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Rozpočet v roce 2019

Úvodní slovo ředitelky
Vážení čtenáři Výroční zprávy Bonanzy Vendolí, z. ú., uživatelé našich služeb, donátoři, příznivci našich činností, přátelé,
začínáte číst Výroční zprávu, ve které Vás chceme informovat o všech proběhlých událostech, ke kterým v Bonanze došlo v roce 2019.
Základní činnosti Bonanzy se v r. 2019 nijak výrazně neměnily, stále máme registrovány dvě sociální služby, a to nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (dále jen NZDM) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS). Rok 2019 byl pro obě služby z pohledu činností, aktivit a
kapacity služeb rokem stabilním.
V Nízkoprahovém klubu (dále jen NK) Prevence s Bonanzou jsme v r. 2019 i nadále rozvíjeli metody aktivit s využitím koní v sociální oblasti. Jsme
přesvědčeni, že tato metoda práce, tzn. využití zvířat v sociální práci, je metodou unikátní, v ČR ojedinělou. Metoda aktivit s využitím koní je
metodou velmi efektivní, protože dokáže nejen děti motivovat ke změnám postojů, ale díky prožitkům a vztahovým vazbám ke změnám v chování
dětí opravdu dochází. V průběhu let téměř 15-ti let se potkávám s dětmi, které do nízkoprahu přicházejí s různými starostmi a problémy. A vidím,
jak se postupem času a za pomoci pracovníků Bonanzy mění, jak narůstá jejich sebevědomí, jak se stávají zodpovědnějšími, samostatnými, dětmi,
které respektují pravidla a dodržují hranice, jak umí pracovat, jak se umí radovat a jak se stává jejich život hodnotný. S každým dítětem se pracuje
na jeho individuálních potřebách a metodami, které rozvíjejí osobnost dítěte. Na statku ve Vendolí jsou koně a další zvířata, která jsou právě pro
sociální práci využívána. Koně mají svůj temperament a charakter, každý kůň má zpracováno své portfólio, ve kterém je specifikováno, jak je
využitelný, v jakých aktivitách dítě podporuje či jaké negativní projevy chování je schopen usměrňovat. Sociální pracovník pak dokáže spárovat
dítě s určitou potřebou s koněm, který je schopen potřebu dítěte naplňovat a podporovat jeho pozitivní rozvoj. Při skupinové práci je možné vše
propojit ještě s nějakým tématem. Kůň je tedy jakýmsi coterapeutem a jeho využívání zvyšuje efektivitu sociální práce s dítětem.
Nízkoprahové kluby Díra jsou klasickými nízkoprahovými kluby a probíhaly v roce 2019 standardně. Klasické činnosti byly doplňovány různými
akcemi a aktivitami.
Smysl naší práce vidíme v pomoci a podpoře dětí a jejich rodin, a to nejen v nízkoprazích, ale též prostřednictvím služby sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Vycházíme z potřeb jednotlivých členů rodin, 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 rodinami v nepříznivé sociální situaci pracovat. Samotné
metody práce se snažíme rozvíjet a inovovat.
V roce 2019 se nám díky projektu Pardubického kraje a donátorům z Burzy filantropie podařilo zakoupit novou dodávku Renault Traffic, která
slouží zejména pro svozy dětí a rodin na statek, kde probíhá sociální práce.
Naši činnost můžeme dělat a rozvíjet jen díky různým projektům a získaným finančním prostředkům. Ráda bych na tomto místě zmínila
několikaletou mezinárodní spolupráci s německými společnostmi Naturspur a Bauorden. V r. 2019 v této spolupráci proběhl mezinárodní tábor a
dva workcampy. Letní rodinný workcamp byl zaměřen na stavbu netradičního hřiště a podzimní workcamp umožnil zvelebení a rekonstrukční
práce na statku.
Cílem Bonanzy Vendolí, z. ú. od jejího vzniku je neprovozovat sociální služby izolovaně, ale být součástí systému sociálních služeb v regionu. Proto
také
v r. 2019 Bonanza spolupracovala zejména s OSPODy, školami, dalšími sociálními službami, SVP Alfa a dalšími organizacemi a institucemi na poli
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.
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. 2019.
Mgr. et Bc. Lenka Buchtová
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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.
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O našich službách
Bonanza Vendolí, z. ú. (dále jen Bonanza) byla založena v roce 2004 pod původní právní
formou "občanské sdružení" a svou činnost 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:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)

