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ÚVODNÍ SLOVO
ŘEDITELKY
 

 
začínáte číst Výroční zprávu, ve které Vás chceme informovat o všech proběhlých událostech, ke
kterým v Bonanze došlo v roce 2018. Já mám v tuto chvíli touhu nepopisovat sáhodlouze činnosti
Bonanzy Vendolí, z. ú., protože věřím, že už jsou všeobecně známy a navíc jsou popisovány
podrobně v následujícím textu, ale ráda bych se vrátila ke kořenům, tj. ke smyslu sociální práce v
Bonanze. Byla bych totiž ráda, kdyby se na to nezapomnělo.
Před 14 lety jsem Bonanzu společně s přáteli zakládala proto, že jsem dospěla jako sociální
pracovnice k závěru, že mám-li pracovat s dítětem, které je „rozbité“, tak s ním nemohu pracovat v
kanceláři, od stolu, ale v prostředí, které bude motivující, přijímající, povzbudivé, vztahové a
rozvíjející. Je nemožné na dítě pouze mluvit, dítě musí mít podněty, musí něco prožívat a nabývat
životní zkušenosti. Proto jsme s manželem koupili starý statek a začali zde s dětmi pracovat tak, aby
pochopily svoji hodnotu, naučily se respektovat sebe a své okolí a postupně se staly zodpovědnými
lidmi, kteří si váží života, rodiny a práce. Postupem času jsme zjistili, že je nutné pracovat nejen s
dítětem, ale s celou jeho rodinou a také se školním a volnočasovým prostředím.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smyslem naší práce vidíme v pomoci a podpoře dětí a jejich rodin. Vycházíme z jejich potřeb
a snažíme se společně s nimi hledat cesty, jak žít „normálně“. Naším cílem je dovést je k
samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Proto stále hledáme cesty, jak s dětmi a
rodinami v nepříznivé sociální situaci pracovat. Samotné metody sociální práce se snažíme
rozvíjet a inovovat.
Je mým velkým přáním být součástí vytváření systému, který bude napomáhat řešení
problémů dětí a rodin a bude je vést k úctě k zásadním životním hodnotám a k zodpovědnosti.
Proto chce Bonanza Vendolí i nadále rozvíjet spolupráci s OSPODy, školami, dalšími
sociálními službami, SVP Alfa a dalšími organizacemi a institucemi v oblasti sociální práce s
dětmi a jejich rodinami.
Na závěr si dovolím ocenit všechny zaměstnance Bonanzy Vendolí, z. ú., kteří svojí poctivou
prací a s plným nasazením naplňují její poslání. Chci také vyjádřit naději, že se nám bude
dařit i nadále naplňovat potřeby našich klientů a současně zvládat stále rostoucí
administrativní a finanční zátěž organizace.

Chci také poděkovat Vám všem, kteří jste byli našimi partnery, všem, kteří nás různými
způsoby podporujete, nezištně nám pomáháte a dodáváte nám sílu k dalšímu rozvoji.
Věřím, že pro vás bude čtení následujících řádek příjemně stráveným časem a že ve
výroční zprávě najdete všechny důležité informace o činnostech Bonanzy Vendolí, z. ú.
v r. 2018.

Vážení čtenáři Výroční zprávy Bonanzy Vendolí, z. ú., uživatelé
našich služeb, donátoři, příznivci našich činností, přátelé,



BONANZA VENDOLÍ, Z.Ú. JE

NEZISKOVÁ ORGANIZACE,

JEJÍŽ ČINNOST A POSLÁNÍ

JE ZAMĚŘENA NA POMOC

SOCIÁLNĚ

ZNEVÝHODNĚNÝM NEBO

RIZIKOVÝM DĚTEM A JEJICH

RODINÁM. MOTIVACÍ A

POSILOVÁNÍM KOMPETENCÍ

VEDEME RODINU K

SAMOSTATNOSTI A

ZPŮSOBU ŽIVOTA, KTERÝ JE

VE SPOLEČNOSTI VNÍMÁN

JAKO BĚŽNÝ.



O NÁS A NAŠICH
SLUŽBÁCH

Bonanza Vendolí, z.ú. byla založena v roce 2004 pod původní právní
formou "občanské sdružení" a svou činnot zahájila v roce 2005 na základě
poptávky města Svitavy po organizaci, která by poskytovala sociální služby
v oblasti primární a sekundární prevence. V roce 2016 se Bonanza, v
souladu s novými ustanoveními občanského zákoníku, transformovala na
právní formu "zapsaný ústav". 

V současné době má Bonanza registrovány dva druhy sociálních služeb:
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

NZDM Prevence s Bonanzou
NK Díra Svitavy
NK Díra Moravská Třebová

Sanace rodiny
Mentorská asistence
Výcvik sociálních dovedností a aktivit s využitím koní
Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi

Společná je všem poskytovaným službám metoda aktivity s využitím
koní (dále jen AVK), jejíž využití v kombinaci se sociální službou je v
České Republice unikátní. Nejvíce je tato metoda zařazována při
činnostech NZDM Prevence s Bonanzou, ale i ostatní služby jí více či
méně využívají. 

