordinátorka, terénní pracovnice a dvě asistentky pro předškolní 
výchovu, tedy 3,5HPP.

Tento program klade velký důraz na individuální práci s dětmi i jejich rodiči. Dbáme na to, aby byly 
posilovány silné stránky osobnosti dítěte, a aby se rozvíjelo zejména v těch slabších. Cílem je 
začlenit dítě do společnosti a připravit ho na nástup do mateřské školy nebo 1. třídy školy základní. 
Uvědomujeme si, že bez rodičů dětí by to byla snaha téměř marná. Proto rodiče dětí zapojujeme co 
nejvíce do aktivit v Klubíčku a to tak, aby s dětmi pracovali oni sami. Rodičům ale pomáháme i s jejich 
dalšími problémy, aby se dítě mohlo cítit i doma dobře.

Klubíčko pomáhá

V polovině roku 2011 byl přijat chlapec po odkladu školní docházky. Jeho přijetí bylo důležité nejen 
pro rodinu ve finanční nouzi, ale i pro chlapce, který mluvil pouze slovensky, měl vadu řeči a bylo 
nezbytně nutné začít rozvíjet jeho předškolní dovednosti.

Matka, Slovenka, přišla do České republiky za prací a žila s dítětem po dlouhou dobu na ubytovně. 
Díky tomu, že bylo dítě umístěno do projektu, získala matka možnost pracovat pravidelně celé 
dopoledne, situace se v rodině začala zlepšovat a rodina se přestěhovala do malého bytu. Tím, 
že situace byla v rodině stabilnější, se matka začala více zajímat o vzdělávací potřeby dítěte 
a souhlasila s logopedickou péčí, na které také aktivně spolupracovala.

V současnosti matka získala pevnou pracovní smlouvu, větší byt na sídlišti a dítě je připravené pro 
školní docházku základní školy. 

Jako poslední bod spolupráce s rodinou bylo umístění do běžné MŠ od ledna 2012 v místě nového 
bydliště matky a dítěte, v kterém pracovnice projektu rodinu podpořily. V tomto případě se potvrdila 
potřeba podpory rodiny jako nedílná součást spolupráce pro podporu rovných příležitostí dětí 
ve školách.

Příklad dobré praxe

Měsíc 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 ROK

Počet dní, kdy bylo zařízení v provozu 21 14 23 18 22 21 21 18 20 15 193

Průměrný počet uživatelů za den 5 6 10 9 11 9 10 8 10 7 9

Počet přihlášených dětí do programu 19 18 19 21 19 17 18 16 16 17 36

Více informací na: klubicko@ponton.cz - jsme také na facebooku: www.facebook.com/Klubicko.Ponton



Listopad 2012
NZDM BEDNA

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.

O Bedně

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Příklad dobré praxe

Chlapec,  18 let, má jednu mladší a dvě starší sestry. Společně s nimi a oběma rodiči žije ve společné 
domácnosti. Má pouze základní vzdělání. Nyní je nezaměstnaný. Byl vyřazen z evidence ÚP kvůli 
porušování podmínek. Rád sleduje filmy a poslouchá moderní hudbu. Má zkušenost s konflikty 
s policií (zejména drobné krádeže). Často se dostává do rvaček. DO NZDM Bedna chodí pravidelně 
již rok a půl.

Často hovořil na téma práce. Pracovníci mu vysvětlovali, proč je důležitá.  On však měl pocit, že 
žádnou vhodnou nemůže sehnat.  Po půl roce sdělil, že stále nepracuje, protože ho nikde pořádně 
nezaplatí. Pracovníci se mu snažili dát náhled na to, že má na práci a mzdu přehnané požadavky. 
Rád se v Bedně účastnil filmových a výtvarných programů. Na klubu se často dostával do konfliktů 
s ostatními uživateli, kteří ho provokovali, a on šel ihned do fyzického útoku.  Byl konfrontován s 
pravidly Bedny. Několikrát dostal za své chování stopku = musel opustit klub... (text pokračuje)



Statistika z loňského roku
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK

Počet dní, kdy byl klub v provozu 6 8 8 7 7 8 7 18 14 16 17 12 128

Průměrný poč. osob/den (11-20 let) 25 32 37 39 31 30 26 35 37 35 36 41 34

Prům. poč. os./d. (15-20let - středy) * * * * * * * 5 7 6 5 8 6

Počet nových zájemců o službu 7 9 21 17 12 2 8 12 22 15 9 52 186

Počet výkonů 307 624 689 627 547 525 436 1035 865 1049 1067 979 8750

*středeční otvírací doba ještě nebyla zavedena

Proč to všechno děláme? [poslání a cíle] 
Tím, že s mladými lidmi mluvíme, zajímáme se o ně a reagujeme na jejich potřeby, tak jim 
pomáháme, aby:
 - uměli lépe zvládat složité situace, do kterých se v životě dostanou (rozvod rodičů, málo peněz, 
hádky s rodiči, problémy ve škole, problémy s partnerem, samota atd.)
 - uměli být samostatní a postarali se sami o sebe (umět se orientovat na úřadech, umět najít a 
udržet si práci, umět si najít vlastní bydlení)
 - uměli lépe vycházet s dospělými (rodiči, učiteli, atd..)
 - uměli lépe vycházet s vrstevníky (s kamarády, spolužáky,atd.)
 - uměli rozeznat jaké jednání je v pořádku a jakým jednáním si mohou přivodit problémy (zdravotní  
problémy, problémy s policií, atd.)
 - uměli myslet na svoji budoucnost (vybrat si školu, povolání)
 - uměli trávit aktivně svůj volný čas

Jak fungujeme?
Máme otevřeno 4 dny v týdnu a průměrně k nám za den zavítalo 34 klientů (rok 2011). 
V Bedně nás od poloviny roku 2011 pracuje celkem 6. (3 HPP, 3 DPČ). 

Provoz NZDM Bedna na rok 2011 přišel na  1.700.214  Kč.
Bednu navštívilo celkem 321 uživatelů
Jeden uživatel čerpající naše služby stojí cca 5297 Kč /rok (1.700.214/321)

Více informací na: bedna@ponton.cz - jsme také na facebooku: www.facebook.com/NZDM.Bedna

 Mrzelo ho to. Pracovníci s ním probírali to, jak je možné tyto situace řešit příště jinak.

A nyní?
Výrazně eliminoval počet napadání ostatních vrstevníků. Ve svých afektivních stavech vyhledává 
pomoc pracovníků. Stopku za porušování pravidel nedostal již měsíc.  Zapojuje se do připravených 
programů – začaly ho zajímat hudební workshopy. Zlepšuje se v beat boxu a velmi rád sleduje 
taneční filmy. Je stále nezaměstnaný.  Ve spolupráci s pracovníky se však naučil psát životopis a 
aktivně oslovuje firmy ohledně volného pracovního místa. 



Prosinec 2012
TP COM.PASS

O COM.PASSu
Věnujeme se práci s neorganizovanými dětmi a mládeží ve věku 11 -  25 let, které jsou ohrožené 
sociálním vyloučením, resp. ze sociálně vyloučených lokalit z Plzně a blízkého okolí. 

Cíle projektu u uživatelů služby
Předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování.
Rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti.
Zvýšit schopnost zvládat obtížné životní situace.
Aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem.
Posilovat hodnoty vzdělání.

Přiklad dobré praxe
Uživatel služby měl již přes rok založený individuální plán s cílem najít si nové zaměstnání. Postupně 
se uživatel naučil zcela samostatně vyhledávat inzeráty a jiné informace na internetu, naučil se, 
jak sepsat životopis a kontaktovat potencionální zaměstnavatele. Po celou dobu se mu však dařilo 
nacházet pouze krátkodobé brigády, kam docházel. Pracovníci se uživatele snažili motivovat, 
aby v hledání nadále aktivně pokračoval. Ve sledovaném období se podařilo najít vhodné zaměstnání, 
kam uživatel již měsíc dochází. Jeho individuální plán mohl být ukončen díky dosažení stanoveného 
cíle. 

