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1.
Shrnutí
Cílem projektu bylo vybavit centrum Pontopolisu základní audio a video technikou,
počítač
em a nábytkem, vytvoř
it nový web Pontopolisu a zlepšit odborné znalosti č
lenův
oblasti PR a ř
ízení projektů
.
Zámě
rem projektu bylo mimo jiné díky vybavení prostor pro konání akcí podpoř
it aktivní
zapojení č
eské veř
ejnosti a tím i Č
eské republiky do boje proti celosvě
tové chudoběa
přispět tak k naplň
ování Rozvojového cíle č
íslo 8. Zlepšit u č
eské veř
ejnosti pochopení
globálních problémůi jejich širších souvislostí a rozvynout základní pově
domí o mezinárodní
ač
eské rozvojové spolupráci.

2. Hodnocení aktivit, výstupů
, cílůa rozvojového zámě
ru projektu
2.1.
VÝSTUPY
PROJEKTU

VÝSLEDKY AKTIVIT V ROCE

(2015)


1.1 Centrum
Pontopolisu
je vybaveno Bylo nakoupeno 40 židlí, 5 stolů
, 1 dataprojektor, 1 poč
ítač
,1
a
kancelář
ský stů
l, reproduktory, 1notebook, vě
šák, 1 tiskárna, 15
př
ipraveno polic, 2 skř
íně
k zahájení
provozu a
aktivit.

Výstup 2.1.
Pontopolis má
nový web se
snadným
editačním
systémem.

Webová stránka 
www.pontopolis.cz získala zcela novou,
př
ehlednou podobu.
P
ět členůPontopolisu bylo vyškoleno v editaci těchto webových
stránek.

Výstup 3.1.
Pět
č
lenů 2 č
lenové Pontopolisu se zúč
astnili seminář
ů v oblasti PR
Pontopolisu
(A.Šteyerová a Eliška Doubková) a 3 č
lenové se zúč
asnili školení v
získá
nové oblasti GRV (M.Kutilová, P.Jílková a M.Jílková)
vě
domosti
v
oblasti PR, GRV
a projektového
managementu.

Popis výchozího stavu
Spolek Pontopolis je od roku 2008 nedílnou souč
ástí života v regionu Pardubicko. Poř
ádá
vzdělávací a kulturní aktivity pro školy a veř
ejnost. Je regionálním organizátorem festivalu
Jeden svě
t a Jeden svě
t na školách, Fotbalu pro rozvoj, Festivalu pro Tibet, Rozvojových
kafáren v Litomyšli, seminář
ůpro uč
itele, jazykových kurzůpro veř
ejnost, výuky č
eštiny
pro cizince atd. Pravidelněv regionu organizuje výstavy, př
ednášky, festivaly, filmové
projekce, kulturní č
i sportovní akce. Pontopolis je také spoluorganizátorem Mezinárodního
festivalu pantomimy Mime Fest.
Od roku 2008 se Pontopolis vě