Vedle poskytování sociálních služeb se Bonanza aktivně věnuje
i pořádání kulturních akcí, jarních a letních příměstských

táborů. Během  letních prázdnin jsou realizovány pobytové
tábory. Mezi oblíbené a akce patří mimo jiné i Hubertova jízda,

Hobby závody nebo Mikulášská jízda.
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NZDM Prevence s Bonanzou

Posláním nízkoprahového klubu Prevence s Bonanzou  je
podpora vztahů a spolupráce mezi vrstevníky, která probíhá
denně prostřednictvím unikátní metody AVK, využívané při
společných aktivitách u koní. 
 
Další aktivity, které pracovníci uživatelům poskytují, jsou
standardní nabídkou nízkoprahových klubů. Jedná se především
o poskytování poradenství a motivačních rozhovorů zaměřující
se na individuální potřeby dítěte. Dále klub poskytuje prostor pro
smysluplné trávení volného času nebo podporu v přípravě na
vyučování při školní neúspěšnosti.

Nízkoprahový klub Díra
Nízkoprahový klub Díra poskytuje služby dětem a mládeži ve
dvou provozovnách, a to ve Svitavách a Moravské Třebové.
Služby jsou realizovány tak, aby k nim cílová skupina měla
snadný přístup v maximální možné míře, s co nejmenšími
časovými, místními a finančními bariérami. 
 
Pracovníci obou klubů jsou připraveni seznámit se s uživateli,
jejich zájmy, problémy a potřebami, aby jim mohli nabídnout co
největší míru pomoci a podpory. Případně poskytnout radu či
zprostředkovat kontakt s jinou institucí, která poskytuje návazné
služby a pomoc.   
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Sanace rodiny

Mentorská asistence

Výcvik sociálních dovedností

Preventivní aktivizační program pro
rodiny s dětmi

Cílem sanace rodiny je prostřednictvím motivačních rozhovorů v
rámci schůzek vedených v domácnosti klienta co nejvíce
zkompetentnit rodinu. Dosáhnout takové situace, kdy rodina již
podporu této služby nepotřebuje a je schopna řešit své záležitosti
samostatně s využitím vlastních zdrojů. 

Program mentorská asistence spočívá v budování vztahu mezi
mentee (žák ZŠ) a mentorem (student SŠ) při aktivitách zaměřených
na zvládnutí školní neúspěšnosti dítěte ve škole.Rodič je do
mentorské asistence zapojován prostřednictvím motivačních
rozhovorů, které probíhají přímo při mentoringu. 

Desetitýdenní program je určen ohroženým dětem s projevy
predelikventního chování z rodin v nepříznivé sociální situaci.
Kombinací zážitkové pedagogiky a metody aktivit s využitím koní
jsou rozvíjeny a upevňovány základní sociální dovednosti dětí. Na
program navazuje služba Sanace rodiny a Posilující výcvik
sociálních dovedností. 

Program se prostřednictvím dvou víkendových setkání zaměřuje na
podporu a motivaci rodin k přijetí změn směřujících k obnovení
narušených funkcí rodiny, vyhledávání a definování potřeb a hledání
zdrojů podporujících stabilitu rodiny. V jeden čas je tedy působeno na
rodiče a dítě, rodina pak získané dovednosti může využít při běžných
situacích, které v rodině nastávají. 

Služby SAS jsou financovány z projektu Pardubického kraje
Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007762 který je spolufinancován
Evropskou unií. 

Cílem projektu je podpora rodiny jako celku tak, aby byly v maximální
možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podporováno její sociální

začleňování.  
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DRŽ SE NA UZDĚ!

V Sociálně aktivizační službě došlo během roku 2018 k mnoha změnám. Ty nejvýraznější

se odehrávaly v oblasti složení pracovního týmu. V současné době můžeme říct, že je tým

kompletní a stabilní. Skládá se ze 6 terénních sociálních pracovnic, dvou sociálních

pracovnic mentorské asistence a vedoucí pracovnice. Další významnou události bylo

rozšíření služby o Preventivní aktivizační program pro rodiny s dětmi. Všichni pracovníci se

během léta zapojili do pořádání letních pobytových i příměstských táborů ve Vendolí.

Poskytujeme doprovod dětem do NZDM Prevence s Bonanzou po absolvování Výcviku

sociálních dovedností. V roce 2018 proběhly 3 běhy Výcviku sociálních dovedností, během

nichž jsme se pravidelně každou sobotu setkávali se skupinou 10 až 12 dětí.  V loňském

roce se výcviku účastnilo 34 dětí ze Svitavska, Poličska a Moravskotřebovska. S těmito

dětmi jsme hravou formou posilovali jejich sociální dovednosti a to i prostřednictvím

budování vztahu mezi dětmi a koněm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadále si nemůžeme vynachválit výbornou spolupráci s dalšími organizacemi. Nejčastěji

jsme v minulém roce spolupracovali s OSPOD Svitavy, Polička a Moravská Třebová. Dále

také se Střediskem výchovné péče Alfa, Krizovým centrem J. J. Pestalozziho, Květnou

zahradou, z.ú. a mnoha dalšími. Těmto subjektům patří veliké poděkování za

bezproblémovou spolupráci a přízeň, kterou nám dlouhodobě zachovávají. Poděkovat

chceme i našim uživatelům za jejich otevřenost a součinnost při realizaci služby.

V neposlední řadě patří velký dík a uznání našim terénním sociálním pracovnicím, které

svou práci dělají srdcem a pomáhají tak zlepšovat situaci ohrožených rodin.

I v tomto roce se těšíme na skvělou spolupráci při realizaci všech našich služeb. 

