
 

 

Evaluace strategického plánu  
 

 

 

V červnu 2018 proběhlo strategické plánování - proces, jehož výstupem byl rámcový dokument 

Koncepce práce do roku 2022. V tomto dokumentu byly stanoveny cíle a nastíněny postupy a dílčí 

úkoly potřebné k jejich dosažení.  

 

 

O 4 roky později se koordinátoři jednotlivých projektů a zástupci vedení organizace (ředitel, správní 

rada) za podpory bývalého ředitele sešli k vyhodnocení plnění strategického plánu. Účelem bylo 

zhodnotit úspěšnost dosavadní strategie, detekovat slabá místa a hrozby a najít podněty pro 

vytvoření strategie na další období. 

 

 

Ani Pontonu se nevyhnuly velké změny, které s sebou přinesla pandemie onemocnění Covid-19. 

Některé z nich lze vnímat pozitivně – především ty technologického rázu, které umožnily inovativní 

řešení a částečný přesun aktivit do online prostoru, jiné s sebou nesou negativní dopady, které se 

výrazně projeví v dalším časovém období a bude potřeba intenzivně je vnímat a reagovat na ně.  

 

 

Ve zmíněném dokumentu Koncepce práce do roku 2022 byly klíčové problémy a cíle definovány v 

rámci cílových skupin a to především proto, že každá cílová skupina má specifické rysy a 

problémy. Zároveň platí, že některá témata jsou společná všem klientům napříč cílovými 

skupinami, proto je nutné nahlížet na toto rozdělení jako na orientační a vzít na zřetel, že problémy 

jedné skupiny se často přelévají do skupin jiných. 

 

 

Následující text podrobněji rozebírá vytyčené cíle a míru jejich dosažení u jednotlivých cílových 

skupin. Témata, která se ukazují být výzvou do dalšího strategického období, jsou zvýrazněna 

kurzívou. Podtržené části textu jsou ukázkami dobré praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 6 – 12 let 

Cíl: Dítě, které umí reagovat na situace úměrně svému věku a ví o svém nadání 

 
 

4 hlavní oblasti: 
 

 

Sociální oblast 
 

V souladu se strategickým plánem panuje v Pontonu jasné vědomí toho, že nízkoprahové kluby 

nemají nahrazovat školní družiny a pouze vytvářet zábavný program pro děti. Pracovníci v našich 

NZDM používají volnočasové aktivity jako prostředek směřující k (individuální) sociální práci. 

 

 

Osvědčila se nám spolupráce s dalšími službami v sociálně vyloučené lokalitě na zajišťování 

základních potřeb. Kombinací našeho přehledu a možností pomoci a prostředků ostatních služeb se 

díky účasti na terénu zvyšují schopnosti a dovednosti dětí, přičemž nejde jenom o vědomosti, ale i 

sociální dovednosti, schopnost fungovat s vrstevníky i sami se sebou. S tím se pojí vyšší úspěšnost 

při zápisech do 1. třídy a dále na začátku školní docházky a rovněž častější spolupráce s rodiči. 

 

 

 

Vzdělávání 
 

Ve sledovaném období se stále více dařilo posilovat u cílové skupiny hodnoty vzdělávání a vést 

klienty k větší úspěšnosti ve školách. Zároveň se dařilo navazovat spolupráci se školami, čemuž 

výrazně napomohla pandemická situace a s ní spojený rozmach aktivit.  

 

V načich nízkoprahových zařízeních vznikly online pointy, kam mohly děti docházet na dálkovou 

výuku a také rodiče se zde učili, jak učit své děti. Byla navázána spolupráce s institucemi i 

konkrétními učiteli a zefektivnilo se využívání dobrovolníků, čímž došlo k posílení schopností 

zprostředkovat možnost doučování, poskytnout prostor a doučujícího.  

 

 

Do dalšího období vyvstává v návaznosti na výše zmíněné další cíl – sociální pracovník přímo ve 

školách. 

 

 

Trávení volného času 

 

V této nejmladší cílové skupině vyvstává potřeba podpory klientů při vyhledávání a případném 

následném navštěvování volnočasových institucí (ZUŠ, sportovní kluby..), přičemž je důležité 

odhalení potenciálu jednotlivců a jejich cílená podpora (nikoliv tedy plošná snaha o nalezení aktivit 

vhodných pro jednotlivé klienty).  

 

V dalším časovém období bude vhodné toto téma rozpracovat. 