NZDM Prevence s Bonanzou
NK Díra Svitavy
NK Díra Moravská Třebová
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sanace rodiny
Mentorská asistence
Výcvik sociálních dovedností
Preventivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi

Hlavním specifikem, kterým se organizace Bonanza Vendolí, z. ú. odlišuje od klasickým forem sociálních služeb,
je kombinace sociální práce a hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (dále jen HPSP). V České republice
se tato metoda řadí mezi unikátní. Nejvíce je metoda HPSP zařazována při činnostech v NZDM Prevence
s Bonanzou, ale i ostatní služby ji více či méně využívají.
Vedle poskytování sociálních služeb se Bonanza aktivně věnuje i pořádání různých kulturních a sportovních akcí.
Mezi hlavní a oblíbené patří Hobby závody, Hubertova jízda, Příjezd sv. Martina na bílém koni či Mikulášská jízda.
Pravidelně pořádanými akcemi našich klubů jsou příměstské tábory (o jarních a letních prázdninách) a letní
koňské tábory v pobytových nebo putovních variantách.
-4-

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

NZDM Prevence s Bonanzou
Posláním nízkoprahového klubu Prevence s Bonanzou je
podpora vztahů a spolupráce s vrstevníky, která probíhá denně
prostřednictvím unikátní metody HPSP využívané
při společných aktivitách u koní. Děti jsou tak vedeny
ke vzájemnému pomáhání, respektu a důvěře.
Další aktivity, které pracovníci uživatelům služby nabízejí, patří
mezi standardní nabídku nízkoprahových klubů.
Jedná se především o poskytování poradenství v rámci
motivačních rozhovorů, které pracovníci cíleně zaměřují
na individuální potřeby dítěte. Klub dále poskytuje prostor
pro smysluplné trávení volného času dětí nebo jejich podporu
v přípravě na vyučování v případě 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 realizované tak, aby k nim cílová
skupina měla snadný přístup v maximální možné míře,
s co nejmenšími časovými, místními a finančními barierami.
Zájemcům o službu je nabízen rovnocenný přístup
a dostatečná vzájemná důvěra potřebná pro další kontakt
a poskytování služby.
Pracovníci obou klubů jsou tedy připraveni seznámit
se s uživateli, jejich zájmy, problémy a potřebami, aby jim
mohli nabídnout co největší míru pomoci a podpory, případně
i zprostředkovat kontakt s jinou institucí,
která poskytuje návazné služby a potřebné zázemí.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sanace rodiny
Pracovnice Sanace rodiny se snaží o zkompetentňování rodin při hledání vlastních zdrojů
pro efektivní řešení své nepříznivé sociální situace, a to prostřednictvím motivačních
rozhovorů v rámci schůzek vedených v domácnosti klienta či metod rodinné mediace
nebo podpůrného pedagogického vedení. Cílem služby je tedy dosažení samostatnosti
rodiny bez dalších nutných intervencí sociálních služeb.

Mentorská asistence
Program Mentorská asistence spočívá v budování vztahu mezi menteem (žák ZŠ)
a mentorem (student SŠ) při aktivitách zaměřených na zvládnutí školní neúspěšnosti
dítěte ve škole společně s dalšími složkami sociální práce. Rodič je do Mentorské
asistence zapojován prostřednictvím motivačních rozhovorů, které probíhají přímo
při mentoringu. V rámci mentorských setkání se mentoři osobnostně i profesně
rozvíjejí.

Výcvik sociálních dovedností
Desetitýdenní program Výcvik sociálních dovedností je určen ohroženým dětem s projevy
predelikventního chování. Děti pocházejí z rodin, kde se vyskytuje nějaká nepříznivá
sociální situace. Kombinací zážitkové pedagogiky a hiporehabilitace v pedagogické a
sociální praxi jsou rozvíjeny a upevňovány základní sociální dovednosti dětí. Na program
navazuje služba Sanace rodiny a Posilující výcvik sociálních dovedností.

