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dotačního titulu).

Číslo projektu / číslo
rozhodnutí o dotaci:
16/2012/16

Rozvojové vzdělávání a osvěta v Pardubickém kraji
Místo realizace projektu:

Cílová skupina projektu:

země / lokalita, v níž je projekt realizován

kdo je hlavním příjemcem výstupů projektu

Pardubický kraj

●

Pedagogové ZŠ a SŠ

●

Žáci ZŠ a SŠ

●

veřejnost

Gestor projektu: 
MZV ČR

Sektorová orientace projektu:

Datum zahájení projektu/etapy:

Datum ukončení projektu / etapy:

1. 
ledna 2014

31. 
prosinec 2014

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Celková výše prostředků určená dotačními Celková výše prostředků včetně
rozhodnutími ze ZRS ČR na projekt na
spolufinancování na projekt na celou dobu
celou dobu realizace. (Kč):
realizace
(Kč):
300 000,Kč

334 000,Kč

Výše prostředků určená dotačními
rozhodnutími na příslušný rok realizace
projektu: 300 000,Kč

Výše prostředků včetně spolufinancování na
příslušný rok realizace projektu:
334 000,Kč

Skutečně spotřebovaná Výše prostředků ze Skutečně spotřebované prostředky včetně
ZRS ČR za příslušný rok:
spolufinancování za příslušný rok:
300 000,Kč

334 000,Kč

Realizátor projektu: organizace / odpovědný řešitel
(jméno, adresa, kontakty):
název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, email
Pontopolis, 
občanské sdružení
Tylova 114, Polička 57201
Tel. +420731462824, 
http://www.pontopolis.cz
Statutární zástupce: Petra Jílková, předsedkyně sdružení
Hlavní řešitel projektu: Markéta Tauerová (koordinátorka projektu), marketa@bio.cz

Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele zprávy – odpovědného řešitele:
V Poličce 12.2.2015
Markéta Tauerová
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Potvrzení o přijetí zprávy gestorem:
(místo, datum, jméno a podpis odpovědného pracovníka gestora):

ZÁVĚREČNÁ (ROČNÍ) ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
PONTOPOLIS

Osnova závěrečné (roční) zprávy o realizaci projektu ZRS
1.

Shrnutí

2.

Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a rozvojového záměru projektu

Přehled aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a indikátorům pro výstupy 
(ve struktuře
odpovídající formátu Tabulky aktivit a výstupů dle skutečnosti k datu ukončení
projektu / ukončení etapy / roku)
Dosažení cílů ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu
Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu
3.
Hodnocení řízení projektu

4.

Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu

4.1
.
Zhodnocení přínosu projektu pro cílovou skupinu
4.2 Metody a postupy použité při realizaci projektu

4.3 Udržitelnost výstupů (životaschopnost projektu)
4.4. Management a organizace
5. Přehled čerpání nákladů za celé období projektu ve formátu finanční zprávy
(viz příloha „Finanční zpráva“)
6. Závěry a doporučení
Přílohy (dle relevance)
PŘÍLOHY:
PŘÍLOHY:
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Příloha 1: Finanční zpráva
Příloha 2: Přehled zapojených institucí
Příloha 3: Soupis medializace Pontopolis 2014
Příloha 4: Nabídkový leták pro školy na rok 20132015
Příloha 5: Závěrečná zpráva festivalu Jeden svět a Jeden svět na školách 2014
Příloha 6: Plakát akce Fotbal pro rozvoj 2014

1. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU
Jedním z hlavních cílů projektu bylo šíření a prohlubování aktivit spolku Pontopolis v oblasti
GRV v Pardubickém kraji.. Velký důraz byl kladen
na intenzivnější a hlubší spolupráci se školami a zapojení nových škol do projektu.
Dále jsme pokračovali v zapojení škol a veřejnosti do již existujících projektů jako je např.
Česko proti chudobě, Fotbal pro rozvoj, festival Jeden svět či Jeden svět na školách,
Promítání pro školy se konalo v Poličce a Litomyšli. Během týdne proběhlo pro žáky
základních a středních škol 16 projekcí v Poličce a 7 v Litomyšli. Celkově festival navštívilo
1367 žáků a 81 učitelů.
Jeden svět pro veřejnost se konal v březnu v Poličce. Odpolední a večerní projekce zhlédlo
183 lidí.
V roce 2014 jsme pokračovali ve spolupráci s litomyšlským občanským sdružením Generace
89, s nímž i v budoucnu chceme úzce spolupracovat na akcích v Litomyšli a okolí. Díky této
spolupráce se podařilo uskutečnit v Litomyšli celkem čtyři rozvojové kafárny“ a dvě výstavy.
V roce 2014 se nám podařilo zapojit několik nových dobrovolníkůstudentů do akcí
Pontopolisu, zejména pak do Jednoho světa a Jednoho světa na školách, projektu Fotbal pro
rozvoj a do organizace rozvojových kafáren v Litomyšli. Mnoho nových dobrovolníků se také
zapojilo do manuálních prací při budování nového centra Pontopolis v ul. Riegrova v Poličce.

