Vážení přátelé,
dovolte mi, abych v úvodu této výroční zprávy stručně shrnula aktivity
občanského sdružení Ponton v roce 2010.
Roztáhli jsme křídla a rozšířili jsme pole své působnosti i za hranice našeho
kraje. Na začátku března byl slavnostně otevřen připravovaný nízkoprahový
klub Bedna v Příbrami. Na základě ukazatelů návštěvnosti je jasné, že NZDM
Bedna do Příbrami patří a našlo si zde své místo.
Programy NZDM Pixla a COM.PASS vyhrály v tomto roce zakázku na poskytování služeb v rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje, čímž potvrdily svoje kvality. Terénní program COM.PASS rozšířil tým pracovníků a zkvalitnil tím své služby. V Pixle se tým pracovníků stabilizoval, klub navštívilo
mnoho nových klientů a rozšířily se pravidelné aktivity v rámci měsíčních
programů klubu. V neposlední řadě se i tento rok podařilo zorganizovat
Pixlování i Graffiti Jam.
I Klubíčko v tomto roce pokračovalo ve své činnosti, do programu se zapojilo
více než 20 dětí a posílila se práce s rodinou.
S dovolením ještě využiji prostor a poděkuji. Především všem zaměstnancům za jejich práci. Dále také děkuji všem poskytovatelům finančních
a materiálních prostředků, bez kterých bychom naši činnost jen stěží realizovali. A také díky všem, kteří nám fandí, za podporu.
Příští rok Ponton oslaví 15 let své existence. Věřím, že bude stejně úspěšný
jako byl rok 2010.

Vendula Žaludová
předsedkyně o.s.
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Historie
Organizace Ponton, občanské sdružení vznikla
30.10.1996. 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.
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.
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.
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Poslání:
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
• 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.

Historický kalendář:
1996 založení organizace Společenství „Začít spolu“.
1997 příprava projektu a úpravy Centra pro rodinu na sídlišti Vinice v Plzni.
1998 otevření Centra pro rodinu a počátky předškolní výchovy Klubíčko.
2000 vytvoření programu protidrogové prevence.
2001 pořádání festivalu romské hudby v Plzni
2002 otevření Centra pro rodinu v nových prostorách v Podmostní ul. v Plzni. Otevření kontaktního AD centra protidrogové prevence Aver Drom.
2003 zahájení realizace rozvojového projektu Příležitost.
2004 profilace Centra pro rodinu jako NZDM. Zahájení strategického plánování. Ukončení projektu Aver Drom.
2005 Centrum pro rodinu přejmenováno na Pixlu. Získání pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí.
2006 zahájení projektu Příležitost. Rozhodnutí o přejmenování organizace
na Ponton, občanské sdružení.
2007 zahájení terénního programu pro neorganizované děti a mládež COM.
PASS. Zahájení projektu MEZERY – interaktivní semináře pro školy.
Registrace NZDM Pixla a TP COM.PASS jako sociální služby. Rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
2008 NZDM Pixla naplňuje standardy NZDM a získalo osvědčení kvality od
České asociace streetwork. Ukončení projektu Příležitost.
2009 vzniká projekt PředBedna – příprava nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež v Příbrami. Registrace NZDM Bedna jako sociální služby.Rozšíření
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
2010 zahájení poskytování služeb v NZDM Bedna. Získání podpory v rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje na 3 roky pro NZDM Pixla a TP
COM.PASS. Založení pracovní skupiny nízkoprahových služeb v Plzeňském
a Karlovarském kraji.
4

Ponton, občanské sdružení provozovalo v roce 2010 celkem 6 projektů.
Hlavními projekty byly NZDM Pixla, NZDM Bedna, předškolní výchova Klubíčko, terénní program COM.PASS, MEZERY – interaktivní semináře pro školy a hudebna Miro Suno. Dalšími projekty byly Street fotbal, prezentační
a kulturní akce Pixlování a Graffiti Jam.
Podle stanov občanského sdružení platných od 1.1.2007 je nejvyšším orgánem naší organizace členské shromáždění. Výkonným orgánem je správní rada, která má dva členy a předsedu. Předseda je zároveň statutárním
zástupcem občanského sdružení.

Členové sdružení:
Milan Červeňák
Lukáš Eisenvort
Jan Frisch
Růžena Hausnerová
Tomáš Hirt
Lukáš Houdek
Ema Hrešanová
Tereza Kůsová
Miroslava Škardová 		
Kateřina Volfová
Vendula Žaludová

Správní rada:
Lukáš Eisenvort
Miroslava Škardová
Vendula Žaludová - předsedkyně o.s. od 30.3.2010

Zaměstnanci:
Bc. Andrea Martínková – výkonná ředitelka
Bc. Klára Martínková – asistentka výkonné ředitelky/finanční manažerka
Bc. Monika Sobotková - asistentka výkonné ředitelky/účetní od 11/2010
Lenka Kubánková – účetní/finanční manažerka od 8/2010 do 11/2010
Nzdm Pixla
Mgr. Irena Grunclová – koordinátorka
Mgr. Lukáš Horčík – kontaktní pracovník
Mgr. Kristina Jirkovská – kontaktní pracovnice
Kateřina Mikulicová – kontaktní pracovnice od 10/2010
Ing. Iva Nováková – kontaktní pracovnice
Bc. Anastázie Šourová – kontaktní pracovnice
Bc. Markéta Zikánová – kontaktní pracovnice od 10/2010
Ondřej Pavelek – kontaktní pracovník do 7/2010
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Klubíčko
Karolina Kálaziová – koordinátorka/učitelka předškolní výchovy od 2/2010
Monika Kotlárová - asistentka předškolní výchovy
Iveta Mužíková – terénní pracovnice předškolní výchovy
TP COM.PASS
Bc. Pavla Pohlreichová - koordinátorka od 8/2010
Bc. Martin Kapitán – streetworker od 7/2010
Bc. Markéta Zikánová - streetworker od 10/2010
Hana Viktorová, Dis. – koordinátorka do 9/2010
Ondřej Pavelek - streetworker do 7/2010
NZDM Bedna
Mgr. Kateřina Volfová – koordinátorka
Bc. Bohumila Anlaufová – kontaktní pracovnice od 2/2010
Bc. Eva Martinková – kontaktní pracovnice od 2/2010 do 6/2010

Dobrovolníci:
Jiří Míka– vedení posilovny od 12/2010
Jan Militký – vedení rockových kurzů v hudebně
Zdeněk Kočí – vedení posilovny do 11/2010

Poděkování
Děkujeme všem dárcům a spolupracujícím organizacím za podporu projektů občanského sdružení v roce 2010:
Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji financovaný na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Plzeňskému kraji
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Statutární město Plzeň
Město Příbram
MO Plzeň 1 - 4
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Úřad vlády
NROS Pomozte dětem
Nadace OKD
Nadační fond pro kulturní aktivity občanů
Nadační fond pro vzdělávací aktivity občanů
Nadační fond 700 let města Plzně
Ondřej Sztacho
Aleš Barášek
Petr Beránek
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Projekt

nZDM PiXLA
Co je NZDM Pixla?
NZDM je zkratka pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je místem,
kde mohou mladí lidé trávit svůj volný čas - mohou zde najít zábavu, prostor
pro vlastní aktivity, setkání se s vrstevníky a hlavně podporu a odbornou
pomoc. Přístup do nízkoprahového klubu Pixla není podmíněn přihláškou,
financemi, zájmem ani pravidelnou docházkou.
NZDM Pixla je především sociální službou, která nabízí dětem a mládeži prostor pro rozhovor, otevírání témat, řešení problémů, doučování či hledání
práce. V klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání
alkoholických nápojů, drog, násilí a vulgarit.