COM.PASS je členem
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Jak to u nás vypadá? 
Do terénu chodí zpravidla dva streetworkeři a to tři dny v týdnu. Každá středa je vyhrazena na 
individuální práci s uživateli v kontaktní místnosti. V terénu nejčastěji navštěvujeme centrum města 
Plzně, ale docházíme také do dalších lokalit (Jateční ulice, Slovany, Lochotín, Skvrňany…), kde 
vyhledáváme a kontaktujeme uživatele služby. 

COM.PASS je sociální službou, streetworkeři pomáhají uživatelům se zvládáním problematických 
vztahů, školou, prací, bydlením apod. Zároveň streetworkeři často využívají drobné sportovní 
pomůcky a poskytují zdarma kondomy a těhotenské testy.

Více informací na: teren@ponton.cz - jsme také na facebooku: www.facebook.com/COM.PASS.terenni.program

Standardní terénní práce byla během roku doplněna několika nadstavbovými aktivitami. 
Pracovníci terénního programu zrealizovali sportovní akci nazvanou Liga všestrannosti, která 
kontinuálně probíhala od počátku roku až do května. Jednalo se o sedm navazujících sportovních 
turnajů. Díky pronájmu tělocvičny jsme mohli nabízet smysluplné trávení volného času také 
v zimních měsících a uživatelé si zvykali na pravidelnost akce. Vyvrcholením byl již tradiční venkovní 
Streetfotbal. Zejména v zimních měsících docházeli pracovníci také do Domova mládeže SOU 
elektrotechnického, kde realizovali preventivní besedy pro studenty prvních ročníků. Proběhlo 
zde celkem 9 seminářů především na téma Sex a Lidská práva. Spolupráce byla navázána také 
s Domovem mládeže SOU stavebního Plzeň, zde byl zájem o besedy na téma Mezilidské vztahy a 
Šikana. 

Za úspěšnou vícedenní akci, považujeme pětidenní táborový pobyt. Do kempu La Rocca 
v Konstantinových Lázních s námi vyjelo 9 uživatelů služby. Díky pobytu navázali pracovníci 
důvěrnější vztah s uživateli, kterého využili při přímé práci v terénu.

Čísla z loňského roku
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK

Počet nových uživatelů služeb 20 28 9 0 23 1 0 9 0 4 47 1 142

Počet podpořených uživatelů 42 52 32 18 60 28 16 18 33 16 58 7 201

Počet výkonů celkem 103 134 99 41 169 46 24 114 56 36 317 10 1149

Významné akce COM.PASSu v roce 2011

V COM.PASSu pracují 3 streetworkeři (2,5 HPP)
Provoz TP COM.PASSu v roce 2011 přišel na 1.151.938,- Kč
Roční náklady na jednoho uživatele, který čerpal naše služby, byly 5.731,-  Kč (1.151.938/201)

Jak fungujeme



Leden 2013
OSTATNÍ AKTIVITY

Ponton se řadu let věnuje i dalším projektům. Tyto projekty sice nejsou tak rozsáhlé, ale považujeme 
je za neméně důležité.

MEZERY jsou interaktivní vzdělávací program určený zejména pro školy, respektive školní třídy. 
Jedná se o placené, preventivní, dvouhodinové semináře, které si školy mohou objednat. Na podobě 
skladby seminářů se zástupci škol individuálně domlouvají s pověřeným pracovníkem organizace.
 
Miro Suno je hudebním projektem, který je nadstavbou k NZDM Pixla. Uživatelům je umožněno 
využívat hudebnu a hudební vybavení za symbolickou finanční spoluúčast. Tyto prostory a vybavení 
využívají tak ti, kteří mají o hudbu zájem a chtějí se jí věnovat, chybí jim však potřebné zázemí či 
prostředky pro realizaci. 

Graffiti Jam je významnou kulturní a graffiti akcí pořádanou terénním programem COM.PASS. 
Hlavním cílem je představení graffiti jako způsobu umělecké tvorby a poukázání na legální a nelegální 
stránku graffiti. Akce probíhá na legálních plochách za hudebního doprovodu, stává se zároveň 
místem setkávání různých subkultur. 