 



 

 

Prevence 
 

V uplynulých letech byla reflektována skutečnost, že dochází k posouvání věkové hranice 

rizikového chování a preventivní programy cílily i na mladší klienty.  

 

V příbramských sociálně vyloučených lokalitách navázali pracovníci spolupráci s drogovou službou 

a městskou policií. Díky tomu mohou dále předávat vědomosti o tom, jak se správně chovat v 

rizikové situaci, třeba při nálezu použitého injekčního materiálu či při setkání s intoxikovaným 

dospělým. 

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 13 – 15 let 
 

Cíl: Informované dítě s plánem (představou) a pozitivními vzory 

 
Výzvou uplynulého období bylo využívání nových metod a nástrojů práce, čemuž – jak již bylo 

zmíněno – napomohla pandemická situace (komunikace v online prostředí - viz výše). Ta naopak 

ovšem ztížila terénní práci, pro další období bude tedy opětovně stanoven cíl jejího rozvoje.  

 

 

Nepříznivým trendem, který v cílové skupině sledujeme, je nárůst počtu uživatelů marihuany.  

 

Tento trend bude zapotřebí zmapovat a počítat s ním, zdůraznit potřebu prevence i v komunikaci s 

institucemi a veřejností. 

 

V minulosti došlo k vytvoření kombinované služby - terénu NZDM a adiktologické služby. 

 

Nedílnou součástí práce s klienty tohoto věku je i kariérní poradenství, kdy jim významně 

pomáháme zorientovat se v možnostech dalšího vzdělávání. I zde využíváme nových metod – 

online portálů a platforem, kde lze najít informace nad rámec poradenství ve školách.  

 

Nadále zůstává potřeba uceleného metodického úložiště. 

 

Jedna z pracovnic Bedny absolvovala výcvik kariérního poradenství a od té doby se na tuto 

tematiku specializuje. Díky tomu vznikla také metodika pro práci s cílovou skupinou 15-18 let a pro 

starší 18 let. 

 

 

Naplněným cílem je i zvyšování individuálního přístupu a také rozšíření možností práce s dětmi 

porušujícími pravidla, což vnímáme jako příležitost k otevření daného tématu (tj. předmětu 

porušení) a práci na něm, spíše než jako důvod k sankci. Vznikají tak individuální plány zaměřené 

na dodržování pravidel a norem 

 

 

Pontonu se daří rozvíjet spolupráci s dalšími neziskovkami a odborníky, přesto zůstává do dalšího 

období tato oblast předmětem zájmu, zejména v souvislosti s předáváním zkušeností a řešením 

problémů. 

 



 

 

Příbramské NZDM Bedna je platnou součástí sítě sociálních služeb a v podstatě spolupracuje se 

všemi institucemi, organizacemi a neziskovkami se společnou cílovou skupinou, nebo její částí. 

Spolupráce probíhá na různých úrovních a jsme si vědomi určitých rezerv, nicméně zasíťování 

funguje velmi dobře. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 16 – 21 let 
 

Cíl: Dítě (mladý člověk), které ví, co chce řešit a zná důsledek svého chování a aktivně 

řeší své věci 

 
I v této věkové skupině bylo hlavním cílem dosáhnout většího individuálního přístupu.  

Z evidenčních ukazatelů lze vysledovat, že cíle bylo dosaženo – počet konzultací se snížil ve 

prospěch jejich délky. Zároveň jsme adekvátně reagovali na zvyšující se tlak na spolupráci s 

rodinou a to především v rámci tří hlavních oblastí – škola, práce a bydlení. Dařilo se nám 

realizovat kvalitní vícedenní i mimoklubové aktivity a čerpat z nich témata i podněty pro 

individuální práci. To vše při úspěšné snaze o inovace a zajištění atraktivity nabízených činností.  

Pro personální politiku Pontonu vzniká závazek – i do budoucna přijímat zaměstnance, kteří mají k 

cílové skupině blízko, projevují o ni opravdový zájem a chtějí se učit novým věcem. 

 

V Plzni se prakticky ověřilo fungování personálního a prostorového oddělení cílové skupiny na 

mladší a starší, v daném období však nevýhody převažovaly nad výhodami. Pokud ovšem stávající 

model přestane fungovat, máme tento systém připraven v záloze. 