Preventivní a aktivizační
program pro rodiny s dětmi
Prostřednictvím dvou víkendových setkání se program zaměřuje na podporu a motivaci
rodin k přijetí změn směřujících k jejich obnovení narušených funkcí, vyhledávání a
definování potřeb a hledání zdrojů podporujících jejich stabilitu. V jeden čas je tedy
metodicky působeno jak na rodiče, tak i na děti. Získané dovednosti pak může rodina
využívat při běžných situacích, které v rodině nastávají.
Služby SAS byly 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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Náš tým v roce 2019
Správní rada

PhDr. Erich Stündl
předseda správní rady

Vladimír Buchta
člen správní rady

Eva Mencová
členka správní rady

Vedení Bonanzy

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

Bc. Šárka Mičková
koordinátorka služeb

Ostatní pracovníci
31.7

Dagmar Novotná
administrativní pracovnice a účetní

Ing. Michaela Kašparová
projektová manažerka

Techničtí pracovníci

Luboš Buchta
technický pracovník

Jiří Buchta
technický pracovník
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Mgr. Anita Stanislavová
projektová manažerka,
fundraiser

Pracovníci přímé péče
26.11

Bc. Krystýna Cupalová, DiS.
sociální pracovnice

Denisa Severová, DiS.
sociální pracovnice

Barbora Honová, DiS.
sociální pracovnice
31.8

Bc. Nikola Sodomková, DiS.
sociální pracovnice

Mgr. Veronika Šabrňáková
sociální pracovnice

Petra Marková
pracovnice v sociálních
službách

Monika Vrabcová, DiS
pracovnice v sociálních
službách

Markéta Čechalová, DiS.
sociální pracovnice

Mgr. Soňa Marková
sociální pracovnice

Zdeňka Šislerová, DiS.
pracovnice v sociálních
službách

Bc. Andrea Diblíková
sociální pracovnice

Alena Omastová
pracovnice v sociálních
službách

Věra Maloňová
pracovnice v sociálních
službách
31.8

Mgr. Jiří Vokál, DiS.
sociální pracovník

Pracovníci na DPP

Lucie Geršlová, DiS.
sociální pracovnice

PaedDr. et Mgr. Jaroslava Auerová - supervizorka
PhDr. Erich Stündl – supervizor
Silvie Bělehrádková, DiS. – sociální pracovnice
Mgr. et Bc. Jan Buchta – IT, webmaster a administrativní pracovník
Jana Ehrenbergerová – účetní
Jarmila Mašlánová – vedoucí mentor
Eva Franzová – pomocný pracovník
Emanuel Houdek – pomocný pracovník
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Vendula Vinařová
pracovnice v sociálních
službách

Bc. Kateřina Kukaňová – pomocný pracovník
Jana Mencová – pomocný pracovník
Jakub Serbousek – pomocný pracovník
David Zelený – pomocné práce
mentoři
DPP v projektu Aktivizace rodin na Svitavsku
DPP v projektu Příměstské tábory Bonanza

Události
Události
v roce
2019
2019
VÝROČÍ NK DÍRA
VE SVITAVÁCH
Koncem roku 2008 byla zahájena činnost
Nízkoprahového klubu Díra ve Svitavách. V
souladu s 10. výročím klubu proběhl dne 31. 1. 2019
„Den otevřených dveří“ pro všechny uživatele a
příznivce klubu, širokou veřejnost i bývalé
pracovníky klubu. Kromě prohlídky prostor se
mohli návštěvníci seznámit s historií a činností
Nízkoprahového klubu a podívat se na výstavu
fotografií z uplynulých 10 let.

DUHOVÉ KŘÍDLO
V roce 2019 se konal již 7. ročník slavnostního
předávání ceny "Duhové křídlo" pořádaný
Pardubickým krajem. V rámci této události se dne
5. 4. 2019 v Poličce konal festival s názvem „Život
je jen náhoda“. Patnáct klientů z NK Díra ve
Svitavách si na toto téma připravilo dvě taneční
vystoupení - Street dance a tradiční romský a
latinský tanec. Obě vystoupení byla úspěšná a
skupina tanečníků postoupila do druhého
regionálního kola v Holicích.

KURZY PRO
STUDENTY UHK
Díky dobré a dlouhodobé spolupráci s Univerzitou
Hradec Králové (UHK) jsme měli možnost
zpracovat jednu z oblastí projektu pana doc.
Václava Bělíka a dr. Stanislavy Hoferkové. Jednalo
se o téma „Preventivní aktivity v oblasti agresivního
chování, šikany a kyberšikany“. Tuto problematiku
jsme přiblížili celkem třem skupinám studentů oboru
Sociální patologie a prevence, a to v rámci
jednodenních setkání na statku ve Vendolí. Studenti
měli jedinečnou možnost vžít se do role uživatele
služby zařazeného do preventivního programu VSD
a HPSP.