Underbridge music fest Pixlování je „domovský“ taneční a hudební festival, který je každoročně 
pořádán před sídlem Pontonu pod Saským mostem. Jedním z cílů je aktivní zapojení uživatelů jak do 
samotného programu, tak do příprav akce. K vystoupení jsou motivováni ti, kteří jsou zapojeni do 
projektu Miro Suno. Festival je u uživatelů i u veřejnosti oblíbený.
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Mezery
Projekt MEZERY představuje interaktivní vzdělávací semináře z oblasti primární prevence společensky 
nežádoucích jevů. Jednotlivé semináře jsou určeny pro třídní kolektivy základních škol.
Každý seminář je obvykle veden 2 lektory. Při práci s kolektivem je kladen důraz na zapojení a práci žáků 
pomocí interaktivních metod. Semináře se realizují přímo ve školních třídách nebo mohou třídní kolektivy 
využít prostor NZDM Pixla.

Projekt MEZERY je vedlejší činností naší organizace a není nijak časově omezen.Kromě nabízených témat jsme 
schopni připravit seminář na klíč dle požadavků školy.V roce 2011 proběhla dlouhodobá spolupráce s 15.
ZŠ, v rámci které se konalo 32 seminářů. Nabídka je rozčleněna do dvou oblastí dle průřezových témat RVP 
(Osobnostní a sociální rozvoj a Multikulturní výchova).

Miro Suno
Projekt Miro Suno podporuje pravidelnou celoroční činnost hudebních a tanečních skupin dětí a mládeže, kte-
ré se pravidelně setkávají a připravují se na různá vystoupení. Zkoušky hudebních skupin probíhají v hudebně 
NZDM Pixla. Tyto skupiny se snaží představovat své výsledky veřejnosti a rozšiřovat tak nabídku kulturního 
vyžití dětí a mládeže.

Graffiti Jam
Jednodenní streetartový festival s kulturním a hudebním doprovodem je určen převážně mladým lidem 
a dětem z různého sociálního prostředí a mladým umělcům (11 - 25 let), kteří se realizují v graffiti subkultuře, 
vyhledávají ji nebo se o ni zajímají, i širší veřejnosti. Projekt je též zaměřen na propojování zdrojů skupin 
a jednotlivců z řad amatérů i profesionálů, kteří významným způsobem formují nebo budou formovat vizuální 
kulturu na území města Plzně.

Cílem projektu je otevřít novou legální plochu pro graffiti, umožnit realizaci graffiti jako street artu a podpořit 
jeho další vývoj na území města Plzně.  Zpřístupnit veřejnosti tento druh výtvarného umění a představit jej 
v jeho legitimitě, poukázat na rozdíl mezi street-artem, graffiti kulturou, tvorbou a vandalismem.  Dalším 
cílem je působit preventivně na neorganizované děti a mládež a zprostředkovat jim osvětu, týkající se tvorby 
graffiti a jeho zákonné i nezákonné stránky. 

Underbridge music fest Pixlování
Tento rok byl již čtvrtým ročníkem projektu Underbridge music fest Pixlování. Předcházela mu několikaměsíční 
příprava, která vrcholila v letních měsících. Propagace akce byla velmi důkladná, veřejnost se o akci mohla 
dozvědět z oficiálních výlepových ploch, z tisku, na webových stránkách naší organizace či na profilu 
NZDM Pixla na Facebooku. Akce proběhla 22.9. jako součást Týdne nízkoprahových klubů. Cílem Týdne 
nízkoprahových klubů je upozornění na práci a význam NZDM. V tomto týdnu pořádají nízkoprahové kluby 
pro děti a mládež z celé ČR nejrůznější akce pro veřejnost přímo v místě svého působiště.
O doprovodný program se již tradičně postarala Společnost Tady a Teď, o.p.s. s počítačovou hrou GhettOut 
a vzdělávacím internetovým portálem Šikmá plocha, dále probíhaly prohlídky klubu, malování na obličej a 
dočasné tetování tetovacím sprejem.

Program byl velmi různorodý. Mezi účinkujícími byly taneční skupiny Dangerous cats a B – BOYS, Jaro Cossiga 
(beatbox), RAP & BEATBOX PEKLO, Žibut te Dživel (gipsy world music), Different D. I. S. C. O. (směs hudebních 
stylů) a V3SKA (ska-reggae).
Celkem akci Pixlování navštívilo přibližně 300 lidí. Co se týče uživatelů služeb NZDM Pixla, účastnilo se jich 56.