nuje zvyšování pově
domí č
eské společ
nosti o problematice
rozvojové spolupráce a globálních problémech. V prů
bě
hu uplynulých let jsme se
zamě
ř
ovali na dlouhodobé a systematické informování cílových skupin (veř
ejnosti, studentů
a pedagogických pracovníků
) o globálních problémech, lidských právech, rozvojových
zemích, holokaustu, národnostních menšinách atd.
Spolek spolupracuje s organizacemi, které se GRV dlouhodobězabývají, jako např
íklad spol.
Č
lověk v tísni, Lékař
i bez hranic, Na Zemi, APROK, Č
eská katolická Charita, Židovské
muzeum Praha, Romské muzeum Brno, ADRA, apod.
Mezi hlavní donory Pontopolisu patř
íČ
eská rozvojová agentura, MŠMT, mě
sto Polič
ka,
Pardubický kraj, Ministerstvo kultury č
i Visegrádský fond.
Do roku 2015 nemě
l Pontopolis žádné zázemí, pouze zapů
jč
enou malou kancelář
.. Veškeré
akce poř
ádalo v zapů
jč
ených prostorech jiných organizací. Č
asto bylo nutné platit nájem,
což je velkou zátě
ží. Počátkem roku 2012 dostal Pontopolis od mě
sta Polič
ky do výpů
jč
ky
prostory v ulici Riegrova, dů
mč
.p. 42. Tyto prostory se nacházely ve velmi špatném stavu a
byla nutná kompletní rekonstrukce. Mě
sto v roce 2014 poskytlo 430 000,‐ Kč na
rekonstrukci tě
chto prostor, kdy finance byly urč
eny př
edevším na materiál a odborné
práce. Rekonstrukce probě
hla za velké úč
asti dobrovolníků
. Byla ukonč
ena v prosinci 2014 a
v červnu roku 2015 byl prostor zkolaudován. Pontopolis z dotace od Č
eské rozvojové
agentury vybavil centrum základní technikou, židlemi aj., centrum pontopolis mů
že v
současné doběplnit svů
j úč
el.
Č
ást vybavení byla financována společ
ností Č
lově
k v tísni /nákup dataprojektoru a 1ks
notebooku/.

Centrum Pontopolisu je vybaveno a oficiálnězahájilo 6.č
ervna 2015 provoz.
V rámci projektu bylo poř
ízeno následující vybavení pro centrum Pontopolis, které slouží jak
č
lenůPontopolis, tak veř
ejnosti (návště
vníků
m aktivit).
5ks jasanových stolů
.1ks,dataprojektor, 40ks židlí, 1 kancelář
ský stů
l, 1ks kancelář
ské židle,
reproduktory,1 poč
ítač
, 1 kancelář
ský stů
l, 1notebook, vě
šák, 1 tiskárna, 10 polic, 2ks
skříně
Dále byl v rámci projektu navržen nový web, v souč
asné doběje v prascovním režimu.
Jednalo se př
edevším o to, zjednoudušit jeho administraci. Na menších mě
stech je
zpravidla složité najít spolehlivě
jší levně
jší firmu, č
asto i př
es smluvní podmínky není
doržen datum spuště
ní webu. V př
ípaděwebu Pontopolis jsme zvolili menší firmu, která se
jevila velmi inovativně
. V souč
asné doběje web zprovozně
n pouze v pracovním režimu,
dolaď
ují se drobnosti a plní se textem a fotkami. Do bř
ezna 2016 by mě
l být spuště
n
veřejně
.

Centrum Pontopolisu slouží jako:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

zázemí/kancelářorganizace
prostor pro př
ednášky, besedy, debaty pro veř
ejnost a školy
výstavní prostor
klubové kino / filmové projekce dokumentůa nekomerč
ních filmů
prostor pro poř
ádání workshopůa seminář
ů
jazyková uč
ebna
místo pro setkávání cizincůžijících v regionu
prostor pro workshopy

Cílovou skupinou je široká veř
ejnost, žáci ZŠ a SŠ, uč
itelé, č
lenové spolku Pontopolis
Proškolení č
lenůPontopolis
V rámci projektu bylo proškoleno 5 č
lenůPontopolis . 2 č
lenové v oblasti PR a komunikace
a3č
lenové v oblasti GRV.

2.2.Dosažení cílůve vztahu k indikátorů
m pro cíle projektu
Cílem bylo vybavit centrum Pontopolis, profesionalizovat č
leny spolku díky seminář
ům a
napomoci zvýšit znalosti veř
ejnosti o mezinárodní i č
eské rozvojové spolupráci,
globálních problémech, lidských právech a problematice zemí tř
etího svě
ta
Samotmná existence centra, které je díky vybavenosti atraktivní pro veř
ejnost i školy, se v
roce 2015 dozvě
dě
lo více lidí o našich aktivitách. Byla zintenzívně
na propagace, a to