  

Do budoucna uvažujeme v Příbrami o navýšení cílové skupiny do 26 let, především kvůli mladým 

rodičům, jímž hrozí sociální izolace. K tomu byla vypracována metodika. 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA MLADÍ RODIČE (a jejich děti) 
 

Cíl: Dítě připravené na společenský systém 
 

Pro tuto cílovou skupinu byl realizován projekt Trénink, který pomáhal rozvíjet rodičovské 

kompetence a jehož součástí byla práce zaměřená na poradenství. Docházelo k podpoře vztahů mezi 

klienty a institucemi, přičemž úspěšná se ukázala především podpora komunikace s OSPOD či 

školskými institucemi, méně úspěšná pak komunikace s úřadem práce.  

 

Vzniká potřeba na tento projekt navázat využíváním case managementu - řešením konkrétní situace 

klienta, při které je často zapotřebí spolupráce několika institucí (organizací), jejichž služby je 

třeba koordinovat.  

 

V Pontonu byla vytvořena pozice sociálního pracovníka pro předškolní vzdělávání -  přípravné 

ročníky ZŠ a MŠ. Jde o odborníka pro spolupráci směřující od školy k rodině (např. při neomluvené 

absenci dítěte, při školní neúspěšnosti, nespolupráci rodiny) a opačným směrem - pro rodiny ke 

školám, při existenci finančních a jiných bariér. Tento pracovník zastává roli mediátora, facilitátora 

a terénního pracovníka, čímž dochází k propojení rodiny a školy. 



 

 

V roce 2020 byla založena Platforma včasné péče Plzeň, kdy došlo k propojení nevládních 

neziskových organizací a mateřských škol. V rámci Platformy proběhlo několik setkání, kterých se 

kromě zástupkyň mateřských a základních škol zúčastnili také externisté  - z OSPOD, antropolog a 

sociální pracovník pro MŠ. a. Z těchto setkání vyplynuly konkrétní výstupy a kroky. Zapojené 

učitelky a ředitelky do Platformy dosáhly vhledu do problematiky dětí a rodin ze sociálně a 

ekonomicky komplikovaného prostředí. Došlo ke sdílení kazuistik, nástrojů podpory, hledání 

nových zdrojů materiální pomoci pro rodiny. Byla znatelně rozšířená spolupráce MŠ a NNO.  

 

Závazkem do budoucna je udržení Programu včasné péče Klubíčko 

Děti docházející pravidelně do podnětného prostředí dosáhly maximálního rozvoje v rámci služby - 

(podpora při adaptaci, zapojení do kolektivu, zkušenosti s režimem, návyky, autoritou mimo 

domov, nácvik sebeobsluhy, samostatnosti) a došlo i k rozvoji předškolních znalostí a dovedností. 

Výrazná podpora je u dětí s náznaky poruch aktivity, soustředění, chování a logopedickými vadami. 

Rodiče získali zkušenosti při spolupráci se vzdělávací institucí, nové praktické návody, inspiraci při 

výchově a vzdělávání a také nácvik aktivit s dětmi. Došlo k podpoře a orientaci ve vzdělávacím 

systému, procesu zápisů a nutných pomůcek při nástupu dítěte do hlavního vzdělávacího proudu.  

 

Jako nejefektivnější a komplexní se nám jeví služba nízkoprahového předškolního klubu - tak se 

opravdu jedině v praxi připraví děti i rodiče s CS - jde o dlouhodobé působení vedoucí ke změnám 

a také možnost podpory rodin při nástupu dětí do hlavního vzdělávacího proudu. Bez této služby 

vždy budou děti v nejcitlivějším věku ohroženy neúspěchem a nepodnětným prostředím. Další 

možnost je posílit samotné MŠ, popř. přípravné ročníky a stejně jako se ověřil terénní sociální 

pracovník při Klubíčku, posílit tým škol. Klíčové je odstranit prvotní finanční bariéry při startu 

vzdělávání a to funkčními systémovými a trvalými mechanismy (např. dávka MOP, "erární " 

pomůcky na školách, finanční a materiální fondy, sbírky, kapacita na žádost nadacím, efektivní 

využívání kofinancování stravného a školného různými mechanismy, které nemají takový dopad). 