Únor 2013
FINANCE

Na dalším listu kalendáře najdete „klasický“ přehled údajů z hospodaření se svěřenými finančními 
prostředky. Pro ty, které tabulka odradí, tu máme pár srovnání s rokem 2010, na kterých může být 
vidět růst Pontonu. 

Rok 2011 byl úspěšný z hlediska celkových výnosů, tedy toho, co Ponton získal na své aktivity. 
V roce 2010 to bylo 4 238 001,87 Kč, takže meziroční nárůst byl 38,28%. 

Oproti roku 2010 jsme naopak šetřili s kancelářskými potřebami. Jejich nákladovost klesla o 28,8%. 

Narostly naopak osobní náklady, a to o 28,15%. Tento nárůst je způsoben hlavně tím, že se nám 
podařilo získat dostatek prostředků na rozšíření provozu NZDM Bedna. 

Největší nárůst jsme zaznamenali za spotřebované energie. I nás se dotklo všude přítomné 
zdražování, takže za energie jsme dali o 43,71% více než v roce 2010.

Naše finance
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Přehled finančních údajů za rok 2011, Ponton, občanské sdružení

List1

Stránka 1

  NÁKLADY 01 02 03 04 05 06 07 08 10

Bedna COM.PASS Graffiti Jam MEZERY

706,568.32 0.00 193,049.21 100,998.57 0.00 270,235.74 130,684.80 1,600.00 10,000.00 0.00

501109 41,260.56 0.00 11738.00 2443.00 0.00 11129.20 15630.36 320.00 0.00 0.00

501119 29,251.00 0.00 15552.70 1939.00 0.00 6600.00 5159.30 0.00 0.00 0.00

501139 146,185.80 0.00 32114.20 26416.80 0.00 45401.80 30973.00 1280.00 10000.00 0.00

501179 16,660.00 0.00 2039.00 5066.00 0.00 1690.00 7865.00 0.00 0.00 0.00

501309 187,704.80 0.00 38256.25 1008.75 0.00 113504.80 34935.00 0.00 0.00 0.00

502109 72,229.86 0.00 26744.96 31403.06 0.00 7040.00 7041.84 0.00 0.00 0.00

503109 13,317.80 0.00 6141.40 2314.10 0.00 2200.00 2662.30 0.00 0.00 0.00

503209 199,958.50 0.00 60462.70 30407.86 0.00 82669.94 26418.00 0.00 0.00 0.00

1,892,141.05 0.00 810,287.81 54,263.02 0.00 818,217.00 151,218.22 47,978.00 10,000.00 177.00

511109 12,730.00 0.00 7058.00 648.00 0.00 2000.00 3024.00 0.00 0.00 0.00

512109 39,908.00 0.00 9319.00 348.00 0.00 20419.00 9645.00 0.00 0.00 177.00

Software 518109 24,426.00 0.00 5213.00 0.00 0.00 10786.00 8427.00 0.00 0.00 0.00

518309 1,409,759.80 0.00 640461.80 3474.00 0.00 695246.00 27918.00 34660.00 8000.00 0.00

518319 52,540.00 0.00 6947.00 318.00 0.00 31077.00 14198.00 0.00 0.00 0.00

518329 40,800.00 0.00 10500.00 7500.00 0.00 13600.00 9200.00 0.00 0.00 0.00

518339 71,210.00 0.00 37107.00 6774.00 0.00 7392.00 19937.00 0.00 0.00 0.00

518349 746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746.00 0.00 0.00

518409 2,822.00 0.00 1758.00 0.00 0.00 525.00 539.00 0.00 0.00 0.00

518419 44,698.25 0.00 16847.65 8812.66 0.00 4415.00 14622.94 0.00 0.00 0.00

518439 32,551.00 0.00 1226.00 4500.00 0.00 179.00 12074.00 12572.00 2000.00 0.00

518809 158,330.00 0.00 73850.36 20268.36 0.00 32578.00 31633.28 0.00 0.00 0.00

518819 1,620.00 0.00 0.00 1620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,266,926.00 0.00 1,687,656.00 726,943.50 0.00 1,034,818.00 817,508.50 0.00 0.00 0.00