Poslání
NZDM Pixla – tvůj pohodovej prostor.
NZDM Pixla usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života
dětí a mládeže z Plzně a blízkého okolí z různých sociálních a etnických skupin.

Cílová skupina
Neorganizované děti a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od počátku školní docházky do 20 let včetně z Plzně a blízkého okolí.

Cíle projektu
Cílem NZDM Pixla je (u uživatelů služby):
• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování
• zvýšit schopnost zvládat obtížné životní situace
• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti
• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem
• posilovat hodnoty vzdělání
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Poskytované služby
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
kontaktní práce, situační intervence, doučování, preventivní programy
(pokec na téma), podpora vlastních aktivit, volnočasové aktivity, nadstavbové aktivity (hudebna, posilovna)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
sportovní a kulturní akce, výlety, víkendové výjezdy
Sociálně terapeutické činnosti:
sociální poradenství, krizová intervence, práce se skupinou, případová práce (individuální plán)
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
informační servis, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, přeposlání,
sociální poradenství

Provoz NZDM Pixla
Celoročně mimo státní svátky.
pondělí – čtvrtek..........14:00 – 19:00 hod.
pátek............................13:00 – 16:00 hod.
od 1.12.2010 došlo ke změně provozní doby:
pondělí až čtvrtek od 11:00 – 14:00 jsou poskytovány individuální služby v
Kontaktní místnosti, od 14:00 – 19:00 je otevřen Klub, pátek zavřeno
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ROK 2010 v PIXLE
Během celého roku 2010 navštěvovala klub spousta mladých lidí, často
i nových, kteří přicházeli nejenom za zábavou, ale také s žádostí o radu,
pomoc. Šlo o rok, kdy se nám podařilo udržet stabilní tým, absolvovat inspirativní zahraniční stáž (Slovensko, Polsko), vyhrát tříletou zakázku na podporu služby v rámci Individuálního projektu a navázat spolupráci s komerčními
firmami (vybavení holčičího/klučičího šuplíku). Zároveň jsme rádi, že se nám
podařilo iniciovat založení pracovní skupiny NZDM a TP Plzeňského a Karlovarského kraje, a tím prohloubit spolupráci s dalšími NNO z regionu. V roce
2010 byli do projektu zapojeni tři dobrovolníci (dohled v posilovně a lektor
na strunné hudební nástroje). Službu využilo celkem 373 uživatelů služeb
(procentuálně 55% chlapců a 45% dívek). Nejčastějším tématem při kontaktu s uživateli služeb byla škola, u sociálního poradenství téma sex.

Výběr z příkladů dobré praxe
Holčičí x klučičí šuplík, který vznikl inspirací z pražské konference nízkoprahových programů od ČAS. Šuplík, nebo-li skříňka, ve které mohou uživatelé
služeb najít následující věci: pro holky jsou to časopisy, líčidla, těhotenské
testy, kondomy, tampony, dámské vložky a intimky, deodoranty, voňavky,
odličovadla, laky na vlasy a nehty. Pro kluky jsou zde časopisy, tetování, kondomy, deodoranty a kravata. Skříňka se otevírá v rámci holčičích/klučičích
dnů, kdy se například při lakování nehtů lépe navazuje kontakt na určité
téma.
Příkladem dobré praxe jsou také uskutečněné debaty na téma Extremismus, které vzešly z požadavku od uživatelů služeb – především reakcí na
květnový pochod neonacistů v Plzni.
Zejména celkové zhodnocení proběhlých debat ukazuje, že debaty byly velmi přínosné a aktivní ze strany uživatelů služeb.
U uživatelů služeb jsme se během celého roku často setkávali s poptávkou
po kondomech. Tento trend považujeme za signál „dobré praxe“, protože
téma bezpečného sexu je častou „intervencí“. Postupem času tak pozorujeme narůstající zájem nejen o používání kondomů, ale zároveň o otevřenou
diskuzi na téma „sex“.
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Přehled aktivit NZDM Pixla v roce 2010
Kromě následující aktivit probíhaly v Pixle výtvarné dílny, karaoke, promítání filmů, tanec na tanečních podložkách aj. Během měsíce červenec a srpen
program neprobíhá.
Popis akce

Termín

Pokec s klukama/holkama – téma Dospívání a sex

leden

Pololetní disko
Valentýnské disko
Tvoříme pravidla klubu
Workshop s Ulicí na téma DROGY
Pokec s klukama – klučičí věci/Pokec s holkama – holčičí věci
Maškarní disko
Výlet Ćernošín (školící centrum)
Otevíráme holčičí a klučičí šuplík

únor
březen

Návštěva Akvatery

duben

Workshop s Ulicí na téma Vztahy a sex
Fotbal za Plazou
Návštěva ZOO
Pokec na téma Extremismus
Fotbal za Plazou
Pokec na téma Terénní program COM.PASS
Holčičí a klučičí pokec o sexu s dotazníky
Exkurze žáků 4.ZŠ v Pixle

květen
červen

Beseda o žloutence

září

Pixlování (prezentační akce v rámci týdne nízkoprahových klubů)
Návštěva studentů z Holandska

říjen

Halloween disko
Beseda o Latinsko-amerických tancích s profi tanečnicí
Mikuláš v Pixle
Fotbal s COM.PASSem
Pokec na téma Silvestrovské pitky

listopad
prosinec

Aktivity pracovníků

Termín

Účast koordinátorky na konferenci Terénní a nízkoprahové programy
2010 (ČAS)
Účast kontaktní pracovnice na semináři „Individuální plánování“ od
ČAS

leden
únor

Týmový výjezd pracovníků

duben

Koordinátorka NZDM na výjezdu za dobrou praxí (Slovensko, Polsko)
Účast kontaktní pracovnice na semináři „Základy asertivní
komunikace“
Kontaktní pracovnice na stáži v NZDM Klídek
Kontaktní pracovnice na stáži v NZDM Modrý pomeranč
Týmový výjezd pracovníků
Setkání pracovní skupiny nízkoprahových služeb v Plzeňském a
Karlovarském kraji (Pracovní skupina PLK)