 

 

Šárka Mičková, Kristýna Cupalová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zhodnocení roku 2018



UDÁLOSTI 
A 

KONTAKTY

Realizované akce
 
 
 
 

Leden - březen
 
 
Duben - červen
 

Červenec
 
 
Září - prosinec
 

Jarní běh Výcviku sociálních dovedností

Letní běh Výcviku sociálních dovedností 

Pobytový tábor pro děti z OSPOD

Podzimní běh Výcviku sociálních dovedností

Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
(kancelář)

Vendolí 18. 569 14 Vendolí 
(výcvik sociálních dovedností)

facebook.com/drzsenauzde

drzse@osbonanza.cz

+420 734 690 572
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„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ (Konficius) 

Již šestým rokem se otevřely brány programu „Mentorská asistence“ spadající pod sociálně aktivizační službu

pro rodiny s dětmi (SAS).

V roce 2018 první kroky Mentorské asistence začínaly opět u náboru studentů (mentorů), jež představují

stěžejní článek této služby. Byli osloveni studenti z dlouhodobě spolupracujících středních škol ze Svitav. Za

spolupráce koordinátora prevence kriminality MěÚ ve Svitavách a tvůrce tohoto programu, pana PhDr.

Ericha Stündla, jsme naplnili kapacity studenty ze Střední zdravotnické školy, Gymnázia a Obchodní

akademie a Vyšší odborné školy ekonomické.   

Na začátku srpna k nám nastoupila Zdeňka Šislerová, DiS., která přispívá k celkové organizaci chodu

programu a jeho dalšímu rozvoji. Odpolední schůzky mentorů s dětmi nám opět pomáhala vést naše

dlouholetá dobrovolnice, Jarmila Mašlánová.

Díky skvělé spolupráci s Městskou knihovnou probíhala Mentorská asistence opět v prostorách bývalé

internetové kavárny v multikulturním centru Fabrika. kde máme možnost bezplatně využívat pro učební

účely veřejné počítače, vypůjčit si knihu či didaktickou hru. Nadále jsme pokračovali v součinnosti s Krizovým

centrem J. J. Pestalozzi, se všemi základními školami ve Svitavách, Orgánem sociálně – právní ochrany dětí

(OSPOD) a dalšími pomáhajícími organizacemi. 

Mentoři měli nově možnost absolvovat 6 - hodinový vzdělávací kurz, pod názvem „Mentorské

dovednosti“, vedený pracovnicemi programu. Velkou měrou přispívaly mentorům i pravidelně pořádané

„Podpůrné skupiny“ (dále jen PS) fungující na bázi supervizních setkání s vedením Bonanzy Vendolí, z. ú. a

pracovníky MA. Průvodci PS byla supervizorka a ředitelka Bonanzy Vendolí, z. ú. Mgr. Lenka Buchtová,

koordinátorka služeb Šárka Mičková, DiS, vedoucí Mentorské asistence Mgr. Veronika Šabrňáková, sociální

pracovnice Zdeňka Šislerová, Dis. a dobrovolnice Jarmila Mašlánová. Hlavními tématy PS byly metody práce,

formy zpětné vazby, kazuistiky a individuální plány dětí.  

Na konci června 2018 proběhlo v sále Langrovy vily ve Svitavách „Slavnostní ukončení mentorů“. Za

přítomnosti starosty města Svitavy, Mgr. Davida Šimka a koordinátora prevence kriminality, PhDr.

Ericha Stündla, byli naším Certifikátem oceněni všichni mentoři, kteří s námi setrvali po celý školní rok. 

Je mi velkým potěšením, že studenti středních škol mají o tuto pomáhající dobrovolnickou činnost stále větší

zájem. 

Děkujeme Vám, našim mentorům, dobrovolníkům i partnerským organizacím za přízeň v roce 2018 a těšíme

se na spolupráci i v dalších letech.

                                                                                                                                                                                                       

Mgr. Veronika Šabrňáková

 

 

Mentorská asistence
Zhodnocení roku 2018
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Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
(kancelář)

MC Fabrika, Wolkerova alej 92/18
(učebny)

https://www.facebook.com/Mentorska
AsistenceSvitavy

drzse@osbonanza.cz

+420 734 287 799

@mentorska_asistence

Realizované akce
 
 
 
 

Březen 
 
 
Květen 
 
Červen 
 
 
Září 
 
 
Říjen
 
Listopad 
 
Prosinec 

Podpůrné skupiny pro mentory,  Velikonoce ve
Svitavách

Mentorská asistence v parku, Ukončení Mentorské
asistence, Slavnostní ocenění mentorů