Projekt měl tři základní cíle:
1.
2.

Zlepšit znalosti pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti globálního rozvojového vzdělávání
Vzbudit u žáků zájem o život lidí v rozvojových zemích a globální odpovědnost
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3.

Zlepšit znalosti veřejnosti o mezinárodní i české rozvojové spolupráci, globálních problémech,
lidských právech a problematice zemí třetího světa

Přípravná fáze projektu
✦ Seznámení ostatních členů Pontopolisu s projektem
✦ Vymezení úkolů a odpovědnosti za jednotlivé části projektu
✦ Sestavení konečného nabídkového listu akcí pro ZŠ a SŠ
✦ Předběžné kontaktování hostů a zajištění výstav, dopravy a výstavních prostor
✦ Aktualizace databáze kontaktů na ZŠ a SŠ
✦ Informování partnerů /KD Fabrika Svitavy, Divadelní klub Polička, Centrum
Bohuslava Martinů Polička/ o plánovaných akcích v roce 2014
✦ Informační schůzky s novými partnery a dobrovolníky v Litomyšli – o.s. Generace 89
✦ Informování regionálních novinářů o chystaných akcích
Implementační fáze projektu

Výstup 1.1 Organizace a zajištění seminářů, kurzů, workshopů pro pedagogické pracovníky

V návaznosti na výsledky dotazníkového výzkumu mezi pedagogy v roce 2013 jsme oslovili
společnost Na zemi s žádostí o doporučení vhodného semináře, který by reflektoval výsledky
průzkumu. Po konzultaci se školiteli jsme se rozhodli uspořádat seminář s názvem Pod obal
http://www.nazemi.cz/podobalinspiraceprovyukusglobalnimrozmerem


Datum konání semináře bylo stanoveno na 26.listopadu 2014 v Centru B. Martinů v Poličce.
http://pontopolis.cz/Aktualita?itemId=264

Pozvánka a přihláška na seminář byly rozeslány většině škol v Pardubickém kraji.
On line přihláška zde :
https://docs.google.com/forms/d/1I6HU0vkP9DBJzDUVyZgvFBfC6R4S8iZCGDl6F3XhI/viewform?c=0&w=
1

Na seminář se přihlásilo celkem 5 pedagogů z Pardubického kraje. Tím se ale bohužel
nenaplnila požadovaná kapacita semináře. Z důvodu malého počtu účastníků a nemožnosti s
nimi dělat skupinová cvičení byl seminář po dohodě s lektory z Na Zemi zrušen.
V roce 2015 tak bude opět uspořádán seminář dvoudenní, a to ve spolupráci se společností
Člověk v tísni – program Varianty, který se v roce 2013 setkal s velkým zájmem pedagogů.

Výstup 2.1 Filmové projekce pro školy, výstavy do škol a semináře hudebníků z rozvojových zemí,
přednášky o rozvojových zemích pro školy
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Během přípravné fáze projektu – v 1. čtvrtině roku 2014 byla aktualizována nabídka akcí
Pontopolisu pro školy na roky 20132015. Nabídka je určena pro druhý stupeň ZŠ a SŠ –
přednášky, výstavy, filmové projekce, hudební semináře, workshopy. Důraz byl kladen na
zajímavost tématu i osobnost přednášejících. Tyto akce byly školám nabídnuty zcela zdarma
nebo za příspěvek na dopravu.
Nabídka byla rozeslána emailem do všech základní a středních škol v Pardubickém kraji a do
vybraných škol pak byla zaslán i vytištěný nabídkový leták. Byly osloveny jak školy, s nimiž
Pontopolis už dlouhodobě spolupracuje, ale i školy nové celkem více než 100 škol v celém
Pardubickém kraji. Tuto nabídku jsme opětovně školám zaslali počátkem roku 2015
V roce 2014 se uskutečnilo celkem devět akcí pro cca 2000 žáků. Velký úspěch měly
zejména hudební semináře, výstava Supermarket svět a další výstavy na školách.
V dubnu pak Pontopolis již tradičně organizoval festival Jeden svět na školách v
Poličce a v Litomyšli. Promítacím místem bylo Kino Sokol v Litomyšli a Divadelní klub a
Centrum B. Martinů v Poličce. Během týdne proběhlo pro žáky základních a středních škol 16
projekcí v Poličce a 7 v Litomyšli. Celkově festival navštívilo
1367 žáků a 81 učitelů.

Celkový počet žáků, kteří se účastnili akcí pro školy je cca 3 400. Počet učitelů pak cca 200.