PREVENTIVNÍ AKTIVIZAČNÍ
PROGRAM PRO RODINY S
DĚTMI

MEZINÁRODNÍ TÁBOR
VE VENDOLÍ
Od 21. 7. do 27. 7. 2019 probíhal na statku ve Vendolí
1. mezinárodní tábor podpořený Česko – německým
fondem budoucnosti a Pardubickým krajem.

Tábora se účastnily děti z NZDM ¨Prevence s Bonanzou
společně s účastníky z malebného německého městečka Speyer, kteří
jsou součástí organizace Naturspur. organizace se mimo jiné zabývá
výstavbou dřevěných objektu různého druhu, do Vendolí přijeli
postavit dětské hřiště a navázali tak na již dvouletou spolupráci obou
organizací . Dospělí s Německa pracovali během dne na stavbě hřiště,
jejich děti se zapojovali do společných aktivit s českými dětmi.
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V rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb
jsme v roce 2019 realizovali "Preventivní a
aktivizační program pro rodiny s dětmi". Tento
jedinečný program nám během dvou víkendových
setkání umožňuje intenzivně pracovat současně
s dětmi i jejich rodiči. Získané návyky a dovednosti
mohou rodiče i děti využít v každodenních
situacích, které v rodině nastávají. Rodiny jsou
podporovány a motivovány k definování potřeb a
k přijetí změn, které do budoucna pomohou obnovit
funkční stabilitu rodiny.

VYBAVENÍ SEDLOVNY
A KLUBOVNY V NZDM PSB
V červenci 2019 byl zahájen projekt pod názvem
„Vybavení klubovny a sedlovny pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže“, který byl realizován
prostřednictvím výzvy MAS „Malý LEADER“ pro
Svitavsko pro rok 2019. Tento projekt umožnil
vybavení klubovny – šatny pro děti, které
pravidelně navštěvují Nízkoprahové zařízení nebo
jezdecký kroužek na statku ve Vendolí a v
neposlední řadě i sedlovny, která slouží pro uložení
věcí pro koně.

WORKCAMP
V období 1. – 14. 9. 2019 nás již po čtvrté v rámci
Workcampu navštívila skupina 5 dobrovolníků.
Workcamp je každoročně pořádán ve spolupráci se
spřátelenou německou organizací Bauorden.
Dobrovolníci z Belgie a Holandska se podíleli na
renovaci stájí a výstavbě základních podkladů pro
venkovní přístřešek pro koně a plánovaný stánek s
občerstvením. Ve volných chvílích se skupina
dobrovolníků podívala do okolních i vzdálenějších
měst a vyzkoušeli si i jízdu na koních.

BURZA FILANTORPIE
Areál firmy MEDESA s.r.o. se stal dne 9. 10. 2019
dějištěm prvního podzimního kola Burzy
filantropie v Pardubickém kraji. Bonanza
Vendolí, z. ú. byla jednou ze šesti neziskových
organizací, která prezentovala svůj projekt.
Celkem 9 donátorů přispělo neziskovým
organizacím na prospěšné projekty částkou 246
tisíc korun. Bonanza Vendolí, z.ú. představila
projekt „Svozem do Vendolí“, na který přispěly
společnosti Abplast s.r.o., SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ s.r.o., Skupina MEDESA, TPR s.r.o. a
VHOS a.s. finančními i materiálními dary
v hodnotě 31 000 Kč. Všem donátorům velmi
děkujeme za podporu našeho projektu.

HUBERTOVA JÍZDA
V pondělí 28. října se na počest sv. Huberta, který je
patronem honů a myslivců, konala tradiční
Hubertova jízda. Letošního ročníku se zúčastnilo přes
dvacet jezdců na koních, kteří v čele s mastrem lotu
pronásledovali jezdce v roli lišky, který prchal
okruhem po vendolských pláních a lesích s cílovou
zastávkou na statku ve Vendolí, kde nejbystřejší
jezdec získal liščí ocas a stal se tak králem celého
honu.