červen
listopad

červen, září, prosinec

Statistika za rok 2010
Měsíc
Průměrný počet osob
za den
Počet poskytnutí
prostoru*
Počet provedených
výkonů **
Počet nových
zájemců o službu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

19

20

11

7

9

7

19

19

24

36

20

17

364

402

429

207

155 184

95

315

333

461

641

237

3823

195

227

333

163

127 131

95

115

229

179

254

140

2188

12

15

10

2

9

12

12

23

13

8

129

7

6

ROK
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* součet jednotlivých návštěv uživatelů služeb v zařízení
** celkový počet poskytnutých služeb: kontaktní práce, sociální poradenství, krizová a situační
intervence, přeposlání, informační servis, jednání s institucí ve prospěch uživatele, poskytnutí
materiálu, případová práce (individuální plán), práce se skupinou, dohoda, účast na akci

PROJEKT NZDM PIXLA V ROCE 2010 PODPOROVALI:
Finanční podpora:
Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Nadační fond
pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže,
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Věcná podpora:
Johnson & Johnson, s.r.o., Kimberley Clark, s.r.o., UNILEVER ČR, spol. s r.o.,
www.adidasmania.cz, Henkel ČR, spol. s r. o., Remedium, s.r.o., VISO SPORT
s.r.o., Bauermedia, v.o.s.

NZDM Pixla je člen:

Aktuální dění v Pixle lze sledovat na webových stránkách organizace
www.ponton.cz nebo na stránkách NDZM Pixla na Facebooku.
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projekt PIXLOVánÍ
Projekt Pixlování představuje kulturně zábavné odpoledne zejména pro
neorganizované děti a mládež z Plzně a blízkého okolí, ale nejen pro ně.

CÍLE PROJEKTU
• zajistit kulturní program pro neorganizované děti a mládež
• prostřednictvím koncertu hudební skupiny a dalších akcí během odpoledne informovat o nabídce služeb NZDM Pixla, terénního programu COM.
PASS a dalších projektů organizace
• poskytnout prostor pro prezentaci vlastních hudebních, případně tanečních aktivit
• přivést do NZDM Pixla nové děti a mládež
• nabídnout dětem a mládeži možnost participovat na přípravě a organizaci
takové akce
• zapojit návštěvníky Pixlování z různých věkových a sociálních skupin do
tvořivých workshopů

PROGRAM
Účinkující: BENGAS (dža music), BeatBox Company, FBG Crew & Icy Wind
Crew, taneční skupina TORZOBREAKERS, Treska (punk-rock), Magic Mushroom (ethno-alternative) a Skavare Flascheta (ska).
Doprovodný program: výtvarný workshop se Stanislavem Tříletým, kytarový workshop s Honzou Militkým, počítačová hra GhettOut se Společností
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Tady a teď, taneční podložka X-PAD, barmanská show, prohlídky nízkopraháče.
Realizace projektu: 23. září 2010
Místo konání: venkovní areál Základní školy Podmostní 1, Plzeň (pod Saským mostem)

PRŮBĚH PROJEKTU
Projekt Pixlování 2010 byl již čtvrtým ročníkem. Za dobu jeho konání se nám
podařilo zapojit do přípravy, organizace a samotného vystoupení spoustu
dobrovolníků, mládeže z různých subkultur a také uživatele služeb NZDM
Pixla a terénního programu COM.PASS. Termín konání byl naplánován na
akci Týden nízkoprahových klubů, do které se naše NZDM v rámci projektu
Pixlování také zapojilo.
Zhruba 300 lidí využilo nabídky a přišlo si poslechnout muziku různých žánrů. Akce se zúčastnilo 66 uživatelů služeb NZDM Pixla.
Pro návštěvníky byl připraven stánek s propagačními materiály jednotlivých
projektů a informacemi o činnosti organizace. Zde si mohli návštěvníci také
zakoupit výrobky dětí z NZDM Pixla.

PROJEKT PIXLOVÁNÍ V ROCE 2010 PODPOŘILI:
Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, Nadace 700 let města Plzně, Nadační
fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně
Mafia shop, Dragon Print, The Maxx Production, Rengl, Český rozhlas Plzeň,
Pilsenkills.cz, Caffé-Bar u Pernera.
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projekt COM.pass
Co je TP COM.PASS?
Terénní program pro děti a mládež COM.PASS je zaměřen na systematickou
práci s neorganizovanými dětmi a mládeží. Služba je nabízena v přirozeném
prostředí uživatelů, kam terénní sociální pracovníci docházejí. To umožňuje
odstranit některé psychologické a další bariéry, a díky tomu se daří působit
na mladé lidi, kteří např. ke klasickým institucím nemají důvěru.
Využívání služeb funguje na principu nízkoprahovosti (není podmíněno přihláškou, placením příspěvků ani pravidelnou docházkou apod.). Důležitou
součástí nabídky je podpora a pomoc při zvládání obtížných situací, se kterými se mladí lidé setkávají. K dalším možnostem programu patří podpora
při realizaci volnočasových aktivit a drobných kulturních i sportovních akcí.

Poslání
TP COM.PASS – čas pro tebe a tvý nápady
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.

Cílová skupina
Neorganizované děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, resp. ze
sociálně vyloučených lokalit, zejména ve věku 11 – 25 let z Plzně a blízkého
okolí. A to bez rozdílu barvy pleti, příslušnosti k menšině, vyznání, sexuální
orientaci a dalších odlišností (pozn. TP COM.PASS není pro duševně, tělesně a smyslově handicapované uživatele služeb, kteří nejsou schopni služby
využívat samostatně a nemají svého osobního asistenta).
S cílovou skupinou se pracuje v jejím přirozeném prostředí.