Nábor mentorů, Úvodní setkání rodičů, Proškolení
mentorů BOZP

Podpůrné skupiny pro mentory

Vzdělávací kurz pro mentory, Vánoce na MA

Podpůrné skupiny pro mentory

Začátek MA
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Nízkoprahový klub Díra Svitavy měl v roce 2018 své desáté narozeniny, které jsme oslavili
Dnem otevřených dveří. Během celého roku probíhá každý měsíc na klubu pravidelný
program zaměřený na různé oblasti rozvoje osobnosti klientů, zejména na manuální a
kreativní rozvoj. Konají se různé turnaje (ve fotbálku, basketu, aj.), dílničky, workshopy
na zajímavá témata. V roce 2018 pravidelně probíhaly každý měsíc taneční workshopy,
které vedl jeden z klientů, a společně se klienti připravili na taneční vystoupení na Den
Dětí. I v tomto roce stoupl počet zájemců o službu především ve věku 9-14 let. 
Během roku klub uspořádal tři příměstské tábory pro své klienty i širokou veřejnost, jeden
se konal v období jarních prázdnin, další dva v období letních prázdnin. Těchto táborů se
zúčastnilo dohromady 33 dětí. V rámci táborů jsme s dětmi navštívili například bazén v
Letovicích, město Litomyšl, lanový park Březová nad Svitavou, zimní stadion a zámek
v Moravské Třebové apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub byl během roku prezentován na těchto akcích pro veřejnost: Velikonoce ve Svitavách,
Den dětí města Svitavy, Veletrh sociálních služeb, Den s IZS. 
V roce 2018 došlo také k personálním změnám. Svůj pracovní poměr ukončila Mgr. Aneta
Václavková. Na klubu tak nadále pracují Věra Maloňová a Monika Vrabcová.  
 
Svou školní praxi v našem klubu absolvovali studenti z Vyšší odborné školy Gustava
Habrmana Česká Třebová, studentky Vyšší odborné
školy pedagogické Litomyšlska a další. Dále jsme spolupracovali s dobrovolnicemi
z Evropské dobrovolnické služby. 
 
I přesto, že byl rok 2018 plný nových změn na klubu, celkově jej hodnotíme jako zdařilý a
úspěšný. Rádi bychom poděkovali za podporu všem spolupracujícím organizacím a za
zachování přízně našim uživatelům. Těšíme se na další rok, kdy chceme pokračovat ve
stejně příjemném duchu.  
 
                                                                                                      Monika Vrabcová,DiS

NK Díra Svitavy
Zhodnocení roku 2018



UDÁLOSTI 
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KONTAKTY

Felberova 699/2 Svitavy 568 02

facebook.com/dira.svitavy

dira-sy@osbonanza.cz

+420 733 598 577

Realizované akce
 
 
 
 

Leden
 
Únor
 
Březen
 
Duben
 
Květen
 
Červen
 
Červenec
 
Srpen
 
Září
 
Říjen
 
Listopad
 
Prosinec
 
 

Novoroční předsevzetí, tancování s Vítkem, tvá
práva na klubu, malování písniček

Téma: vysvědčení, balon hodnot, tancování
s Vítkem, zvládnu to

Téma: šikana, povahové rysy a vlastnosti, Jirka –
Filipíny, Velikonoce ve Fabrice

Téma: třídění odpadu, tancování s Vítkem, Romský
den, host na klubu

Téma: moje rodina, AZ kvíz, Díra venku, Den rodin,
tancování s Vítkem

Téma: zdraví, Den dětí, Díra venku, čtení na klubu,
den s IZS

Díra venku, turnaj ve fotbálku, turnaj v basketu,
vědomostní kvíz

Téma: bezpečnost, Díra venku, turnaj v prší, výroba
přívěšků

Téma: Nízkoprah, Díra venku, rozvrh, turnaj fotbálek,
pracovní listy

Téma: přátelství, výroba hallowenských masek,
závody na stadionu

Téma: infekční onemocnění, zdraví, první pomoc,
drogy

Téma: vztahy, Mikulášská besídka, výroba ozdob,
zdobení stromečku
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Rok 2018 byl pro Nízkoprahový klub Moravská Třebová úspěšný, dařilo se nám
naplňovat cíle a udržet spolupráci s dalšími organizacemi. Nadále jsme spolupracovali
se Speciální základní školou v Moravské Třebové a II. ZŠ Palackého v Moravské
Třebové. Po celý rok provoz klubu zajišťovali Jirka a Vendula.
Program v klubu byl během celého roku pestrý. Organizovali jsme výtvarné a rukodělné
dílničky, sportovní turnaje (florbal, fotbal, stolní fotbal, šipky), filmová odpoledne,
workshopy a aktivity zaměřené na témata, které klienty zajímaly a pomáhaly jim při
zvládání životních těžkostí.V rámci akcí města jsme realizovali dílničky pro děti, při této
příležitosti jsme zároveň prezentovali činnost klubu. 
Na začátku školního roku jsme se setkali se žáky Speciální základní školy a připravili
pro ně workshop, který byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, spolupráce a
prevenci sociálně patologických jevů. Dále si nás pozvali učitelé ze ZŠ Palackého, kde
jsme měli přednášku o spolupráci, vztazích a klimatu ve třídě. V měsíci říjnu nás
v rámci Dne otevřených dveří navštívilo několik tříd z ISŠ. Představili jsme jim nabídku
služeb a vysvětlili, jak nízkoprahové kluby fungují.  Během roku jsme poskytli praxi
dvěma studentkám VOŠ s SOŠ Gustava Habrmana v České Třebové.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O velkých prázdninách se uskutečnil letní příměstský tábor, který se nám velmi vydařil.
Tohoto tábora se účastnili nejen klienti klubu, ale i děti z veřejnosti. Všichni účastníci
byli z tábora nadšeni, proto budeme i v příštím roce v příměstských táborech
pokračovat.Našim cílem v následujícím roce je i nadále podporovat děti v jejich obtížné
sociální situaci, zvyšovat jejich kompetence k samostatnému zvládání různých životních
situací, udržet a prohloubit stávající spolupráci se školami a dalšími organizacemi
v Moravské Třebové.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2018 podporovali a obdarovali nás
milým slovem nebo věcným darem.
                                                                                                                            