Výstup 4.1 Osvěta veřejnosti prostřednictvím veřejných filmových projekcí, přednášek,
veřejných diskuzí, výstav, koncertů a sportovních akcí

Během roku 2014 byly uskutečněno celkem devět akcí pro veřejnost. Z toho šest z nic
proběhlo v Litomyšli – 2 výstavy a čtyři rozvojové kafárny na tato témata:
− Tibetská kafárna
− Férová kafárna – férový ochod
− Česká rozvojová spolupráce
− DR Kongo – příčiny a důsledky konfliktu
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V měsíci březnu jsme uskutečnili v Poličce filmový festival Jeden svět pro veřejnost.
Filmových projekcí spojených s debatami s hosty se účastnilo 183 diváků.
V červenci byl Pontopolis hostitelem a místím organizátorem akce Fotbal pro rozvoj v Pusté
Rybné v Pardubickém kraji.
Fotbalových utkání se zúčastnilo 7 týmů dospělých a 5 týmů dětských. Pro všechny
návštěvníky byl připraven bohatý program, občerstvení a ceny. Poprvé do Pusté Rybné sice
nepřijel tým hráčů z keňského slumu, ale zato do 
Pusté Rybné přijeli klienti z azylového
domu v Kostelci nad Orlicí. Na víkendový fotbal dorazili lidé z válkou zasaženého Konga,
několik žen z Íráku a Afghánistánu či Ukrajiny. Několik žen připravilo speciality jejich
národních kuchyní a ty pak na turnaji samy prodávaly. Jiné zájemcům pletly copánky.
Vedle nich se v Pusté Rybné při neúčasti tradičního týmu z Keni objevili také Tožané a
někdejší obyvatelé Súdánu či Čadu.
Poprvé byly také do turnaje zapojeny z dětského domova v Poličce.
Program turnaje byl zpestřen vystoupení ugandské taneční skupiny. Muzikanti předvedli i hru
na tradiční ugandské nástroje.
Během projektu byla prohloubena spolupráce s novými partnery – občanským
sdružením Generace 89 a mnoha dobrovolníky z řad SŠ a VŠ. Zároveň byla prohloubena
spolupráce se stávajícími partnery– Centrum Bohuslava Martinů v Poličce a Divadelní klub v
Poličce.
Celkem se akcí pro veřejnost zúčastnilo kolem 1 400 návštěvníků, počet lidí, kteří shlédli
výstavy je odhadován na 300.

Spolupráce s regionálními médii
Během projektu jsme se snažili posílit stávající vztahy s pracovníky regionálních médií a
navázat vztahy nové. Významně posílena byla zejména spolupráce se Svitavským deníkem
a s regionálními novinami Jitřenka, Lilie a týdeníkem 5 plus 2.

2. HODNOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUPŮ, CÍLŮ A ROZVOJOVÉHO ZÁMĚRU
PROJEKTU
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2.1 Přehled aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a indikátorům pro výstupy
Výstup 1. Organizace a zajištění seminářů, kurzů, workshopů pro pedagogické pracovníky
Indikátor: splněn částečně
Plánované

aktivity Hodnocení aktivit

k výstupu 1
1.1. vytvoření
nabídkového listu pro
pedagogy – ve spolupráci
s programem Varianty
spol. Člověk v tísni a
GRV Na zemi a na
základě výsledků
průzkumu Pontopolis
z roku 2013.
1.2. Rozesílání nabídky
seminářů učitelům ŽŠ a
SŠ v Pardubickém kraji

Po konzultaci se školiteli programu Varianty jsme se rozhodli
uspořádat seminář, který byl kombinací dvou seminářů z
nabídky Variant. Na základě výsledků dotazníkového šetření
byla vybrána kombinace dvou kurzů a dvoudenní seminář byl
nazván Globalizace – svět jako pavučina.

Pozvánka a přihláška na seminář byly rozeslány většině škol v
Pardubickém

kraji.

On

line

https://docs.google.com/forms/

přihláška

zde

d/13xKrIUFNGvGy_3i_

J7cJHMHMWFsYXvC_YmQJNRxcnI/ viewform

Pozvánka na seminář a program semináře viz přílohy nebo
online zde 
http://pontopolis.cz/Aktualita?itemId=241
1.3. Informační schůzky s
Vybraným školám a pedagogům byl program semináře a
řediteli a učiteli
pozvánka poslán nejen emailem, ale i poštou. Vytištěné
materiály dostal i každý účastník semináře. S vybranými učiteli
či řediteli proběhly osobní schůzky.
1.4. Tiskové zprávy
rozesílané do regionálních
médií
1.5. Propagace projektu
Světová škola
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Výstup 2. Filmové projekce pro školy, výstavy do škol a semináře hudebníků z
rozvojových zemí, přednášky o rozvojových zemích pro školy
indikátor: splněn
Aktivita
2.1.
Organizace
festivalu Jeden svět
na školách v Poličce
a Litomyšli

16.  23.3. 2013 Festival Jeden svět na školách
– projekce
dokumentárních filmů o lidských právech a globálních problémech
pro žáky ZŠ a SŠ – v Poličce a Litomyšli . Po filmu vždy následovala
debata s hostem na dané téma.