zejména př
es webové stránky partnerských organizací, kulturní př
ehledy regionálních
médií, více výstupův regionálních médiích. Pro šíř
ení informací byl využíván př
edevším
vice i web pontopolis.cz a Facebookový profil sdružení. Prů
mě
rný poč
et zobrazení č
lánkůna
Facebooku se pohyboval okolo 200. Poč
et nových př
átel na FB se oproti stavu v roce 2013
vzroslt asi o dvacet procent. Byla také založena nová Facebooková stránka Rozvojová
kafárna.)
Projekt př
ispě
l k naplň
ování cílů
Národní strategii globálního rozvojového vzdě
lávání na
období 2010 – 2015
2.3 Přínos k naplně
ní rozvojového zámě
ru projektu
Pontopolis je stále jedinou organizací, která se v Pardubickém kraji systematicky zamě
ř
uje
na multikulturní výchovu a GRV.Veř
ejnými akcemi a akcemi pro školy ( výstavy, besedy,
přednášky, filmové projekce, sportovní turnaje, seminář
e, hudební vystoupení)
pořádanými v centru tak Pontopolis výrazněpř
ispě
l k šíření pově
domí o rozvojové
problematice mezi č
eskou veř
ejností a mládeží.
Informovaný č
lově
k se následněs vě
tší pravdě
podobností zapojí i do pomoci zemím tř
etího
svě
ta nebo ji alespoňbude chápat a podporovat.

3.
Hodnocení ř
ízení projektu
Pontopolis je pomě
rněnová a neustále se rozvíjející organizace. Velkým př
elomem v
č
innosti Pontopolisu je právěotevř
ení vlastních prostor v Polič
ce v roce 2015.
Bě
hem předešlého roku probíhaly intenzivní práce na rekonstrukci tě
chto prostor. Do prací
se zapojilo mnoho dobrovolníků
, bez jejichž pomoci by se rekonstrukce vů
bec nemohla
uskutečnit. V novém centru organizace je vybavená kancelář
, jazyková uč
ebna a prostor
pro přednášky, seminář
e, filmové projekce aj.
V roce 2015 také došlo k zásadní změ
něv č
innosti Pontopolisu. Díky podpoř
e mě
sta a Č
RA
má nyní spolek svoje 
vlastní centrum – zázemí
, a to v ul. Riegrova č
.p. 52 v Polič
ce. Zde je
nyní kancelářa také prostor pro poř
ádání mnoha akcí menšího rozsahu /max. 40 lidí/
4. Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu
Díky realizaci projektu došlo k vybavení centra Pontopolis. Vybavení je a bude užíváno
denněaťpř
i aktivitách nebo normálního chodu organizace. Nový web byl již neodkladnou
částí organizace a toho, jak nás vidí lidé okolo. Proškolení č
lenůopě
t posouvá organizaci
dále a př
ispívá k její profesionalizaci.
4.1. Zhodnocení př
ínosu projektu pro cílovou skupinu
Cílovou skupinou je široká veř
ejnost, žáci ZŠ a SŠ, uč
itelé, č
lenové spolku Pontopolis
Žáci a pedagogové ZŠ i SŠ mohou navště
vovat vybavené centrum a nabízené aktivity.