                                                                                                                    Mgr. Jiří Vokál

NK Díra Moravská Třebová
Zhodnocení roku 2018
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Filmové odpoledne, workshop – volný čas, veřejné
bruslení, zimní dílnička

Valentýnská dílnička, povídání o
vztazích, turnaj Dobble

Honba za pokladem (stopovaná), výlet na Pastýřku
s opékáním buřtů, Jarní úklid a výzdoba klubu

Jak bezpečně jezdit na kole, čarodějnická
dílnička, Den Země, pálení čarodějnic v Pekle

Co se stalo 8. 5. 1945?, dílnička: den matek, turnaj
v líném tenise, Díra venku

Den dětí v klubu, workshop-bezpečnost o
prázdninách, výlet na rozhlednu s opékáním buřtů

Turnaj v pétanque, výlet na Pastýřku, hry na hřišti,
Letní příměstský tábor

Letní příměstský tábor, olympiáda v netradičních
sportech, výlet na Hřebečské důlní stezky

Dílnička: výroba školních pomůcek, workshop –
Návykové látky, proč slavíme 28. 9. svátek?

Dílnička: Výroba draků, workshop-zdraví a nemoci, Den
otevřených dveří, Halloweenský maškarní karneval

Podzimní dílnička, co se stalo 17. 11. 1989?, workshop-
vztahy

Komenského 371/46
Moravská Třebová 571 01

facebook.com/dira.moravska

dira-mt@osbonanza.cz

+420 733 598 576

Mikulášská besídka, vánoční ozdoby, Vánoční besídka
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Naším cílen v roce 2018, tak jako v předchozích letech, byla pomoc a podpora dětem a mládeži, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci. V tomto roce k nám opět přišlo více uživatelů než v předchozích letech.
Práce v NZDM Prevence s Bonanzou je oproti klasickým klubům obohacena o metodu Aktivity s využitím
koní. Ta napomáhá rozvoji celé osobnosti dítěte. Kromě koní mají děti možnost setkat se při návštěvě
statku se dvěma poníky, ovcemi i beranem, králíky, morčaty, kočkami a dalšími čtyřnohými kamarády. 
 
Tento rok se nesl v duchu nových projektů a aktivit. Zapojili jsme se do projektu příměstské tábory s
Bonanzou, a to za podpory z Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím 2. výzvy
MAS Svitava. Celkem jsme uspořádali 3 příměstské tábory, jeden jarní a dva letní. V projektu budeme
pokračovat i v roce následujícím. Dalším novinkou bylo rozšíření spolupráce s partnerskou Německou
organizací Naturspur e.V. 10 dětí z NZDM mělo možnost se účastnit týdenního pobytu v Německu. Šest
sociálních pracovníků Bonanzy Vendolí, z. ú. se pak seznámilo se systémem sociálních služeb Německa
a v rámci několika návštěv nakouknout do realizované praxe. V roce 2019 proběhne návštěva
Německých kolegů u nás. 
Mimo příměstské tábory a pobyt v Německu jsme během letních prázdnin uspořádali 3 letní pobytové
tábory (pobytový tábor pro veřejnost, putovní tábor a tábor pro děti z OSPOD). 
Pobytové tábory jsou u dětí každoročně oblíbené a volná místa jsou velice rychle obsazena. Během léta
také již tradičně proběhly Hobby soutěže, kde děti mohly své zkušenosti v sedle ukázat svým rodičům a
zasoutěžit si mezi sebou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podzim byl zahájen Dnem otevřených dveří, který proběhl při příležitosti slavnostního otevření
ubytovacího zařízení Buchtův statek . Dále jsme se věnovali přípravám Hubertovy jízdy, akce se účastnily
děti z NZDM  a také někteří jezdci z okolí Svitav.
Akci příjezd sv. Martina jsme tento rok uspořádali pro obec Vendolí i město Svitavy. Ve Vendolí děti
z klubu sehrály scénku o sv. Martinovi a ve Svitavách naši koně vedli slavnostní průvod. 
Koncem roku jsme organizovali  Mikulášský průvod, kdy jsme společně s většími dětmi i koňmi prošli
celou obec Vendolí. Závěr roku se nesl v duchu příprav na scénku k Živému Betlému, která se ale díky
nepříznivému počasí bohužel nekonala. 
 
Rok 2018 byl pro náš klub a tým NZDM Prevence s Bonanzou pestrý, ale zároveň velice úspěšný. Rádi
bychom proto poděkovali našim uživatelům, partnerům a příznivcům, kteří naši činnost podporují, protože
bez nich by nebylo možné takto úspěšně realizovat naše služby. 
 