Zásadní je také zpřístupnit zápisy a informace a komunikační kanály (nejen web a telefon). Dále 

posilovat spolupráci škol, OSPODu, odboru školství, pediatrů, logopedů, PPP, SPC, SVP atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Shrnutí plnění strategických cílů: 

 

Cíl Realizované změny Stav 

Rozvíjení spolupráce s institucemi se společ-
nou či částečně se překrývající cílovou skupi-
nou 

V Příbrami funguje spolehlivě, v Plzni je 
stále prostor pro zlepšování. Rozvinula se 
spolupráce se školami, OSPOD i s dalšími 
neziskovými organizacemi 

Splněno částečně 

Navázání spolupráce s organizacemi podporu-
jícími prevenci sociálně patologických jevů 

Spolupráce s adiktologickou službou a 
městskou policií – zefektivnění protidrogové 
prevence  

Splněno 

Využívání volnočasových aktivit k (individuál-
ní) sociální práci. 

Posun od konceptu organizování volného 
času a vytváření programu k cílenému 
směřování aktivit jako prostředku 
k dosažení výsledků v sociální práci 

Splněno 

Posilování hodnoty vzdělávání a vedení klien-
tů k větší úspěšnosti ve školách. 

Navázání úzké spolupráce se školami, 
učiteli a dobrovolníky, využití technologií 
pro podporu online výuky  

Splněno 

Využívání nových metod a nástrojů práce 
Profesionální využití sdílených služeb Goo-
gle, podpora online nástrojů komunikace 
v rámci organizace i pro klienty 

Splněno 

Dosažení většího individuálního přístupu. 
Počet konzultací se snížil ve prospěch 
jejich délky  

Splněno 

Účetnictví – dosáhnout stavu, kdy je účetnictví 
v pořádku a systém už nedovolí, aby vše 
„spadlo“, bylo nekontrolovatelné 

Díky personálním změnám, dočasnou spo-
luprací s externí mzdovou účetní a několika 
auditům došlo k nastavení transparentního 
ekonomického systému a minimalizaci 
chybovosti 

Splněno 

Nové sídlo organizace – zahrada – pokud 
budou mít nová sídla Pontonu zahradu, využí-
vat ji pro klienty 

Na začátku roku 2020 se Ponton přestěho-
val do objektu Komendy, který sdílí 
s dalšími neziskovými organizacemi. Sou-
částí prostor je sdílený vnitroblok, který již 
pravidelně využívají klienti Klubíčka a zatím 
nárazově klienti ostatních služeb. 

Splněno 

Osvěta o tématu  

Probíhá kontinuálně jak v rámci PR aktivit a 
pořádaných akcí směrem k veřejnosti, tak i 
při spolupráci s organizacemi různého 
zaměření 

Splněno 

Dobrovolníci -  vybudování sítě dobrovolníků 
„expertů“ a „laiků 

Ponton využívá dobrovolnické pomoci při 
realizaci projektů, jedná se spíše o spolu-
práci s laiky 

Splněno částečně 

Podnikání – Ponton generuje zisk z podnikání 
např. prostřednictvím výzkumů, kurzů 

Ponton realizoval dva sociologické prů-
zkumy ve spolupráci s Centrem pro komu-
nitní práci 

Splněno částečně 

Právní poradenství pro klienty i organizaci 
(externí pracovník, dobrovolnictví) 

V rámci projektu financovaného z OPZ 
vznikla v Pontonu pozice sociálního pra-
covníka pro předškolní vzdělávání, který 
poskytoval poradenství klientům 

Splněno částečně 

Smluvní síť konzultantů k metodikám - vybu-
dování sítě konzultantů, není potřeba stálý 
metodik, ale možnost využít jej nárazově 

 
Nesplněno 



 

 

Závěr: 
 

 

Strategický plán z roku 2018 se v uplynulých letech, navzdory (či díky) neobvyklým událostem ve 

společnosti, dařilo dobře naplňovat. Vznikla celá řada inovativních postupů, které se postupně 

začlenily k těm již osvědčeným. Některé problémy byly úspěšně vyřešeny, vznikají ovšem 

problémy nové. Díky dobře nastavenému systému komunikace a spolehlivému týmu zaměstnanců s 

jasně stanovenými a sdílenými hodnotami se daří tyto problémy rozpoznávat a definovat. Jejich 

řešení bude výzvou pro následující strategické období. 

 

 

Společným tématem a směrem, kterým se hodlá Ponton vydat, je pro všechny výše zmíněné cílové 

skupiny je několikrát zmíněný case management, tedy iniciace mezioborové spolupráce kolem 

případu. Ponton v uplynulých letech tuto spolupráci často podněcoval, do dalšího období však tato 

výzva zůstává. Ideálem je vytvoření multioborové platformy, jejíž součástí je i pořádání 

případových konferencí a úzká spolupráce zainteresovaných institucí. 

 

 

 

    

 