17

Cíl
Hlavním cílem terénního programu COM.PASS je vyhledávat a kontaktovat
děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, aktivizovat je
k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti,
posílit hodnotu vzdělání, pomoci jim při zvládání obtížných životních situací
a minimalizovat rizika sociálně patologických jevů.
Cílem TP COM.PASS u uživatelů služby je:
• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování
• zvýšit schopnost zvládat obtížné životní situace
• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti
• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem
• posilovat hodnoty vzdělání

Poskytované služby
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
kontaktní práce, situační intervence, sportovní a kulturní akce, výlety, vícedenní pobyty,
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Sociální poradenství, krizová intervence, informační servis, doprovod či přeposlání, jednání s institucí ve prospěch uživatele, skupinová práce, dohoda,
individuální plánování,

Provozní doba
Služba je poskytována bezplatně, anonymně a celoročně, mimo státem
uznané svátky, v těchto dnech:
Po, Út, Čt: březen – říjen 14:00 – 19:00 hod.
listopad – únor 15:00 – 18:00 hod.
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kontaktní místo: Křižíkovy sady („Špekpark“) – 17:00 – 18:OO hod.
Během roku se provozní doba projektu změnila tak, abychom se v co největší míře přizpůsobili potřebám uživatelů.
Od 1. 12. 2010 je služba poskytována v těchto hodinách:
Letní provozní doba: květen – říjen
Kontaktní místnost:
Po: 12:00 – 15:00			
Út: 12:00 – 15:00			
St: 10:00 - 18:00		
Čt: 13:00 – 16:00			

V terénu:
Po: 15:00 – 20:00
Út: 15:00 – 20:00
Čt: 16:00 – 21:00

Zimní provozní doba: listopad – duben
Kontaktní místnost:
V terénu:
Po: 9:00 – 14:00			
Po: 14:00 – 17:00
Út: 10:00 – 14:00			
Út: 14:00 – 18:00
St: 9:00 – 17:00					
Čt: 9:00 – 14:00			
Čt: 14:00 – 17:00
V rámci provozní doby jsou poskytované individuální služby v Kontaktní
místnosti (v sídle organizace), kde můžeme s uživateli efektivněji pracovat
na individuálních plánech díky zázemí, možnosti využití internetu apod.,
nebo v přirozeném prostředí uživatelů (v terénu). V terénu se pracovníci
věnují vyhledávání, kontaktování a osobnímu jedná s uživateli v jejich přirozeném prostředí nebo monitoringu lokalit.
19

Rok 2010 v TP COM.PASS
V tomto roce se nám podařilo vyhrát tříletou zakázku na podporu služby
v rámci Individuálního projektu, což nám umožnilo rozšířit tým o dalšího
terénního pracovníka, a díky tomu zkvalitnit naši službu. Zároveň se terénní program připravoval na celkové personální změny. V roce 2010 jsme se
tedy zaměřili na prohlubování kontaktů a individuální práci se stávajícími
uživateli služby, a to tak, abychom v co největší míře naplnili poslání a cíle
projektu. Motivací k tomu nám byla důvěra uživatelů, kterou jsme v průběhu let postupně získali.
Společně s NZDM Pixla jsme také iniciovali založení pracovní skupiny NZDM
a TP Plzeňského a Karlovarského kraje, a tím jsme navázali užší spolupráci
s dalšími NNO z regionu.
Za velmi úspěšné považujeme nadstavbové akce realizované v tomto roce,
díky kterým jsme navázali nové kontakty a prohloubili jsme vztah s některými stávajícími uživateli. V roce 2010 jsme pracovali se 116 uživateli (procentuálně 65% chlapců a 35% dívek). Nejčastějším tématem při kontaktu byly
zájmy a volný čas, dále škola a práce.

Příklady dobré praxe
Získání peněz z nadačního fondu Albert na taneční kurz breakdance pro
dva uživatele
Sami uživatelé projevili zájem o taneční kurzy breakdance, které by rádi
navštěvovali. Na základě jejich podnětu jsme do konce srpna podali žádost
20

o grant v rámci programu „S Bertíkem za dětským úsměvem.“ Naše žádost
byla úspěšná a požadovanou částku, která bude použita zejména na nákup
tanečního a tréninkového oblečení, dopravu a školné, jsme získali. Se
zájemci byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb a založen IP. V roce
2011 budou tedy moci taneční kurzy navštěvovat.
Získání důvěry uživatelů a dlouhodobá individuální práce
Se dvěma uživateli byla navázána dlouhodobá spolupráce. Naše služby využívají již od ledna a v únoru s nimi byly uzavřeny IP s cílem získat zaměstnání
a najít si vhodnější bydlení. Setkání probíhají v sídle organizace, uživatelé
jsou aktivní a pracují samostatně. K dispozici mají internet, mobilní telefon
a pevnou linku. Zaměstnání, která se jim podařilo získat, byla krátkodobého
charakteru. Společně pracujeme na tom, aby uživatelé získali dlouhodobé
zaměstnání a tím i stálý finanční příjem. V hledání jsou vytrvalí, pravidelně
nás vyhledávají a kontaktují. Spolupráce již funguje na principu důvěry mezi
pracovníkem a uživatelem. Dlouhodobá vzájemná spolupráce nám pomáhá
pochopit životní situaci a potřeby uživatelů se všemi jejich souvislostmi.
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Přehled aktivit TP COM.PASS v roce 2010
Popis akce

Termín

Traffic jam (Graffiti na Jižáku)

duben

Streetfotbal
Graffiti Jam II

červen

Pixlování

září

Vánoční fotbalový turnaj

prosinec

Volejbalový turnaj
Aktivity pracovníků

Termín

Účast koordinátorky na konferenci Terénní a nízkoprahové programy
2010 (ČAS)

leden

Stáž pracovníků v projektu KPZ, PPP Plzeň

Únor/březen

Setkání významných aktérů v oblasti kultury Plzeňského regionu
(Plzeň - EHMK 2015)

březen

Týmový výjezd pracovníků

duben

Koordinátorka TP vyjela za dobrou praxí – zahraniční stáž
(Slovensko, Polsko)

květen

Plzeňský HydePark „Nenechávej si to pro sebe aneb…“
(prezentace projektu)

září

Expertní skupina pro práci se sociálně vyloučenými dospělými
klienty

říjen

Účast terénní pracovnice na vzdělávacím semináři – Zjišťování
zakázky a potřeb klientů nízkoprahových programů, ČAS
Týmový výjezd pracovníků

listopad

Účast pracovníků na konferenci „Integrace cizinců v Plzeňském kraji
a její lokální specifika“

listopad

Terénní pracovník zahájil dlouhodobý kurz Základy nízkoprahových
služeb

od prosince

Setkání terénních pracovníků v soc. službách - Fórum terénní práce
(Česká asociace streetwork)

únor, květen, září,
prosinec

Setkání pracovní skupiny nízkoprahových služeb v Plzeňském a
Karlovarském kraji (Pracovní skupina PLK)

červen, září, prosinec

Statistika za rok 2010
Měsíc

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 Celkem

Počet kontaktovaných uživatelů 5

1

10

33

18

17

15

18

30

17

34

21

13

116*

Počet provedených výkonů*

31

69

29

28

19

29

66

22

49

35

23

411

11

*celkový počet poskytnutých služeb: kontaktní práce, sociální poradenství, krizová a situační
intervence, přeposlání, informační servis, jednání s institucí ve prospěch uživatele, poskytnutí
materiálu, případová práce (individuální plán), práce se skupinou, dohoda, účast na akci