                                                                                                                                                Petra Marková 

NZDM Prevence s Bonanzou
Zhodnocení roku 2018



UDÁLOSTI 
A 

KONTAKTY

Vendolí 18, 569 14 Vendolí

facebook.com/statek.bonanzovy 

statek@osbonanza.cz

+420 733 598 578
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Listopad
 
Prosinec
 
 

měsíční nálady, pohybové hry, novoroční přání a předsevzetí, povídání o
drogách, novoroční krmení zvířátek – krmelec, hrátky s poníky

komunikační bingo, pohybové aktivity, valentýnské krmení zvířátek v lese,
můj vysněný kůň, vědomostní soutěž o zvířátkách, skioring

nácviky scénky na DOD, turnaj ve vybíjené, údržba čištění koně, turnaj v prší,
preventivní film, Den otevřených dveří

výměnný pobyt v Německu – Naturspur e.V., putovní tábor, pobytový tábor
pro veřejnost, letní příměstský tábor II., Hobby závody s Bonanzou

turnaj ve vybíjené, ukliďme Vendolí, jarní dílničky, týmové soutěže, měsíční
nálady, jarní výzdoba, výroba společné čarodějnice, pálení čarodějnic 

film o příběhu anorektičky, soutěž v poznávání rostlin, opakování pravidel a
práv na klubu, dílničky, jarní výzdoba, pohybové hry, jarní příměstský tábor

pohybové hry, poznávání lesních zvířátek, měsíční nálady, mé dobré a
špatné vlastnosti, sbírání a poznávání léčivých rostlinek koníkům na čaj

dráha s kolečkem, krmení lesních zvířátek, pohybové hry, měsíční nálady,
sbírání léčivých rostlin, hrátky s poníky, výzdoba dvora – malování křídami

letní příměstský tábor I., pobytový tábor pro děti z OSPOD, výměnný pobyt
v Německu – Naturspur e.V.

zkoušky scénky sv. Martin, preventivní film, dílničky – čert a Mikuláš, turnaj
v ping – pongu, dílničky – Vánoce, příjezd sv. Martina do Vendolí i do Svitav

pravidla, práva a povinnosti na klubu, krmení zvířátek v lese – krmelec, já a
mé nálady, Hubertova jízda

rozdělování rolí na Živého Betlému, zkoušky na Živý Betlém, co si přeji
k Vánocům?, vánoční besídka s přespáním, novoroční přání a předsevzetí

Realizované akce
 
 
 



 
Správní rada 

Techničtí pracovníci 

PhDr. Erich Stündl
předseda správní rady 

Vladimír Buchta 
člen správní rady 

Eva Mencová
členka správní rady 

Vedení Bonanzy 

Pracovníci na DPP

Kateřina Kukaňová 
PaedDr. Jaroslava
Auerová
Mgr. Jan Buchta
Jana Ehrenbergerová
Emanuel Houdek
Zdeněk Pleticha
Klára Bartošová
Eliška Klohnová
Lucie Mrázová
Dominika Odvárková
Jakub Serbousek
Lucie Zinková

Mgr. et Bc. Lenka Buchtová
zakladatelka, jednatelka a ředitelka  

Šárka Mičková, DiS. 
koordinátorka služeb 

Ostatní pracovníci 

Luboš Buchta 
technický pracovník   

Jiří Buchta 
technický pracovník   

Mgr. Anita Stanislavová  
projektová manažerka,

fundraiser 

Dagmar Novotná  
administrativní pracovnice

a účetní    

NÁŠ TÝM V ROCE 2018



PRACOVNÍCI PŘÍMÉ PÉČE 

Pavlína Fajkusová 
pracovnice v sociálních 

službách 

Denisa Řásná 
sociální pracovnice 

Kristýna Cupalová, DiS.
sociální pracovnice   

Mgr. Veronika Šabrňáková 
sociální pracovnice 

Monika Vrabcová, DiS. 
pracovnice v sociálních

službách 

Mgr. Jiří Vokál
sociální pracovník  

Bc. Andrea Diblíková 
sociální pracovnice 

Věra Maloňová 
pracovnice v sociálních 

službách 

Petra Marková 
pracovnice v sociálních 

službách 

Zdeňka Šislerová, DiS.
pracovnice v sociálních 

službách 

Denisa Severová, DiS.  
sociální pracovnice 

Barbora Honová, DiS. 
sociální pracovnice 

Vendula Vinařová 
pracovnice v sociálních 

službách 

Alena Omastová 
pracovnice v sociálních 

službách 

Mgr. Soňa Marková
sociální pracovnice 

Kateřina Šimková 
sociální pracovnice  

Žaneta Bušová, DiS
 sociální pracovnice  

Silvie Bělehrátková, DiS. 
sociální pracovnice  

Mgr. Aneta Václavková  
 sociální pracovnice  

31.10.

27. 6. 31. 12.

14.11.

6. 9. 

31.3.
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Hubertova jízda 
Pořízení nového

auta  

Letní pobyt v
Naturspuru 

V období 28. 7. - 4. 8. 2018 navštívilo 10 dětí z
NZDM Prevence s Bonanzou v doprovodu 6
pracovníků Bonanzy Vendolí, z.ú.  německou
neziskovou organizaci Naturspur e.V. V rámci
letního tábora měly děti možnost vyzkoušet si
kanoistiku, objevovat přírodu, seznámit se s
německy hovořícími dětmi a vytvořit si vlastní
model hřiště, podle kterého bude hřiště v roce
2019 vystavěno na statku ve Vendolí. 

Hobby Soutěže 

Již tradiční akce Hobby závody s
Bonanzou proběhla v tomto roce

především pro děti z NZDM Prevence s
Bonanzou. Dne 25. 8. měli naši uživatelé

příležitost předvést své dovednosti rodičům
a dalším divákům. Děti soutěžily v mini -

maxi, drezuře a jízdě zručnosti. 

V neděli 28. října pořádali
pracovnice NZDM Prevence s

Bonanzou tradiční Hubertovu jízdu.
Jezdec v roli lišky prchal dětem

směrem k Hradeckému lesíku, ty ho
v čele s mastrem lotu musely

pronásledovat zase zpět na statek
ve Vendolí, kde král honu získal liščí

ocas. 