◦

Do projektu jsme zapojili nové dobrovolníky, zejména
studenty vysokých škol. Tento způsob se velmi
osvědčil. Dobrovolníci se pak zapojují i do dalších
akcí Pontopolis

Promítacím místem bylo Kino Sokol v Litomyšli a Divadelní klub a
Centrum B. Martinů v Poličce. Během týdne proběhlo pro žáky
základních a středních škol 16 projekcí v Poličce a 7 v Litomyšli.
Celkově festival navštívilo
1367 žáků a 81 učitelů.
http://pontopolis.cz/tikiindex.php?page=Jeden%20sv%C4%9Bt%20pro%20%C5
%A1koly%202014&pagenum=2

2.2. pravidelné
nabídky výstav do
škol
logistické zajištění
výstav

V roce 2014 jsme nabízeli základním a středník výstavu Supermarket
svět od Na Zemi, dále výstavu fotografií Afghánistán od Lenky
Klicperové a Jarmily Štukové a výstavu Ukradené dětství spol.
Člověk v tísni a výstavu Úděl ženy od Femisphery.
Celkem se na školách uskutečnilo pět výstav, které shlédlo cca 1300
žáků.
Afghánistán – Střední a VOŠ zdravotnická Pardubice
Úděl ženy – ZŠ Zámecká Litomyšl
Supermarket svět – ZŠ Olešnice na Moravě
Úděl ženy  Střední a VOŠ zdravotnická Pardubice
Supermarket svět – Gymnázium Nové město na Moravě
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Celková nabídka viz zde 
http://pontopolis.cz/Aktivity+v+roce+2014
Ta byla následně školám rozeslána, zároveň byl leták distribuován
během festivalu Jeden svět na školách a dalších akcí pro školy, a to i
prostřednictvím partnerských organizací. Vedle výstav, jsme školám
2.3. rozesílání
nabídkového listu
akcí pro školy
v oblast GRV 
workshopy,
přednášky, filmové
projekce , výstavy
apod
2.3. organizace
seminářů, přednášek
a zajištění hostů dle
zájmu škol

nabízeli přednášky a filmové projekce.

Během roku 2014 proběhlo na školách v Pardubickém kraji celkem
10 akcí organizovaných Pontopolisem – 5 výstav a pět přednášek. ..
Shlédlo je cca 2000 studentů
V roce 2014 proběhlo následujících 10 akcí:
únor 2014 – výstava Afghánistán očima dvou reportérek – Střední a
VOŠ zdravotnická Pardubice – ve spolupráci s Femisphera o.s
březen  Jeden svět na školách Polička a Litomyšl
březen – výstava Úděl ženy – ZŠ Zámecká Litomyšl – ve spolupráci
s Femisphera o.s . Výstava byla součástí projektu Světová škola.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301937623292275.1073741840.1003
33113452728&type=1

duben – výstava Úděl ženy Střední a VOŠ zdravotnická Pardubice

listopad – přednáška a projekce filmu na téma Dětská práce –
Markéta Kutilová – pro žáky ZŠ Bystré

listopad – Beseda o Tibetu – multikulturní odpoledne v ŽŠ Svitavy
Lačnov 
http://pontopolis.cz/Aktualita?itemId=269
listopad – výstava Supermarket svět od Na Zemi – ZŠ Olešnice
9

prosinec – přednáška Cena vody – Marie Hokrová z ČvT – pro žáky
ZŠ Felberova, Svitavy

prosinec – přednáška Kambodža – Markéta Kutilová – Gymnázium
Polička

prosinec – přednáška projekce filmu na téma Dětská práce – ZŠ
Felberova Svitavy
2.4. tiskové zprávy k
prosinec 
důležitým akcím

výstava Supermarket svět od Na Zemi – Gymnázium

Nové Město na Moravě

Jednotlivé větší akce byly doplněny vydáním tiskové zprávy
v místním deníku a TZ byla zasílána regionálních do médií jako
pozvánka a upozornění na akci. Často pak byli novináři kontaktováni
i telefonicky.

Výstup 3. Osvěta veřejnosti prostřednictvím veřejných filmových projekcí, přednášek,
veřejných diskuzí, výstav, koncertů, sportovních akcí apod.
indikátor: splněn
Březen 
Aktivita 3.1.
Organizace
filmového festivalu
Jeden svět pro
veřejnost v Poličce

Jeden svět – mezinárodní festival

dokumentárních filmů o lidských právech
, ročník 2014 byl věnován
pracovním podmínkám a práci. Projekce pro veřejnost proběhly v
Divadelním klubu a Centru Bohuslava Martinů. Odpolední a večerní
projekce zhlédlo 183 lidí. Součástí festivalu byla i projekce pro
seniory.
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Festival je produktem spol. Člověk v tísni, Pontopolis o.s. Je
regionálním organizátorem.
Aktivita 3.2.
Organizace
filmových projekcí,
přednášek o
globálních
problémech,
rozvojovýh zemích
apod. pro veřejnost 6
x „Development
coffee Litomyšli, 2 x
ve Svitavách, 4 x
v Poličce a okolí

13. března – Festival pro Tibet 2014 v Poličce
http://pontopolis.cz/Aktualita?itemId=244

4. dubna – 1. Rozvojová kafárna v Litomyšli – Tibetská kafárna –
debata

s

rodilým

Tibeťanem

a

jeho

českou

manželkou

http://pontopolis.cz/Aktualita?itemId=246

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/jakviditibetsamotnitibeta
ne20140412.html