Podpořili nás
Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
MO Plzeň 1, 2 a 3, Petr Beránek, Evropský sociální fond prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
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projekt

GRAFFITI JAM II
Projekt Graffiti jam je streetartový festival zaměřen především na mladé
lidi a děti z různého sociálního prostředí a umělce, kteří hledají alternativní
způsob kulturního vyžití a jimž je blízké umění ulice nebo se přímo angažují
v graffiti subkultuře. V neposlední řadě je určen také široké veřejnosti.
Hlavním cílem Graffiti jamu je představit nové legální plochy určené městem pro street-art, aktivizace dětí a mládeže k podílení se na přípravě
a organizaci akce a rozvoji dalších aktivit, narušení společenských předsudků a stereotypů veřejnosti vůči graffiti, seznámit mládež se zákonnou
a nezákonnou stránkou týkající se graffiti, prevence vandalismu, osvěta
a zajištění kulturního programu pro neorganizované děti a mládež. Druhotným pak propojení sociálních sítí zapojením jiných organizací do akce, výstava graffiti obrazů a objektů vytvořených na GJ a prezentace a propagace
města jako moderní metropole v rámci projektu.
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Akci pořádal Ponton, občanské sdružení v rámci projektu TP COM.
PASS – terénní program s neorganizovanou mládeží ve spolupráci
s ÚKEP, p.o. - Plzeň kandidát na Evropské hlavní město kultury 2015
Realizace projektu Graffiti jam: 25. – 26. 6. 2010
Místo konání: areál bývalého pivovaru Světovar
Akce se účastnili uživatelé TP COM.PASS, NZDM PIXLA, zájemci o službu, graffiťáci i začínající writeři, studenti výtvarného umění z Integrované střední školy živnostenské, široká veřejnost. Celkem akci navštívilo přibližně 100 dětí a dospělých.
Zpestřením akce byl bohatý doprovodný program převážně v duchu
Hip Hopu. O příjemnou taneční atmosféru se zasloužili DJs BJay, Rime
One, Falcon, Peet, Lishuk, Dáva, Floris, vystoupila plzeňská rapová hvězda Lil Moc a Hosté STUDIA POSTEL, FBG crew, Kenas & N8
a berounští rapeři Oereo a jejich special guest. V programu byla také
oblíbená Slam poetry.

Projekt Graffiti jam v roce 2010 podpořili:
Statutární město Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, TOI TOI, sanitární
systémy s.r.o., CopyCanShop
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ProjeKt kLUBÍČKO
Co je Předškolní výchova Klubíčko?
Předškolní výchova Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení.

Poslání PV Klubíčko
Předškolní výchova Klubíčko reaguje na nejrůznější důvody rodin, které
vedou k nezařazení dětí do předškolního vzdělávání a připravuje děti na
vstup do běžných mateřských škol a prvních tříd základních škol.
Pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní
sociálně-kulturní návyky nezbytné pro další úspěšné fungování v klasickém
předškolním i základním vzdělávání.
Tento program klade velký důraz na individuální přístup, kterým se snaží
dbát na rozvoj silných a posílení slabších stránek dítěte a tím posiluje schopnost bezproblémové integrace dítěte do společnosti. Dále je kladen důraz
na spolupráci s rodinou tj. zapojení rodin do aktivit a plánování a osobnostního rozvoje dětí. Díky této činnosti se přirozeně dostává do kontaktu
s rodinami dětí a pomocí konzultací, motivačních aktivit a plánů spolupráce
s rodinou tak působí preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin.

Cílová skupina
Děti ve věku od 3 do 7 let a jejich rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně.
Sekundární cílové skupiny projektu: romská komunita, rodiny s dětmi předškolního věku, zaměstnanci institucí a úřadů v oblasti práce s rodinou v Plzni, studenti na odborné praxi.

Cíle projektu
• rozvíjet dovednosti dětí navštěvujících předškolní výchovu dle principů
programu Začít spolu
• zvýšit šance na bezproblémový vstup do běžného školského zařízení
• povzbudit zájem rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí o předškolní
výchovu
• zapojit rodiny do procesu vzdělávání již od raného věku dítěte
• podpora rodiny
• vytipovat běžná předškolní zařízení pro přestup dítěte
• podpora inkluzivního vzdělávání
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Poskytované služby
• možnost každodenní bezplatné účasti dítěte v programu předškolní
výchovy
• možnost přijetí dítěte v průběhu roku i na různě dlouhá období
• systematické vzdělávání dítěte v malé skupině s individuálním přístupem
• přátelské a bezpečné prostředí pro zapojení dětí a rodin
• učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu
• zajištění logopedické péče a spolupráce s dětským psychologem
• vzdělávací a doprovodné akce: knihovna, divadlo, výlety, karneval
• systematická práce a podpora rodiny v nepříznivé situaci
• terénní asistence, tj. návštěvy v rodině dle potřeby klientů (při těchto
návštěvách je terénní pracovník plně k dispozici rodině a řeší s ní její aktuální problémy, podporuje a posiluje rodičovské dovednosti).
• poradenství – poskytování informací o možnostech řešení vzniklé nepříznivé sociální situace, vyhledávání a poskytování informací o dalších službách
• doprovod, aktivní pomoc při jednání s úřady a jinými subjekty

Provoz
Pondělí – Pátek: 7:30 – 15:00
Provoz Klubíčka se kryje s obdobím školního roku

Kapacita
17 přihlášených dětí v projektu
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Rok 2010 v Klubíčku
Do programu bylo v tomto roce zapojeno celkem 28 dětí a jejich rodin.
V září z nich nastoupily 4 děti do základní školy a 2 děti do přípravné třídy.
V celkovém ročním průměru navštěvovalo Klubíčko 8 dětí denně. Do projektu se přímo zapojilo 25 rodin, které aktivně spolupracovaly na průběhu
projektu – účastnily se motivačních aktivit, spolupracovaly na konkrétním
rozvoji dětí, zajímaly a informovaly se o činnosti třídy a dětí. V roce 2010
proběhlo 8 motivačních akcí pro rodiče a děti, z nichž nejúspěšnější byl
Maškarní rej (82 účastníků).
Potřeba a zájem ze strany rodičů a rodin dětí navštěvujících klubíčko vedly
k posílení systematické práce s rodinou a podpory rodiny.