V září 2018 jsme pro naše terénní
služby SAS koupili druhé auto

značky Škoda Fabia. Jeho koupě
byl částečně hrazena z vlastních

zdrojů a částečně za podpory Města
Svitavy a Pardubického kraje. 



Workcamp 
 

Investice 

Den otevřených dveří 
V období 2. - 15. 9. nás již po třetí
navštívila skupina 9 dobrovolníků v
rámci worcampu, který byl pořádán
ve spolupráci s organizací Bauorden.
Dobrovolníci z Německa, Holandska
a Belgie se věnovali pracím na
fasádě statku, opravovali ohrady a
ustájení pro koně. Ve volných
chvílích se skupina dobrovolníků
podívala do okolních i vzdálenějších
měst a někteří si vyzkoušeli i jízdu
na koních. 

Ve čtvrtek 27. září uspořádala Bonanza 
 Slavnostní otevření ubytovacího

zařízení Buchtův statek ve Vendolí.
Stavební práce byly zahájeny již v roce
2017 a realizovala je firma RA stavební
s.r.o. V prostorách ubytovacího zařízení

budou v budoucnu probíhat i některé
aktivity neziskové organizace Bonanza

Vendolí, z.ú. 
S otevřením ubytovacího zařízení byl

spojen i Den otevřených dveří s
prezentacích jednotlivých služeb

organizace. Zařazeny byly i praktické
ukázky práce s koněm ve spojení s 
 metodou Aktivity s využitím koní. 

V roce 2018 byly investiční náklady zaměřeny zejména na
podlahy v místnosti pro uživatele a na pavlači na statku ve
Vendolí. Stavební úpravy byly realizovány svépomocí nebo ve
spolupráci se stavební firmou RA stavební, s. r. o.



STATISTIKA

Součástí poskytování služeb naší organizace je i vedení dokumentace o našich klientech sloužící jako
zdroj vykazování statistických dat pro analýzu a další plánování našich služeb.  

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY 

S DĚTMI

VĚKOVÁ KATEGORIE 
0 - 12 LET                               
13 - 18 LET
19 - 26 LET
27 - 64 LET
65 A VÍCE 
 

123
50
12
104
6 Přímá péče

75%

Jednání ve prospěch
25%

Terénní výkony
64%

Ambulantní výkony
36%

Přímá práce 

Terénní práce 

Přes polovinu výkonu SAS jsou
poskytovány jako přímá práce s
klientem. 

V SAS převažují terénní činnosti
nad ambulantními a to díky
poskytování služby přímo v
domácnosti uživatele.

V sociálních službách nejsme tolik omezeni věkovými hranicemi jako v našich
nízkoprahových klubech. Primárně se soustředíme na děti do 15 let, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci, na jejich rodiče a blízké osoby. 

VÝKONY DLE
ČINNOSTÍ 

Mentoring VSD Sanace

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

PARDUBICKÝ
KRAJ

RODINY DLE ORP

V roce 2018 byla služba SAS poskytnuta
297 uživatelům z 85 rodin. Mezi uživateli

převažovaly ženy.
 

133 164 85

V roce 2018 pod službu SAS
spadaly tři pracovní skupiny.

Největší počet výkonů byl
poskytnut v rámci služby Sanace

rodiny, následoval Výcvik
sociálních dovedností a
Mentorská asistence. 

Služby SAS poskytujeme primárně v regionech
Svitavsko, Poličsko a Moravskotřebovsko. V každém
z těchto regionů úzce spolupracujeme s příslušnými

orgány sociálně právní ochrany dětí.
 
 
 

1

8

66 10



NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

VĚKOVÁ KATEGORIE 
6 - 12 LET                               
13 - 18 LET
19 - 26 LET

317
131
14

Do našich nízkoprahových klubů
mohou docházet děti a mládež ve
věku od 8 do 26 let, s výjimkou NZDM
Prevence s Bonanzou, kam mohou
přijít i děti od 6 let, ovšem se
souhlasem zákonného zástupce. V
roce 2018 k nám docházelo nejvíce
dětí ve věku a naopak nejmenší zájem
o naše služby zaznamenáváme ze
strany uživatelů starších 19 let. 

VVA ST ZKSP PUPZ

12 500 

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 

V roce 2018 navštívilo naše nízkoprahové kluby
celkem 332 uživatelů a s 258 z nich byla
uzavřena ústní smlouva o poskytování sociální
služby. Do našich klubů ve městech (Moravská
Třebová, Svitavy) dochází větší počet chlapců,
oproti NZDM na statku ve Vendolí navštěvují z
větší části dívky. 
 

VÝKONY DLE
ZÁKONNÝCH ČINNOSTÍ 

Ve všech našich nízkoprahových klubech
jsme v uplynulém roce poskytli celkem 16 005
výkonů, z toho 15 263 výkonů podle zákona
č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a 742
výkonů podpůrných. 

144114

NK Díra SY
36%

NK Díra MT
32.9%

NZDM Vendolí
31.1%

BONANZA ONLINE V
ROCE 2018

6 762 NÁVŠTĚV WEBOVÝCH STRÁNEK
4 201 NÁVŠTĚVNÍKŮ
 

284 to se mi líbí

331 sledujících

Největší počet výkonů jsme poskytli v
rámci Výchovných, vzdělávacích a
aktivizačních činností (VVA),
následují Sociálně terapeutické
činnosti (ST), Zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím
(ZKSP) a Pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů (PUPZ). 