7.června – 2. Rozvojová kafárna v Litomyšli – Férový piknik
 férový obchod a odpovědná spotřeba – debata s hostem
http://pontopolis.cz/Aktualita?itemId=250

6. července

Fotbal pro rozvoj 
Pustá Rybná 
– setkání sedmi

fotbalových týmů dospělých a pěti týmů dětských. Ve spolupráci s
INEXSDA. 
Na své si přišli i fanoušci tradiční africké hudby a tance
a to v podobě vystoupení Josaline Amutuhaire a Tomáše
Ondrůškových.
Do Pusté Rybné letos dorazily i nové týmy jako například družstvo
dětí z dětského domova z Poličky nebo tým cizinců, kteří žijí v
azylovém táboře v Kostelci nad Orlicí.
Fotbalový turnaj smíšených družstev o Putovní pohár fair play
 Multikulturní kuchyně
 Výtvarný workshop „vyrob si svůj vlastní africký šperk“
 Africké bubnování
 Aktivity pro celou rodinu
http://pontopolis.cz/Aktualita?itemId=252
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https://www.facebook.com/pontopolis/photos/pb.79668682350.2207520000.1423
951897./10152528929992351/?type=3&theater

15. srpna 3. Rozvojová kafárna v Litomyšli – na téma
Česká rozvojová spolupráce
http://pontopolis.cz/Aktualita?itemId=267


19. listopadu – 4. Rozvojová kafárna v Litomyšli – Příčiny
násilí v DR Kongo
Aktivita 3.3.
Organizace výstav
s rozvojovou
tématikou
v Litomyšli,
Svitavách a Poličce

http://pontopolis.cz/tikiindex.php?page=%C3%9Avodn%C3%AD+str%C3%A1n
ka&tr_offset=9

V roce 2014 jsme uspořádali dvě výstavy obě spojené s
komentovanými vernisážemi. Obě výstavy se uskutečnily v
Zámeckém informačním centru v Litomyšli.
Březen 
17. 30.3 – výstava Úděl ženy v Litomyšli /ve spolupráci s
Femisphera o.s
/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301937623292275.1073
741840.100333113452728&type=1
Prosinec 17.12 – 17.1. 2015 Úděl africké ženy

Aktivita 3.4.
Tisk
propagačních
materiálů k akcím

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760679687300582.1073742036.5608
20640619822&type=1

Ke každé akci bylo vyrobeno 20 – 300 letáků, plakátů, pozvánek. Ty
byly následně distribuovány pomocí spřátelených organizací,
obchodů, vylepovány v informačních centrech, knihovnách a dalších
veřejných místech. V případě větších akcí byl pak zaplacen komerční
výlep plakátů.
Všechny akce pro veřejnost jsou uveřejňovány v regionálních
kulturních přehledech místních médiích, na webových stránkách
měst a spolupracujících organizací.
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Propagace všech akcí pro veřejnost proběhla skrze tradiční (rádio,
tisk) i nová média (web, sociální sítě, zejména facebook)

2.2 Dosažení cílů ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu
Cíl č. 1 Zlepšit znalosti pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti globálního rozvojového
vzdělávání
Projekt je koncipován jako tříletý, tudíž rok 2014 byl druhým rokem projektu. Konkrétní
výsledky budeme mít až po skončení projektu tedy počátkem roku 2016. Za velký úspěch
roku 2014 považujeme zvýšený zájem pedagogů o projekt Jeden svět na školách a zájem
nových škol o výstavy . Z výsledků dotazníkového průzkumu víme, že více než třetiny
pedagogů se některým tématům GRV nevěnuje vůbec nebo minimálně proto, že jim chybí k
tématu informace nebo neví, jak téma žáky učit. Podpůrné akce Pontopolis /semináře pro
pedagogy, nabídka výstav, hostů, filmů do škol atd/ o.s mohou tento problém pomoci vyřešit.
Také jsme letos zaznamenali velký zájem o akce v obl GRV ze strany pedagogů ,kteří
absolvovali seminář Globalizace  Svět jako pavučina, který Pontopolis pořádal v roce 2013.
Cíl č. 2 Vzbudit u žáků zájem o život lidí v rozvojových zemích a globální odpovědnost
Všechny přímé akce pro školy se v roce 2014 setkaly s velkým zájmem ze strany žáků jak
ZŠ, tak SŠ. Velký ohlas měly výstavy umístěné přímo ve školách, zejména pokud jsou
interaktivní – např. Supermarket svět od spol. Na zemi. Během Jednoho světa na školách se
ukázalo se, že největší zájem u mladých lidí vyvolává jednak osobnost přednášejícího, který
má přímou osobní zkušenost, tedy byl TAM a dále téma, které se mladých lidí přímo dotýká
/např. jak se vyrábí oblečení, jaký život mají jejich vrstevníci v jiných zemích, jak se vyrábí
mobilní telefony a v neposlední řadě lze zaujmout i originálním způsobem – např. Hudba a
tanec.
Cíl č. 3 Zlepšit znalosti veřejnosti o mezinárodní i české rozvojové spolupráci, globálních
problémech, lidských právech a problematice zemí třetího světa
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O akcích pro veřejnost se v roce 2014 dozvědělo více lidí, neboť byla zintenzívněna
propagace, a to zejména přes webové stránky partnerských organizací, kulturní přehledy
regionálních médií, více výstupů v regionálních médiích. Pro šíření informací byl využíván
především vice i web pontopolis.cz a Facebookový profil sdružení. Průměrný počet zobrazení
článků na Facebooku se pohyboval okolo 200. Počet nových přátel na FB se oproti stavu v
roce 2013 vzrost asi o dvacet procent. Byla také založena nová Facebooková stránka
Rozvojová kafárna.
K propagaci přispěla i spolupráce s regionálními médii.(viz příloha: Soupis medializace PP
2014).
Celkově se akcí pro veřejnost zúčastnilo přes 2000 lidí. Největší úspěch měl festival Jeden
svět, akce Fotbal pro rozvoj a vernisáže výstav v Litomyšli.