Příklad dobré praxe
Na jaře 2010 bylo PV Klubíčko osloveno organizací Centrum podpory rodiny, Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech a pracovnicí OSPOD s žádostí
o spolupráci a podporu rodiny, která se dlouhodobě nachází ve složité životní situaci. Spolupráce s rodinou je velmi obtížná. Rodiče nezvládají své rodičovské kompetence, v minulosti bylo z rodiny odebráno 5 dětí do ústavní,
nebo náhradní péče. Nyní se rodina potýká s obdobnou obtížnou situací.
Pracovnice OSPOD a Centra podpory rodiny v rámci dlouhodobé práce
s rodinou navrhly jako řešení pravidelnou docházku do PV Klubíčko, neboť
v běžné MŠ matka dítěte nezvládala komunikaci s učitelkami a brzy pro hluboké rozpory bylo dítě vyloučeno. PV Klubíčko dítě na základě výše uvedených informací přijalo a začalo systematicky pracovat jak s dítětem, tak
s rodinou. Dítě má specifické vzdělávací potřeby, závažné neurologické problémy a celkovou vývojovou úroveň myšlení v rozmezí 22 – 34 měsíců. Přesto bylo aktivně zapojeno do kolektivu, byl vypracován Individuální vzdělávací plán a dítě dochází v rámci projektu na logopedii. Komunikaci s rodinou
z důvodu obtížnosti zajišťuje terénní pracovnice projektu a probíhá dobře.
V lékařské zprávě psycholog uvádí kvalitativní zlepšení v oblasti spolupráce
dítěte, taktéž rozvoj expresivní řeči.
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Přehled aktivit
Popis akce
Návštěva Akvatery

Termín
Leden

Návštěva 17. ZŠ
Valentýnská oslava
Návštěva knihovny

Únor

Maškarní karneval
Návštěva Akvatery
Návštěva dětí z Naděje
Návštěva ZOO (spolu s dětmi z Naděje)

Březen

Motivační aktivita - výlet
Návštěva zahradnictví
Návštěva ZOO

Duben

Návštěva ZOO
Návštěva ZOO
Návštěva vojenského kempu
Prevence kriminality – Městská policie Plzeň

Květen

Motivační aktivita - výroba mýdel
Návštěva kina
Motivační aktivita - besídka na závěr
školního roku

Červen

Výlet
Den her
Akce Návštěva knihovny
Motivační aktivita Setkání s Klubíčkem

Září

Prevence kriminality
Návštěva Muzea loutek

Říjen

Motivační aktivita - drátkování
Motivační aktivita – keramická dílna
Návštěva lektorky výtvarné výchovy

Listopad

Návštěva knihovny
Motivační aktivita – Mikulášská besídka
Mikulášská besídka s ÚMO 3

Prosinec

Návštěva Divadlo Alfa
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Aktivity pracovníků

Termín

Účast asistentky pedagoga na kurzu Pedagogický asistent

leden-červen

Účast terénní pracovnice na Národním konzultačním dnu projektu Reci –
UNICEF, OSF

Březen

Týmový výjezd pracovníků

Duben

Účast koordinátorky na Letní škole Začít spolu v Litomyšli,
Step by Step ČR, o.s.

Srpen

Účast koordinátorky na semináři - Systemická práce s dětmi a
dospívajícími, Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS, Praha

Říjen

Týmový výjezd pracovníků

Listopad

Účast koordinátorky na seminářích EVVO – Ekologie a zdravý životní styl pro
učitelky v MŠ.

říjen-prosinec

Statistika rok 2010

Měsíc

01

02

03

04

05

06

09

10

11

12

ROK

Počet dní, kdy bylo
zařízení v provozu

19

15

23

17

21

22

20

17

19

16

189

Průměrný počet
uživatelů za den

6

6

10

9

9

9

9

6

8

5

8

Počet přihlášených
dětí do projektu

18

19

17

18

17

17

17

17

17

18
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Klubíčko v roce 2010 podpořili:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Plzeň, Regionální rozvojová agentura EKO-KOM
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Projekt

NZDM Bedna
Co je NZDM Bedna?
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Bedna je sociální služba
určená dětem a mladým lidem. Bedna nabízí možnost trávit volný čas v bezpečném prostředí. Nabízí zázemí pro setkávání se s vrstevníky, širokou škálu volnočasových aktivit a možnost realizovat své nápady. Děti a mladí lidé
mohou v Bedně vyhledat radu, pomoc či podporu v situacích, které jsou pro
ně obtížně řešitelné.
Přístup do Bedny není podmíněn přihláškou, financemi ani pravidelnou
docházkou. V klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují
užívání alkoholických nápojů, drog, násilí a vulgarit.
Pracovníci pomáhají dětem a mladým lidem orientovat se ve společnosti
a usilují o snižování rizik provázejících složité období dospívání.
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Poslání
NZDM Bedna – prostor, kterej ti sedne.
NZDM Bedna usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života
dětí a mládeže z Příbrami a blízkého okolí z různých sociálních a etnických
skupin.

Cílová skupina
Neorganizované děti a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí od 11 do 20 let včetně z Příbrami a blízkého okolí. A to bez rozdílu
barvy pleti, příslušnosti k menšině, vyznání, sexuální orientace a dalších
odlišností (pozn. NZDM Bedna není pro duševně, tělesně a smyslově hendikepované, kteří vyžadují a nemají asistenci).

Cíle projektu
Cílem NZDM Bedna je (u uživatelů služby):
• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování
• zvyšovat schopnost zvládat obtížné životní situace
• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti
• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem
• posilovat hodnoty vzdělání

Poskytované služby
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
kontaktní práce, situační intervence, doučování, preventivní programy
(pokec na téma), podpora vlastních aktivit, volnočasové aktivity, nadstavbové aktivity (hudebna, posilovna)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
sportovní a kulturní akce, výlety, víkendové výjezdy
Sociálně terapeutické činnosti:
sociální poradenství, krizová intervence, práce se skupinou, případová práce (individuální plán)
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
informační servis, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, přeposlání,
sociální poradenství

Provoz NZDM Bedna
Celoročně mimo státní svátky
úterý a čtvrtek od 14:00 do 19:00
(Doučování se odehrává mimo otvírací dobu klubu od po – pá)
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ROK 2010 v BEDNĚ
Rok 2010 byl pro NZDM Bedna ve znamení počátku.
Celkem rok příprav provázel vznik tohoto projektu a samotné otevření nízkoprahového klubu.
Potřeba zřídit v Příbrami NZDM se projevila již v Komunitním plánu sociálních služeb Příbram. Dále ji podpořila i Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2009 až 2011.
Na základě těchto dokumentů, znalosti místních podmínek a díky podpoře
města Příbram, bylo dne 8.3.2010 slavnostně otevřeno první nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež v Příbrami s názvem NZDM BEDNA.
Během několika dnů získala Bedna své pravidelné návštěvníky, kteří ji
navštěvují dodnes. Raketový start této služby pouze potvrdil poptávku po
takovémto druhu zařízení v Příbrami.
V rámci prvního roku provozu se nám podařilo ukotvit tuto službu do sítě
sociálních služeb v Příbrami. Odstartovány byly pravidelné měsíční programy, což mnohé děti a mladé lidi (uživatele služeb) nalákalo k tomu, aby se
věnovali zajímavé aktivitě, ke které by jinak neměli přístup. Zpočátku jsme
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s uživateli služeb realizovali pouze volnočasové aktivity. Postupem času se
ale podařilo s nimi navázat bližší kontakt a důvěru. Otevřela se tak složitější
témata, která pomáháme uživatelům služeb řešit. Zároveň tak začal fungovat základní kámen tohoto zařízení a to jsou poskytované sociální služby pro
děti a mládež.