NÁVŠTĚVNOST NZDM

V roce 2018 byl nízkoprahový klub Díra
otevřen 248 dní a NZDM Prevence s
Bonanzou 254 dní. Během této doby jsme
zaznamenali celkem 9 397 návštěv. 

Naše nízkoprahové kluby jsou nejméně navštěvované
v období letních prázdnin, proto tyto měsíce využíváme
převážně pro organizování našich táborů.  
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ROZPOČET V ROCE 2018
Činnost Bonanzy Vendolí, z. ú. je přímo závislá na dotacích a grantech z MPSV,

Pardubického kraje a místních obcí. Dále získáváme finanční prostředky od soukromých
donátorů a z vlastních zdrojů. 

Při plánování rozvoje naší organizace směřuje k co největšímu odbourávání závislosti našeho hospodaření
na dotacích a grantech z veřejných zdrojů. V současné době tvoří naše vlastní příjmy především zisk z

ustájení koní od soukromých majitelů a zisk z kulturních, společenských a sportovních akcí, které
pořádáme. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Drž se na uzdě" byly v roce 2018 financovány z
Individuálního projektu Pardubického kraje částkou 4 819 017,88 Kč.
Příjmy celkem tedy činí 9 178 353,34 Kč. 

 

Pardubický kraj dotace

Pardubický kraj granty

Město Svitavy

Město Mor. Třebová

Úřad práce

Vlastní příjmy

CELKEM  

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA

2 263 000,00

200 000,00

30 594,81

22 602,30

84 000,00

35 187,38

2 635 384,49  

PREVENCE S BONANZOU

1 126 00,00

104 000,00

149 405,19

177 397,70

120 000,00

47 148,08

1 723 950,97  

CELKEM

2 375 600,000

304 000,00

180 000,00

200 000,00

204 000,00

82 335,46

4 359 335,46  

PŘÍJMY

 

Provozní náklady

materiálové náklady

nemateriálové náklady

Osobní náklady

mzdové náklady

odvody a soc. a zdrav. pojištění

CELKEM

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA

252 381,49

146 578,03

105 803,46

2 383 003,00

1 788 089,00

594 914,00

2 635 384,49

PREVENCE S BONANZOU

390 216,97

259 768,98

130 447,99

1 333 734,00

1 011 597,00

322 137,00

1 723 950,97

DRŽ SE NA UZDĚ

881 529,88

499 596,74

381 933,14

3 937 488,00

2 951 791,00

985 697,00

4 819 017,88

CELKEM

1 524 128,34

905 943,75

618 184,59

7 654 225,00

5 751 477,00

1 902 748,00

9 178 353,34

NÁKLADY



INVESTICE
A SPORT

V roce 2018 tvořily investiční výdaje převážně náklady na stavební úpravy prostor
statku ve Vendolí, kde jsou poskytovány sociální služby v rámci Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi i Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež. Celkové výdaje činily 53 732 Kč a byly využity především na úpravu
zázemí pro práci s klienty.

Kromě poskytování sociálních služeb se naše činnost zaměřuje na sport, konkrétně na provozování
jezdeckého klubu (jsme členy České jezdecké federace). Sportovní činnosti jsou odděleny od sociálních služeb
a jsou určeny pro širokou veřejnost za měsíční poplatek.
Vybrané finanční prostředky jsou využívány pro platby za služby trenéra, za členské příspěvky pro ČJF,
poplatky spojené s účastí na soutěžích a závodech, dále na zakoupení výstroje jezdců a koní. 
Na přípravu mladých jezdců jsme tento rok získali grant z Pardubického kraje z programu B1 ve výši 20 000 Kč,
obec Vendolí přispěla částkou 12 892 Kč a vlastní příjmy činily 2 677 Kč. 
 
Další naší činností je pořádání letních pobytových táborů, na tyto aktivity jsme získali grant z programu F1
Pardubického kraje ve výši 15 000 Kč, obec Vendolí přispěla částkou 2 108 Kč a vlastní příjmy činily 2 677 Kč. 

Ve spolupráci s Místní akční skupinou Svitava jsme v roce 2018 realizovali projekt Příměstské tábory
s Bonanzou, náklady na tento projekt činily v roce 2018 částku 208 616 Kč, v roce 2019 tento projekt
úspěšně pokračuje. Dalším projektem započatým v roce 2018 ve spolupráci s MAS Svitavy je
Aktivizace rodin na Svitavsku, náklady v roce 2018 na tento projekt činily 165 245 Kč. 

Díky projektu Podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje jsme využili částku 15 000,- na
realizaci letního zahraničního pobytu v Německu. Aktivita byla dofinancována částkou 10 000,- z
vlastních zdrojů. Na základě tohoto pobytu mohla být rozvíjena další spolupráce se spřátelenou
Německou organizací Naturspur e. V., která úspěšně pokračuje i v roce 2019. 







DĚKUJEME NAŠIM DONÁTORŮM, SPONZORŮM A PARTNERŮM 

BONANZA VENDOLÍ, z.ú.
Vendolí 308, 569 14 Vendolí 
IČ 26673703
+420 608 218 847
info@osbonanza.cz
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facebook.com/osbonanza
www.osbonanza.cz

jua784e (datová schránka)