521000 3,192,359.00 0.00 1261899.00 543650.00 0.00 775064.00 611746.00 0.00 0.00 0.00

524109 789,394.00 0.00 312648.00 134776.50 0.00 190685.00 151284.50 0.00 0.00 0.00

524209 285,173.00 0.00 113109.00 48517.00 0.00 69069.00 54478.00 0.00 0.00 0.00

225.00 -12.94 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 25.00

531109 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

538209 200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,548.06 11,325.44 2,058.00 0.00 1,595.00 5,582.56 0.00 0.00 0.00

544000 190.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

549000 11,408.06 -12.94 7263.00 1358.00 0.00 1,345.00 1455.00 0.00 0.00 0.00

549209 2,399.00 0.00 1505.44 48.00 0.00 250.00 595.56 0.00 0.00 0.00

549309 3,563.00 0.00 1907.00 0.00 0.00 0.00 1656.00 0.00 0.00 0.00

549409 2,988.00 0.00 650.00 462.00 0.00 0.00 1876.00 0.00 0.00 0.00

549999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,886,408.43 -12.94 2,702,318.46 884,363.09 0.00 2,124,965.74 1,104,994.08 49,578.00 20,000.00 202.00

Celkem ostatní Pixla Klubíčko Miro Suno Pixlování

Spotřebované nákupy

Provozní materiál

Kancelářské potřeby

Výukový materiál

Potraviny

Drobný majetek

Spotřeba el. energie

Vodné

Teplo

Služby

Opravy a udržování

Cestovné

Ostatní služ. (IP odpad, 
vstupy, dopr., ubyt., půjč.)

Poplatky za vzděl., kurzy

Supervize

Úklid

Autorská práva

Poštovné

Telefonní poplatky

Prezentace, propagace

Nájemné

Nájem prostor mimo

Osobní náklady

Mzdové náklady

Zák. soc, pojištění - OSSZ

Zákonné soci. pojištění - ZP

Daně a poplatky

Daň silniční

Správní poplatky

Ostatní náklady

Úroky

Ostatní provozní náklady

Bankovní poplatky

Pojištění

Zák. Pojištění zaměstnanců

Jiné ost. náklady - přeplatky

Náklady celkem



Peníze, které využíváme, jsou pro poskytování sociálních služeb a další aktivity Pontonu velmi 
důležité. Bez nich bychom jen těžko mohli poskytovat služby v odpovídající kvalitě, kterou se snažíme 
neustále zvyšovat. 

Myslíme si, že investice do preventivních sociálních aktivit se vyplatí. Daleko efektivnější je přece 
„požáru předcházet, než  již vzniklý požár hasit“. 

Nabízíme možnost připojit se k této myšlence a podpořit něco, co má smysl. S každým potencionálním 
dárcem jednáme o konkrétní  formě spolupráce a snažíme se vyhovět jeho požadavkům. A každého 
takového si velmi vážíme.

Pro více informací nám napište na info@ponton.cz, nebo kontaktujte ředitele organizace 
Bc. Jakuba Václavů – 773334363.

Peníze nám pomáhají

Březen 2013
FINANCE
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 VÝNOSY
01 02 03 04 05 06 07 08 10

Bedna COM.PASS Graffiti Jam MEZERY

691/10 596,281.07 0.00 142,949.80 253,505.93 0.00 0.00 160,162.94 39,662.40 0.00 0.00

691/10 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MPSV ČR 691/10 469,017.51 0.00 84,943.00 213,696.51 0.00 128,871.00 41,507.00 0.00 0.00 0.00

691/10 188,214.05 0.00 188,214.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

691/10 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

NF Albert 691/10 14,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,301.00 0.00 0.00 0.00

NFKA 691/10 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0.00

691/10 289,940.00 0.00 0.00 289,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NROS 691/10 211,633.40 0.00 0.00 0.00 0.00 211,633.40 0.00 0.00 0.00 0.00

HUF SK 691/10 14,259.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14,259.40 0.00 0.00 0.00 0.00

682/10 6,801.00 0.00 670.00 3,681.00 1,100.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00