KOUPĚ NOVÉ DODÁVKY
Na konci listopadu 2019 pořídila Bonanza
Vendolí z. ú. nový devítimístný automobil pro
efektivnější práci při poskytování terénních
sociálních služeb. Největší přínos nového vozidla
spočívá v uplatnění při realizaci programu „Výcvik
sociálních dovedností“ a „Aktivizace rodin na
Svitavsku“, které na sebe navazují. Její koupě byla
částečně hrazena z vlastních zdrojů a částečně za
podpory města Svitavy, Pardubického kraje a z
finančních prostředků získaných na Burze
Filantropie.

INVESTICE
V roce 2019 byla část vlastních nákladů využita na
dlouhodobé opravy statku ve Vendolí . Stavební
úpravy byly realizovány svépomocí nebo ve spolupráci
s dobrovolníky z řád rodičů našich klientů a také ve
spolupráci s dobrovolníky v rámci Workcampu .
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NZDM Prevence s Bonanzou
Zhodnocení roku 2019
Posláním NZDM Prevence s Bonanzou je pomoc a podpora dětem a mládeži, které se ocitly v nějaké nepříznivé sociální situaci.
Prostřednictvím metody HPSP(hiporehabilitace v pedagogice a sociální práci) jsme usilovali o jejich sociální začlenění, vytvářeli
vyhovující podmínky a aktivně se podíleli na řešení problematických jevů či rozvoji jejich kladných osobnostních charakterů. Za
pomoci této speciální metody práce totiž nachází klient cestu jak k sobě, tak i ke koni, projevují se u něj pozitivní prožitky, posiluje
si vlastní sebevědomí, dokáže si uvědomit vjemy mezilidských vztahů, spolupráce či přirozeného respektu.
V roce 2019 proběhlo v našem nízkoprahovém klubu spoustu aktivit a zajímavých projektů. Již druhým rokem jsme byli zapojeni
do projektu MAS Svitava „Příměstské tábory Bonanza“, které probíhaly o jarních a letních prázdninách a těšily se velké
popularitě. Jako každý rok, tak i letos jsme se podíleli na celosvětové akci „Ukliďme Česko“. Pro zkvalitnění dovednosti práce
zaměstnanců Bonanzy s metodou HPSP proběhl na statku kurz „Přirozené komunikace“.
Během letních prázdnin se u nás konaly dva pobytové tábory pro děti z OSPOD a pro veřejnost. Tyto tábory se nesly v tradičním
duchu jak v minulých letech. Každoroční odměnou pro starší a zkušené děti byl tábor putovní. Za zmínku stojí i náš první
„Mezinárodní tábor“, kterého se účastnili klienti z NZDM společně s účastníky z malebného německého městečka Speyer, kteří
jsou součástí organizace Naturspur. Dospělí z Německa pracovali během dne na stavbě hřiště, jejich děti se zapojovaly do
společných aktivit s českými dětmi.
Již po čtrnácté jsme zorganizovali „Hobby závody“, které jsou příjemným završením letních prázdnin a děti tak mohou svým
rodičům ukázat svoji zdatnost na koni. Pořádali jsme i jedinečnou akci „Hubertovu jízdu“, která se koná na oslavu sv. Huberta –
krále honu. Jezdci jedou se svými koňmi na vyjížďku přírodou, kde překonávají přírodní překážky. Účast byla hojná, zájem o tuto
netradiční jízdu projevily nejen děti z NZDM, ale také někteří jezdci z okolí Svitav.
S klienty dodržujeme české tradice. V dubnu jsme uspořádali „Pálení čarodějnic“, v červnu „Dětský den“, v listopadu „Jízdu sv.
Martina“ a v prosinci „Mikulášskou pekelnou jízdu“ po Vendolí s vánoční besídkou. Během roku nás svojí návštěvou poctila
Univerzita Hradec Králové, organizace Matky sobě, divadelní soubor Praha, Pionýři a několik základních škol ze Svitav. To
významně přispělo k navýšení kapacity naší služby o potřebné klienty. Také jsme umožnili praxi studentkám z různých VŠ a
VOŠ.
Rok 2019 byl pro náš klub NZDM Prevence s Bonanzou rozmanitý a zároveň velice zdařilý. Proto se těšíme na to, že i v dalším
roce budeme v tomto duchu pokračovat. Potká nás spoustu dobrého a postavíme se jako tým novým výzvám.
Petra Marková a Alena Olmastová
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Události a kontakty

Realizované akce

Leden

soutěž o nejhezčí výtvor ze sněhu, tvorba hierarchie postavení koní ve stádě, opakování pravidel a práv klubu, preventivní film, péče o sebe – hygiena