Výběr z příkladů dobré praxe
Za velmi krátkou dobu se podařilo nakontaktovat velké množství dětí. Příčinou velké návštěvnosti byla mimo jiné i naše práce v terénu, kde jsme
oslovili nemalý počet mladých lidí, ale také několik exkurzí do Bedny, kdy
k nám zavítaly školní třídy v rámci své výuky. Ověřili jsme si, že obě tyto varianty k nám přilákaly hodně návštěvníků. Někteří z nich se stali pravidelnými
uživateli služeb NZDM Bedna.
Uživatelka služby – 11 let, již od září velmi intenzivně využívala nabídky klubu
a během času, který trávila na PC, dělala referáty do školy. Většinou potřebovala asistenci pracovníků. Postupem času pracovníky oslovila s prosbou
– doučit se matematiku. Uživatelka začala na doučování pravidelně chodit.
Do konce prosince absolvovala celkem 9 individuálních hodin doučování.
Již po několika hodinách doučování se začaly objevovat výsledky. Uživatelka
začala nosit první jedničky. Zažila tak úspěch, který byl pro ni do té doby
nedosažitelný. U uživatelky byl znatelný posun z hlediska postoje vůči škole
a vzdělávání. Zjistila, že když se bude snažit, může dokázat velké věci.
Uživatelce velmi záleží na tom, aby jí okolí pozitivně hodnotilo, čehož se jí
dostává právě ve formě pochval od maminky, paní učitelek a ve formě podpory od pracovníků NZDM Bedna.
Práce s uživatelkou je dlouhodobě zaměřena na posilování sebedůvěry
a vůle.

Přehled aktivit NZDM Bedna v roce 2010
Pravidelné měsíční programy jsme začali tvořit od září 2010. Velmi vítanými
aktivitami po celý rok byli výtvarné činnosti jako např.: vyrábění woodoo
panenek, origami, malování na kameny, malování barvami na sklo, tvoření
s přírodninami, korálkování atd. Uživatelé služeb se dále zapojovali i do připravených soutěží a her a využívali možnosti promítání filmu na přání.
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Výběr z jiných zajímavých aktivit naleznete v tabulce:
Popis akce

Termín

Turnaj ve stolním fotbálku
Předprázdninová diskotéka
Výlet na zámek Blatná
Turnaj v basketu
Noc v Bedně
Dívčí pokec
Klučičí pokec
Pouštění draka na Čerťáku
Pokec u čaje na téma: Čím bych chtěl/a být
Halloweenský večírek
Klučičí pokec
Holčičí pokec
Pokec u čaje na téma: Kouření/ cigára, tabák, atd.
Kouř, plameny, záchrana životů! Adrenalinové odpoledne s hasičem
v akci.
Bedna má talent – odpoledne s vystoupením klientů Bedny.
Sportovní vánoční klání
Vánoce v Bedně

květen
červen
červenec
srpen
září
říjen

listopad

prosinec

Aktivity pracovníků

Termín

Účast koordinátorky na konferenci Terénní a nízkoprahové programy
2010 (ČAS)
Týmový výjezd pracovníků Pontonu

duben

leden

Koordinátorka na stáži v NZDM Kotelna
Účast koordinátorky na semináři „Preventivní témata“

květen

Koordinátorka NZDM na zahraniční stáži (Slovensko, Polsko)
Týmový výjezd pracovníků Pontonu

červen
listopad

Statistika za rok 2010
Měsíc
Průměrný počet
osob za den
Počet poskytnutí
prostoru*
Počet provedených
výkonů **
Počet nových
zájemců o službu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

13

37

23

37

37

20

22

35

32

41

30

30

0

25 337 186 298

259 156

153 276

224

328

118

2360

0

24 251 132 163

118 183

276 472

325

379

116

2439

0

18 100

9

13

11

298

45

57

40

5

0

0

10

11

12

ROK

* součet jednotlivých návštěv uživatelů služeb v zařízení
** celkový počet poskytnutých služeb: sociální poradenství, pomoc v krizi, zprostředkování dalších
služeb, jednání s institucí ve prospěch uživatele, informační servis, situační intervence, kontakt,
doučování, atd.

PROJEKT NZDM BEDNA V ROCE 2010 PODPOROVALI:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Humanitární fond Středočeského
kraje, Město Příbram, Pomozte dětem! – společný sbírkový projekt Nadace
rozvoje občanské společnosti a České televize, VŠERS, Ing. Ondřej Sztacho,
Nadace OKD
Dále:
Petr Vyšata, Václav a Václava Volfovi, Václav a Květa Šejnovi, Jan Soukup,
Alena Roznerová, Zuzana Duchoslavová, Markéta Tulachová, pan Laburda,
František Jobek, Pavel Kříž, Petr Bruckner, Tomáš Bílek, Ivana Křížová, rodi36

na Janouškova, Božena Bělochová, Marie Sazimová, Radka Antonínová, Petr
Farář, Tereza Dvořáková, Alena Tupá, Aleš Barášek, Hana Vavřincová, Miroslav Tvrdík, Šárka Vošahlíková, Martin Vydra, Jitka Vršecká, Pavlína Kusá,
Juraj Denis, Jana Zizlerová, Bohumila Anlaufová, Kateřina Volfová, Marcela
Pulkrábková, Vendula Krejčová, Toník Žalud, Vladimír Žalud, Klára Majorová,
Hana Pokorná, Kristýna Bukvaldová, Lukáš Horčík, Iveta Mužíková, Jana Púllová, Jan Vyšata, Tomáš Jiroušek, Monika Levíčková, Martin Vyšata, Jakub
Ročňák, Václava Štěrbáková, Pavel Štěrbák, Tomáš Kříž, Jan Kelman, Milan
Kříž st., Ivana Křížová, Zdeněk Glazer, Jan Vyšata st., Alena Vratová, Magdalena Chaloupková, Michal Hala, Jindřiška Halová, Eva Martinková, Lenka
Macháčková, Viktor Macháček, Miloš Vošahlík, Kamil Hencl, Pavel Hochman, Veronika Mujgošová, TraxXZone.cz, Lukáš Eisenvort, Jan Pulkrábek,
Lucie Chmelíková, Jan Strnad, Hanka Nováková, Jana Vavřincová, Marie
Havlíčková, Pavel Matušinský
Firmy
Accenture Services, s.r.o. , Internet Pb, spol. s.r.o. , Příbramský servis , Temple board store, Bix
Aktuální dění v Bedně lze sledovat na webových stránkách organizace www.
ponton.cz nebo na stránkách NDZM Bedna na Facebooku.
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projekt