602/10 3,156,883.40 0.00 2,269,109.40 0.00 0.00 0.00 887,774.00 0.00 0.00 0.00

602/10 1,700,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OP VK 602/10 102,416.01 0.00 0.00 102,416.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

602/20 32,443.00 -3,533.00 2,650.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 32,626.00

644/10 112.51 110.36 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,867,516.35 -3,422.64 2,688,536.25 863,241.60 1,100.00 2,114,977.80 1,105,794.94 44,662.40 20,000.00 32,626.00

 ZISK / ZTRÁTA -18,892.08 -3,409.70 -13,782.21 -21,121.49 1,100.00 -9,987.94 800.86 -4,915.60 0.00 32,424.00

Celkem ostatní Pixla Klubíčko Miro Suno Pixlování

Statutární město Plzeň

Město Příbram

Úřad vlády ČR

Nadace 700 let města Plzně

Nadace OSF

spoluúčast

Fakturované služby (IP PK)

Fakturované služby (IP SK)

vlastní příjmy

úroky

Výnosy celkem

k 31.12.2011

IČO
64355756

301 12

AKTIVA

a b 1 2

A. 1

I. 2

II. 3

III. 4

IV. 5

B. 6 666 2,712

I. 7 97 114

II. 8 197 259

III. 9 233 1,350

IV. 10 139 989

11 666 2,712

PASIVA

a b 3 4

A. 12 151 133

I. 13

II. 14 151 133

B. 15 515 2,579

I. 16

II. 17 41 78

III. 18 245 2,445

IV. 19 229 56

20 666 2,712

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Ponton, občanské sdružení
Podmostní 1
Plzeň

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

řádku účetního období účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem

Zásoby celkem

Pohledávky celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

řádku účetního období účetního období

Vlastní zdroje celkem

Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje celkem

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem



Duben 2013
KDO NÁS PODPOŘIL
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Zvláštní díky patří následujícím sponzorům, kteří nás v loňském roce nejvýrazněji podpořili. Bez 
jejich výrazné podpory bychom nemohli pomáhat těm, kteří to potřebují. Neznamená to však, že 
bychom si nevážili i sebemenšího daru a tak na této straně najdete nejvýranější přispěvatele a na 
další pak i ty nejmenší.

Děkujeme sponzorům

Individuální projekt Středočeského kraje (podpořeno z ESF ČR, OP LZZ)
Individuální projekt Plzeňského kraje (podpořeno z ESF CR, OP LZZ)

Město Příbram
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nadace Open Society Fund Praha
Nadace rozvoje občanské společnosti

Grantový projekt Plzeňského kraje (podpořeno z ESF ČR, OP VK)
Statutární město Plzeň

Úřad vlády

Děkujeme sponzorům



Další sponzoři
Jak už bylo řečeno, každý dar je pro nás důležitý ať už finanční, či materiální. Díky všem zmíněným 
i všem následujícím jsme mohli další rok pracovat a snažit se navést mladé lidi na správný most. 
Velké díky tak patří každému, kdo nám pomohl:

Aleš Barášek
Bohuslav Kočí

Humanitární fond Středočeského kraje
Internet Pb, spol. s.r.o.

Jana Šmejkalová
manželé Šejnovi 
manželé Volfovi

Michal Hanuš 
Nadace 700 let města Plzně

Nadace rozvoje občanské společnosti – sbírkový projekt POMOZTE DĚTEM!
Nadační fond Albert

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně
Pepino

Petr Vyšata
PhDr. Vladimír Zikmund 

Sagami
Studio Bellus 

Unilever
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 



Květen 2013
HISTORIE

Organizace Ponton, občanské sdružení vznikla 30.10.1996. Posláním sdružení je přispívat ke zdravé- 
mu vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich 
sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

V roce 1998 otevřela organizace na plzeňském sídlišti Vinice nízkoprahové Centrum pro rodinu 
a začala provozovat předškolní výchovu Klubíčko. Rozsah činností Centra se postupně rozvíjel, 
k předškolní výchově a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže přibylo doučování, sociální a krizové 
poradenství a protidrogový program.