Únor

jarní příměstský tábor, valentýnští koníčci, pohybové a deskové hry, film na přání dětí, dotazníček – já a moje osobnost, týmové soutěže o sladké ceny

Březen

dílničky – jarní výzdoba, pohybové hry, dílničky – koníci na tyči, povídání na téma moje hodnoty, opakování pravidel a práv klubu

Duben

karneval na koni, živé šachy, Ukliďme Vendolí, velikonoční výzdoba, míčové hry, tvorba čarodějnice, sbírání bylinek, pálení čarodějnic

Květen

sbírání bylinek, živé šachy, procházka po okolí Vendolí, mé vysněné prázdniny, turnaj v míčových hrách, opakování pravidel a práv klubu, květnové pečení

Červen

živé pexeso, míčové hry o sladké výhry, Den dětí, bez sedlový den, měsíční nálady, simulace koně, umývání kyblíků na krmení, vaříme a pečeme

Červenec

letní příměstský tábor I., pobytový tábor pro děti z OSPOD, mezinárodní tábor

Srpen

putovní tábor, pobytový tábor pro veřejnost, letní příměstský tábor II., Hobby závody s Bonanzou

Září

pohybové hry, údržba čištění na koně, procházka do lesa s poznáváním plodů, stromů, hub, turnaj v prší, povídání o náladách a emocích, které nás provázejí,
preventivní film, turnaj ve stolním tenise, Workcamp

Říjen

opakování pravidel a práv na klubu, Vaření na klubu – amolety, Účast na veletrhu sociálních služeb, povídání na téma nebezpečí internetu, rozdělování
rolí na sv. Martina + zkoušky, Hubertova jízda, preventivní film, soutěže zdatnosti

Listopad

zkoušky scénky + vystoupení – příjezd sv. Martina do Vendolí, svatomartinská jízda Svitavami, Náš celý den, výroba svícínků, vaření na klubu, komiksy –
rozebírání situací, Ať žije stodola aneb týmové hry ve stodole, stavění boxu pro Sayda

Prosinec

Dílničky – vánoční vystřihovánky, Mikulášská jízda obcí, Scénky hrané podle komiksů, vánoční přání,
aneb co si přeji pod stromeček, vánoční besídka

Vendolí 18, 569 14 Vendolí

facebook.com/statek.bonanzovy
statek@osbonanza.cz
+420 733 598 578
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NK Díra Svitavy
Zhodnocení roku 2019
Nízkoprahový klub Díra měl koncem roku 2018 deset let od svého založení. Výročí klubu jsme oslavili v lednu 2019 „Dnem
otevřených dveří“, během kterého náš klub navštívili stálí, ale i bývalí zaměstnanci Bonanzy, rodiče klientů, pedagogové ZŠ a
veřejnost.
Rok od roku roste počet zájemců o naši službu. Každý měsíc probíhá na klubu pravidelný program zaměřený rozvoj
dovedností klientů (zejména kreativita a manuální dovednosti formou dílen). Pořádáme i různé besedy a workshopy, které
jsou orientovány na klientovu osobnost, jeho potřeby. V rámci těchto programů jsme zavedli i pravidelné taneční workshopy,
díky kterým se klienti se svým tanečním vystoupením zúčastnili tanečního festivalu v Poličce s názvem „Pod duhovými
křídly“ a nakonec i druhého regionálního kola na festivalu „Život je jen náhoda“ v Holicích. V červnu probíhal na náměstí ve
Svitavách „Den dětí“, při kterém naši klienti jedno ze svých tanečních vystoupení předvedli veřejnosti.
Během roku jsme pořádali tři příměstské tábory, jeden se konal v termínu jarních prázdnin, další dva v obdobích letních
prázdnin. V rámci táborů jsme s dětmi navštívili např. preparátorskou dílnu ve Chmelíku, okolní města, jako jsou Litomyšl,
Moravská Třebová, poté i bazén v Letovicích, ve Svitavách apod.
Klub byl během roku prezentován na těchto akcích pro veřejnost – „Velikonoce v muzeu“, „Veletrh sociálních služeb“ a na
výše zmíněných tanečních festivalech.
I nadále jsme spolupracovali s dobrovolnicemi z Dobrovolnického centra Krůček. Také jsme poskytli praxi studentkám
z různých VŠ.Rok 2019 celkově hodnotíme jako zdařilý a úspěšný.
Rádi bychom poděkovali za podporu všem spolupracujícím organizacím a za zachování přízně našim uživatelům a všem, kteří
naši činnost podporují.