mIRO sUnO
Hudebna a hudební aktivity
Projekt Miro Suno podporuje pravidelnou celoroční činnost hudebních
a tanečních skupin dětí a mládeže, které se pravidelně setkávají a připravují se na různá vystoupení. Zkoušky hudebních skupin probíhají v hudebně
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pixla (dále jen NZDM Pixla). Tyto
skupiny se snaží představovat své výsledky veřejnosti a rozšiřovat tak nabídku kulturního vyžití dětí a mládeže.

CÍLOVÁ SKUPINA
Neorganizované děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí od
počátku školní docházky do věku 26 let včetně z Plzně a blízkého okolí.

PROVOZ HUDEBNY
Celoroční provoz, mimo státní svátky
pondělí – čtvrtek 14:00 – 19:00 hod, pátek 13:00 – 16:00
Od prosince 2010 se změnila provozní doba, takže lze hudebnu využívat
pouze od pondělí do čtvrtka (časové rozmezí se nezměnilo).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Projekt Miro Suno umožňuje dětem a mládeži využívat hudebnu NZDM
Pixla, která slouží ke zkouškám hudebních skupin a dle pravidel i denním
návštěvníkům zařízení. Jednotlivé skupiny se zde mohou za symbolickou
finanční spoluúčast pravidelně setkávat, zkoušet a připravovat se na různá
vystoupení, či se zdokonalovat v umění ovládat hudební nástroje. Uživatelé
služby mohou navštěvovat lekce hraní na strunné hudební nástroje, které
zajišťuje dobrovolník. Personál NZDM Pixla také pomáhá s organizací prvních koncertů a vystoupení.
Prevence negativních jevů
smysluplné naplnění volného času, možnost vlastního vyjádření, vytváření
pozitivních hodnot
Podpora rozvoje osobnosti
rozvoj schopností a dovedností uživatelů služeb za pomoci hry na hudební nástroje, prezentace vlastní tvorby, prezentace hudební kultury různých
etnik
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PRŮBĚH PROJEKTU A PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
V roce 2010 v hudebně pravidelně zkoušelo 11 kapel a 1 jednotlivec, několik
dalších zájemců hudebnu využívalo k přípravě hudebních vystoupení v rámci akcí NZDM Pixla. Zájem kapel byl dokonce tak velký, že nestačila kapacita
hudebny pro uspokojení všech zájemců.
Skupinka uživatelů přišla s nápadem, že by chtěli pomoci s natočením vlastního videoklipu. Jejich hlavním důvodem byla jejich seberealizace a pomocí
natočení videoklipu chtěli ukázat rodině a kamarádům, jak umí zpívat. Proběhlo 7 setkání, kdy skupinka v hudebně společně s kontaktním pracovníkem pravidelně pracovala na splnění svého nápadu.
Další uživatelé služeb a kapely mohou být tímto příkladem motivováni
k vlastním hudebním aktivitám.
PŘEHLED AKTIVIT MIRO SUNO V ROCE 2010
Popis akce

Termín

Místo konání

Karaoke

leden

NZDM Pixla

Hudební vystoupení Deisy

únor

NZDM Pixla

Karaoke párty

únor

NZDM Pixla

Valentýnské disko

únor

NZDM Pixla

Maškarní na Lochotíně

únor

Lochotínský pavilon, Plzeň

Karaoke párty

březen

NZDM Plzeň

Maškarní a disko

březen

NZDM Pixla

Karaoke

duben

NZDM Pixla

Májové disko

květen

NZDM Pixla

Hudebna v Pixle

červen

NZDM Pixla

Beatbox v Pixle

červen

NZDM Pixla

Předprázdninové disko

červen

NZDM Pixla

Velká letní diskotéka

srpen

NZDM Pixla

Karaoke párty

srpen

ŇZDM Pixla

Pixlování

září

areál ZŠ v Podmostní ul.

Podzimní diskotéka

září

NZDM Pixla

Haloween disco

listopad

NZDM Pixla

Hudebna v Pixle

listopad

NZDM Pixla

Rap a hip hop v Pixle
Cigánská diskotéka

listopad
prosinec

NZDM Pixla
NZDM Pixla

Mikulášská besídka a diskotéka

prosinec

NZDM Pixla

Hudebna v Pixle

prosinec

NZDM PIxla

PROJEKT MIRO SUNO V ROCE 2010 PODPOŘILI:
Statutární město Plzeň, Ministerstvo kultury ČR
Projekt byl financován také ze spoluúčasti uživatelů služeb.
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proJeKt

MEZERY

Interaktivní vzdělávací semináře pro školy
Projekt MEZERY představuje interaktivní vzdělávací semináře z oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Jednotlivé semináře jsou určeny pro třídní kolektivy 1. a 2. stupně základních škol.
Každý seminář je obvykle veden 2 lektory z řad zaměstnanců občanského
sdružení Ponton. Je koncipován jako dvouhodinový blok. Semináře probíhají interaktivními metodami s důrazem na zapojení a práci žáků.
Semináře se realizují přímo ve školních třídách nebo mohou školy využít
prostor NZDM Pixla v sídle občanského sdružení Ponton.
Projekt MEZERY je vedlejší činností naší organizace a není nijak časově omezen. Kromě nabízených témat jsme schopni připravit seminář na klíč dle
požadavků školy.
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V roce 2010 proběhlo 14 seminářů na 2 školách. Nejčastějším tématem lektorovaných seminářů bylo téma „Kulturní odlišnosti“.
NABÍDKA TÉMAT
Nabídka je rozčleněna do dvou oblastí dle průřezových témat RVP.

Osobnostní a sociální rozvoj
Poznáváme lidi kolem nás
Mezilidské vztahy
Spolupráce jako dovednost
Jak se rozhodovat a řešit problémy
Hodnoty a postoje
NE! Šikaně

Multikulturní výchova v základním vzdělávání
Předsudky a stereotypy ve společnosti
Kulturní odlišnosti
Etnický původ
Multikulturní svět
Lidská práva v praxi
Počet proběhlých seminářů
10 seminářů
2 semináře
2 semináře

Termín konání
červen
říjen
listopad

Místo konání
14.ZŠ
14.ZŠ
ZŠ Klatovy
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