Centrum nabízí žáků
m zapojit se do organizace aktivit aťpro školy nebo veř
ejnost (výbě
r
vstupného aj.)
Malé město Polič
ka má své unikátní centrum, které je ojedině
lé v celém regionu.
4.2 Metody a postupy použité př
i realizaci projektu
Při realizaci projektu jsme se zamě
ř
ili na výbě
r vybavení, které je cenovědostupné a
zároveňkvalitní. Př
i výbě
ru stolůjsme upř
ednostnili nechat vyrobit stoly na míru z
jasanového kvalitního dř
eva, se stoly bude č
asto manipulováno, vyžadují tedy pevnost. Při
výběru techniky jsme si nechali poradit od místní firmy, které jsme ř
ekli, co od techniky
oč
ekáváme a cheme. S výbě
rem jsme spokojení. Polič
ky a skř
ínějsme si opě
t nechali vyrobit
na míru od místního truhlář
e.
U webu jsme oslovili 3 místní firmy anechali si vypracovat návrhy. Po schů
zce s firmami jsme
vybrali realizátora webu.
Školení si č
lenové vybrali sami stím, že jsme využili spoluráce s jinými organizacemi.
4.4. Management a organizace
Personální zajiště
ní realizace projektu mě
la na starosti př
edevším Petra Jílková –
předsedkyněPontopolisu, starala se o nákup vybavení,administraci projektu a dále pak na
projektu spolupracovala Eliška Doubková ‐ č
lenka Pontopolis.
Webové stránky, jejich funkč
nost a vzhled byl konzultován na Valné hromaděv únoru 2015.
Jednotlivé návrhy od firem potom schvalovala výkonná rada spolku.
Současný management projektu, rozdě
lení rolí a odpově
dnosti se ukázalo jako plněfunkč
ní.
Jednalo se o pomě
rněmalý projekt. Oběkoordinátorky se osvě
dč
ily a zvládají i nároč
né a
č
asto stresové situace. Koordinátorky mají dlouholeté zkušenosti.
V souč
asném týmu, který funguje perfektněna bázi pracovní i lidské, není proto tř
eba dě
lat
žádné změ
ny.
4.2 Metody a postupy použité př
i realizaci projektu
Při nákupu vybavení jsme př
edevším kladli dů
raz na cenu a kvalitu produktů
. Veškeré
produkty a jejich cenu jsme porovnávali př
edevším v internetových obchodech.
Snažili jsme se oslovit př
edevším místní firmy a to i př
i zadávání realizace webových
stránek.
Semináře jsme potom vyhledávali pomocí našich spolupracujích organizací. Veškeré
seminář
e byly pro č
leny zdarma.
4.3 Udržitelnost výstupů(životaschopnost projektu)

Projekt navázal na př
edchozí aktivity Pontopolis. Ty zač
aly v roce 2008 jako dobrovolnické
akce, za nimiž stálo nadšení a aktivity ně
kolika lidí. Jak ale zájem škol i veř
ejnosti narů
stal,

bylo neudržitelné, aby č
lenové Pontopolisu vše zvládali ve svém volném č
ase a bez nároku
na odměnu. Poč
et akcí narů
stal díky podpoř
e MŠMT, ale růst a kapacita organizace
stagnovaly. Navíc chybě
la jakákoli vize do budoucna.K významnému prů
lomu došlo v roce
2012, kdy se projekt podpoř
ila Č
eská rozvojová agentura. 
Díky ní mohlo sdružení nakoupit
alespoň základní vybavení a hlavněrozšíř
it svoji pů
sobnost mimo mě
sto Polič
ku a
reagovat tak na velkou poptávku.

6. Závěry a doporuč
ení
Spolek v novém centru funguje necelý 1 rok. Za krátkou dobu se podař
ilo dostat se
do pově
domý veř
ejnosti i škol a témě
řkaždý den je prostor využit pro ně
kterou z
akcí spolku. Dů
ležité a nejvíce oceň
ované č
leny spolku je př
edevším zázemí, které
prostor a vybavení skýtá. V neposlední ř
aděspolek pů
sobí mnohem lépe i navenek a
v oč
ích veřejnosti vypadá mnohem profesionálně
ji. Díky centru o spolku ví více lidí a
je atraktivně
jší a vě
rohodně
jší i pro spolupracující organizace.
Podpora Č
RA sehrála zásadní roli nejen pro projekt samotný, ale i pro všechny č
leny a
zájemce o aktivity spolku Pontopolis. Podpora je obrovskou motivací pracovat dál na rů
stu
tohoto organizace. Velmi si této podpory ceníme a jsme si vě
domi dlouhé cesty, která naše
o.s ještěčeká, než se dostane na úroveňostatních podobných již profesionálních organizací.
Další velkou motivací je rostoucí zájem o projekty Pontopolisu ze strany škol i veř
ejnosti.