Projekt přispěl k naplňování cílů 
Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání na
období 2010 – 2015

2.3 Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu

Pontopolis je stále jedinou organizací, která se v Pardubickém kraji systematicky zaměřuje na
multikulturní výchovu a GRV.
Veřejnými akcemi a akcemi pro školy ( výstavy, besedy, přednášky, filmové projekce,
sportovní turnaje, semináře, hudební vystoupení) pořádanými v rámci tohoto projektu tak
Pontopolis výrazně přispěl k šíření povědomí o rozvojové problematice mezi českou
veřejností a mládeží.
Informovaný člověk se následně s větší pravděpodobností zapojí i do pomoci zemím třetího
světa nebo ji alespoň bude chápat a podporovat.
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3. HODNOCENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

Hlavní koordinátorkou projektu byla Markéta Tauerová, která pět let pracovala jako
projektová manažerka spol. Člověk v tísni a má tak bohaté zkušenosti s řízením projektů.
Zároveň má přímou zkušenost se zeměmi třetího světa. Díky své předchozí práci novinářky
má i komunikační dovednosti a znalost PR, které byly během projektu mnohokrát využity.
Koordinátorka projektu nesla odpovědnost za vedení projektu v průběhu celého roku.
Asistentka projektu Petra Jílková zase během projektu využila svoji znalost a kontakty v
regionu a zároveň mnohokrát zúročila znalosti získané na různých kurzech a školeních pro
NNO, které navštěvuje. Zároveň je hlavní koordinátorkou Jednoho světa pro veřejnost a
Fotbalu pro rozvoj.
Některé akce byly organizovány i za pomoci ostatních členů /Marie Jílková, Eliška
Doubková/ Do větších akcí jako např. Jeden svět, Jeden svět na školách nebo Fotbal pro
rozvoj se zapojilo mnoho dobrovolníků, bez jejichž pomoci by se projekty nemohly
uskutečnit.
Pontopolis je poměrně nová a neustále se rozvíjející organizace. Velkým přelomem v činnosti
Pontopolisu bude otevření vlastních prostor v Poličce v roce 2015. V roce 2014 město
Polička přidělilo organizaci prostory a 340 tisíc korun na rekonstrukci těchto prostor.
Během celého roku probíhaly intenzivní práce na rekonstrukci těchto prostor. Do prací se
zapojilo mnoho dobrovolníků, bez jejichž pomoci by se rekonstrukce vůbec nemohla
uskutečnit.

V novém centru organizace bude kancelář, jazyková učebna a prostor pro

přednášky, semináře, filmové projekce apod. Vznikají zde i výstavní prostory.

V roce 2014 také došlo k zásadní obměně členů spolku. Dlouhodobě neaktivní členové byli
vzváni, aby svoje členství ukončili. Odešlo tak deset členů. Spolek přijal žádosti nových
členů, kteří naopak dlouho projevovali svoji aktivitu a vyjádřili přání se stát členy
Pontopolisu. V současné době má Pontopolis aktivních 15 členů.

4. HODNOCENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
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4.1 Zhodnocení přínosu pro cílovou skupinu
Pro cílovou skupinu žáci ZŠ a SŠ a širší veřejnost bylo zásadním přínosem:

● konfrontace s životní realitou lidí žijících v ostatních – rozvojových zemích
● osobní setkání se zajímavými lidmi v místě bydliště
● nabourání stereotypů v souvislostí s jinakosti vůči africké populaci obecně a rovněž
vůči smyslu mezinárodní rozvojové spolupráci – Fotbal pro rozvoj
● seznámení s rozvojovými zeměmi netradiční cestou – tanec a hudba
● příležitost získat osobní zkušenost v mezikulturním prostředí – Fotbal pro rozvoj

● zprostředkování informací zapojení do projektů jako dobrovolník, /v rámci aktivit
INEXSDA, a jiných NNO se souvisejícím tématem (Fair trade, dobrovolnictví,
školení, akce atp.)
● nástroj, jak se dá bojovat s xenofobií a rasismem v české společnosti.
● Zprostředkování informací jak se zapojit do pomoci rozvojovým zemím