Od ledna 2002 se sídlo organizace přesunulo do centra města Plzně do Podmostní 1, kde nadále 
provozuje předškolní výchovu Klubíčko a zároveň se nízkoprahové centrum pro děti výrazně profiluje 
jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Vzniká i nový hudební projekt zkušebny pro 
děti a mládež navštěvující NZDM Pixla s názvem Miro Suno.

V roce 2006 vznikl projekt Příležitost, akreditovaný jako probační program pro mladé nezaměstnané. 
Projekt byl finančně podpořen z prostředků ESF. Jako partner se organizace zapojila do projektu 
doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Polis, realizovaného Člověkem v tísni, o.p.s.
...

Historie Pontonu
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... historie pokračuje
V roce 2007 absolvovalo NZDM audit kvality služeb realizovaný Českou asociací streetwork. Na jaře 
tohoto roku organizace začala provozovat i nespecifický terénní program pro neorganizované děti 
a mládež COM.PASS. Obě služby jsou registrovány jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

V roce 2007 organizace zahájila projekt interaktivních seminářů s multikulturní a sociální tématikou 
pro žáky škol s názvem MEZERY.

V letech 2007 a 2008 došlo k rozšíření stávajícího programu předškolní výchovy Klubíčko o 
systematickou práci s rodinami dětí navštěvujících tento program. Organizace se zapojila do projektu 
„Sanace rodin ve vybraných regionech Plzeňského kraje“. Realizátorem projektu byl Plzeňský kraj, 
organizace byla dodavatelem služby.

V průběhu roku 2009 Ponton realizoval projekt přípravy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
v Příbrami, s cílem zřídit zde první NZDM a rozšířit tak svou činnost do středočeského kraje. Na 
projekt přípravy úspěšně navázal projekt realizace a od roku 2010 organizace provozuje NZDM 
Bedna v Příbrami.

V roce 2010 byl Ponton významně podpořen v rámci Individuálních projektů Plzeňského kraje. 
Podporu získali projekt Pixla i Com.pass.

Novinky z uplynulého roku
V květnu 2011 TP COM.PASS úspěšně absolvoval Hodnocení kvality projektu Českou asociací 
streetwork. Program se následně stal členem České asociace streetwork, což přispívá ke 
zkvalitňování našich služeb.

Byla otevřena kontaktní místnost v sídle organizace, kde mohou streetworkeři i pracovníci NZDM 
Pixla efektivněji pracovat s uživateli na plnění cílů individuálních plánů. 

Podařilo se zafinancovat Pvp Klubíčko a překlenout tak období, kdy pracovali zaměstnanci Klubíčka 
bez patřičného ohodnocení. 

NZDM Bedna získalo podporu od Středočeského kraje a mohlo plně využívat kapacity zařízení a 
navýšit počet zaměstnanců i otevřených dní v týdnu.



Červen 2013
DÍKY!

Na závěr nám dovolte poděkovat. 

Děkujeme všem, kteří Pontonu v roce 2011 pomáhali. Jedná se nejen o zástupce donorů a individuální 
dárce, ale i o zaměstnance a dobrovolníky. Donorům děkujeme za finanční prostředky a za spolupráci, 
a také za to, že chápou naše aktivity stejně jako my - jako prospěšné a důležité. Individuálním 
dárcům „čehokoliv“ děkujeme, že nám pomáhají při realizaci těch aktivit, které nemáme dopředu 
zafinancovány. Potřeby Pontonu a našich klientů nemusí být vždy známé dopředu před podáváním 
žádostí, nebo neexistují dotace, které by tyto potřeby mohly finančně podpořit. Zaměstnancům 
i dobrovolníkům děkujeme za jejich vytrvalou práci, za úspěchy s klienty, za to že budují dobré jméno 
Pontonu a mají chuť pracovat v neziskovém sektoru, v sociálních službách a s dětmi a mladými lidmi 
pocházejícími ze sociálně komplikovaného prostředí.

Tímto naše výroční zpráva končí. Když se budete chtít na cokoliv dalšího zeptat, nebo se dozvědět 
více informací, podívejte se na naše stránky www.ponton.cz, nebo napište na info@ponton.cz.

Přejeme vám mnoho dobrého.

Za Ponton, občanské sdružení 
Bc. Jakub Václavů, výkonný ředitel od února 2012
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