Pro učitele:
● rozšíření obzorů o nová témata v kontextu globálního rozvojového vzdělání
● možnost zapojení do víkendového semináře na téma globalizace
● zapojení do projektu Jede svět na školách
● možnost obohatit výuku o nové kvalitní akce zdarma
● zprostředkování kontaktů a informací o dalších organizacích a institucích působících v
oblasti GRV

4.2 Metody a postupy použité při realizaci projektu

Při oslovování škol jsme používali telefonické hovory, emailovou komunikaci, doručování
poštou i osobní návštěvy. Emailová komunikace funguje výborně, pokud máme k dispozici
email na konkrétní pedagogy.
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Nově jsme začali pedagogy oslovovat i prostřednictvím skupiny Učitelé a učitelky na
Facebooku.
Při oslovování veřejnosti fungují nejlépe místní, tj. obecní noviny, s nimiž se snažíme vždy
spolupracovat v místě konání akcí. Tam ,kde je to možné jsme používali místí rozhlas či
bannery na náměstích.
Při pořádání akcí v jiných obcích než v Poličce se nám velmi osvědčila spolupráce s místními
sdruženími.
Dospěli jsme také k závěru, že školy jsou čím dál opatrnější a velmi pečlivě vybírají aktivity,
které s žáky navštíví. Je několik zásadních faktorů ovlivňující jejich výběr. Dojíždění za
akcemi a s tím pojící se finanční náklady . I z tohoto důvodu jsme byli nuceni většinou vozit
hosty přímo do škol.
Velký důraz byl během celého projektu kladen na zlepšování stávajících a vytváření
nových vztahů s regionálními médii. Jednotlivé větší akce byly doplněny vydáním tiskové
zprávy v místním deníku a TZ byla zasílána regionálních do médií jako pozvánka a
upozornění na akci. Často pak byli novináři kontaktováni i telefonicky. Pro články jsme jim
připravovali potřebné podklady či , zprostředkovávali rozhovory se zajímavými hosty.
Významně posílena byla zejména spolupráce se Svitavským deníkem, 5 plus 2, Jitřenkou,
Sebranickými novinami, litomyšlskou Lilií, Naše město /Svitavy/.
Všechny akce pro veřejnost jsou uveřejňovány v regionálních kulturních přehledech místních
médiích, na webových stránkách měst a spolupracujících organizací.
Propagace všech akcí pro veřejnost proběhla skrze tradiční (rádio, tisk) i nová média (web,
sociální sítě, zejména Facebook)

4.3 Udržitelnost výstupů (životaschopnost projektu)
Projekt navázal na předchozí aktivity Pontopolis. Ty začaly v roce 2008 jako dobrovolnické
akce, za nimiž stálo nadšení a aktivity několika lidí. Jak ale zájem škol i veřejnosti narůstal,
bylo neudržitelné, aby členové Pontopolisu vše zvládali ve svém volném čase a bez nároku na
odměnu. Počet akcí narůstal díky podpoře MŠMT, ale růst a kapacita organizace stagnovaly.
Navíc chyběla jakákoli vize do budoucna.

K významnému průlomu došlo v roce 2012, kdy

se projekt podpořila Česká rozvojová agentura. Díky ní mohlo sdružení nakoupit alespoň
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základní vybavení a hlavně rozšířit svoji působnost mimo město Poličku a reagovat tak na
velkou poptávku. Za tento rok se podařilo aktivity Pontopolisu dostat do podvědomí nových
škol a učitelů, kteří jim důvěřují jako kvalitním a pevně věříme, že do budoucna budou
ochotni na ně finančně přispívat /některé školy už takovou ochotu vyjádřily/.
Díky další podoře ČRA projekt posouváme jak teritoriálně, tak kvalitativně a kvantitativně.
Velký důraz budeme klást na vzdělávání učitelů /semináře v oblasti GRV spol. Člověk v tísni
a Na zemi/, tak bude zaručena kontinuita GRV na školách i bez případných přímých akcí
Pontopolis. Naším cílem je samozřejmě zvyšovat především kvalitu nabízených akcí a do
budoucna vsadit na známé osobnosti a nabízet jen zavedené, osvědčené projekty a programy
/např. Svět v nákupním košíku apod/
Dále se snažíme a budeme snažit zapojit do projektů co nejvíce dobrovolníků, z nichž někteří
budou schopni v nich pokračovat i sami na jiných místech /např. Jeden svět či Fotbal pro
rozvoj/
Zvýšením

povědomí veřejnosti o sdružení

Pontopolis chceme máme vzrůstá

šance

oslovovat sponzory mezi soukromými firmami v regionu. Jejich příspěvky by měly do
budoucna umožnit existenci sdružení a již zavedených kvalitních projektů jako je například
festival Jeden svět.

Velký důraz je rovněž kladen na monitoring možností financování v budoucích letech, za
nezbytné považujeme školení a vzdělávání členů Pontopolis a posilování kapacit sdružení.

4.4 Management a řízení
Současný management projektu, rozdělení rolí a odpovědnosti se ukázalo jako plně funkční.
Jednalo se o poměrně malý projekt , který má svoje náročné a méně náročné fáze. Obě
koordinátorky se osvědčily a zvládají i náročné a často stresové situace. Koordinátorky mají
dlouholeté zkušenosti se samotnými částmi projektu jako jsou Fotbal pro rozvoj, Jeden svět
apod. , které jsou nemalou přidanou hodnotou při plnění cílů.
V současném týmu, který funguje perfektně na bázi pracovní i lidské , není proto třeba dělat
žádné změny.
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5. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Nezájem učitelů o nabízené semináře – V roce 2014 jsme učitelům nabídli seminář
Pod obal od spol. Na Zemi. Byl koncipovaný jako půldenní a konal se ve všední den.
Na seminář se přihlásilo pouze pět učitelů. V roce 2013 jsme pořádali víkendový tj
dvoudenní seminář od spol Člověk v tísni a přihlásilo se 22 učitelů. Domníváme se
tedy, že učitelé preferují kurzy víkendové a navíc pro většinu z nich je spol. NA Zemi
neznámou, na rozdíl od ČvT. Proto příště zvolíme raději seminář od ČvT.
Komunikace s učiteli – velkým problémem je nezájem některých učitelů, dále jejich
nespolehlivost – zapomenou přijít na akci, spletou si hodinu, příp. datum. Učitelé si
také stěžují, že jsou zahlceni spoustou nejrůznějších nabídek a je těžké poznat, které z
nich jsou kvalitní. Obecně ale platí že ti, co se jednou zapojí, mají zájem i o další
aktivity. Například festival Jeden svět na školách se ukázal jako vynikající způsob
navazování vztahů se školami a učiteli.
Partnerství a spolupráce s o.s Generace 89 v Litomyšli v roce 2013 jsme navázali
úzkou spolupráci s o.s Generace 89 a od 2014 se úspěšně zapojili do tohoto projektu
jako spoluorganizátor akcí Pontopolisu v Litomyšli, kde je velký potenciál, neboť zde
studuje mnoho mladých lidí a je zde vyzrálá občanská společnost.
Nízký zájem škol i veřejnosti ve Svitavách – s malým zájmem občanů Svitav o
kulturní, vzdělávací apod. akce se potýká řada organizací i sdružení. I přesto, že
Pontopolis pracuje s významným Kulturním domem Fabrika, který akce propaguje a
doporučuje, zájem škol i veřejnosti zůstává trvale nízký na rozdíl od ostatních měst a
obcí v regionu. Důvodem jsou sudetská historie města a fakt, že 90 procent obyvatel
přišlo do Svitav po 2. světové válce, aby zabrali domy po odsunutých Němcích a
pracovali v místních továrnách. Akce pro veřejnost ve Svitavách jsme proto omezili a
více svoji pozornost zaměřujeme na Litomyšl.
Doporučení
Na každé škole je dobré mít „spřáteleného“ učitele, který akce nabízené Pontopolis
zná a doporučí je i ostatním. Důležité je mít na něj osobní mail či telefon.
osvědčilo se osobní kontaktování škol, nespoléhat se na email nebo zaslaný dopis s letáky a
informacemi o akci
.
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Ideální je oslovování škol v dostatečném předstihu před akcí (min. několik měsíců 3
6 dopředu).

V roce 2015 budeme pokračovat s nabídkou výstav přímo do škol v důsledku samotného
zájmu škol, které o ně projevují velký zájem.
Do projektů Jeden svět a Fotbal pro rozvoj zapojíme více dobrovolníků z řad studentů a
budeme více propagovat dobrovolnictví.
Rozhodně chceme i nadále využívat hudbu a tance jako důležitou součást interkulturního
dialogu. Jsme přesvědčeni, že hudba i tanec „ hrají „ velmi aktivní a efektivní úlohu v boji
proti diskriminaci, nesnášenlivosti, rasismu, xenofobii a násilí.
V roce 2015 uspořádáme dvoudenní seminář pro učitele na témata GRV, a to ve spolupráci s
programem Varianty Člověka v tísni.

Podpora ČRA sehrála zásadní roli nejen pro projekt samotný, ale i pro celé o.s. Pontopolis.
Tato podpora byla obrovskou motivací pracovat dál na růstu tohoto sdružení. Velmi si této
podpory ceníme a jsme si vědomi dlouhé cesty, která naše o.s ještě čeká, než se dostane na
úroveň ostatních podobných již profesionálních organizací. Další velkou motivací je rostoucí
zájem o projekty Pontopolisu ze strany škol i veřejnosti.

PŘÍLOHY:
Příloha 1: Finanční zpráva
Příloha 2: Přehled zapojených institucí
Příloha 3: Soupis medializace Pontopolis 2014
Příloha 4: Nabídkový leták pro školy na rok 20132015
Příloha 5: Závěrečná zpráva festivalu Jeden svět a Jeden svět na školách 2014
Příloha 6: Plakát akce Fotbal pro rozvoj 2014

21