Monika Vrabcová, DiS.
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Události a kontakty

Realizované akce

Leden

Výroba plakátů, procházka s koulovačkou, práce s tvarovací hmotou, úklid na klubu, čtení, přípravy na výročí klubu, Výročí klubu

Únor

Příměstský tábor, valentýnská dílna, kino na klubu, VSD v klubu, téma: povahové rysy a vlastnosti, Krycí jména, tancování

Březen

Schůzka k tanečnímu vystoupení + zkouška, tvořivá dílna, téma: hospodaření s financemi, turnaj v kulečníku, jarní úklid, příprava na Velikonoce

Duben

Účast na festivalu – Pod duhovými křídly, Ukliďme Česko, téma: rodina a vztahy, výroba sluníčka na dveře, Velikonoce v muzeu, malování solí,

Květen

Účast na festivalu – Život je jen náhoda, klub venku, VSD v klubu, téma: zájmy, volný čas, dílnička, turnaj v prší, téma: sexuální výchova

Červen
Den dětí, klub venku, turnaj ve vybíjené, téma: zodpovědnost, úklid na klubu, téma: rodina, kino na klubu, výroba razítek, klub na stadionu

Červenec

Dixit, téma: volný čas, klub venku, výroba z brček, kino, příměstský tábor, zhodnocení měsíce, procházka

Srpen

Malování na obličej, turnaj ve fotbálku, téma: volný čas, basketbal, pexeso, příměstský tábor, zhodnocení měsíce, rozloučení s prázdninami, relaxace

Září
Představy a vize na klubu, Šipkovaná, relaxace, téma: škola, budoucí povolání, kino na klubu, výroba a pouštění draka, týden nízkoprahových klubu

Říjen

Malování listů, Veletrh sociálních služeb, klub venku, schůzka k tancování, téma: komunikace, halloweenské masky, výroba z kaštanů, vaření,

Listopad

Téma: životní styl, hry s dobrovolnicí, relaxace, základy angličtiny, vystřihovánky, Uno, procházka, výzdoba klubu – strojení stromečku

Prosinec

Pohádkové odpoledne, vánoční výzdoba, Mikulášská oslava, přáníčka na stromeček, téma:
imunita a její posilování,, téma: správné oblékání, nemoci v zimě, vánoční večírek na klubu

Felberova 699/2 Svitavy 568 02

facebook.com/dira.svitavy
dira-sy@osbonanza.cz
+420 733 598 577
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NK Díra Moravská Třebová
Zhodnocení roku 2019
Rok 2019 byl pro NK Díra Moravská Třebová zdařilý. Částečně jsme pokračovali v úspěšném naplňování cílů. I nadále jsme
spolupracovali se Speciální ZŠ a II. ZŠ Palackého v Moravské Třebové. Nově jsme navázali spolupráci s ISŠ v Moravské Třebové.
V první polovině roku zajišťovali provoz klubu Jirka a Vendula. Na podzim nahradila Vendulu Lucka.
Program v klubu byl během celého roku pestrý. Organizovali jsme výtvarné a rukodělné dílničky, sportovní turnaje, filmová
odpoledne, workshopy a aktivity zaměřené na témata, která klienty zajímala a pomáhala jim při zvládání jejich životních těžkostí.
Účastnili jsme se akce „Den s IZS“, kde jsme měli pro děti nachystané dílničky. Této příležitosti jsme využili i k tomu, abychom mohli
široké veřejnosti více přiblížit činnosti našeho klubu. Další akcí, kterou jsme pořádali na jaře i na podzim, byla akce „Ukliďme Česko“.
V průběhu školního roku jsme se setkali se studenty ISŠ 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 této spolupráci budeme pokračovat i v příštím roce.
V říjnu nás v rámci „Dne otevřených dveří“ navštívilo několik tříd ze základních a středních škol. Představili jsme jim nabídku služeb
a vysvětlili, jak nízkoprahové kluby fungují.
Během roku jsme poskytli praxi studentkám z VOŠ a SŠT v České Třebové a UP v Olomouci.
O jarních a letních prázdninách se uskutečnily příměstské tábory. Táborů se účastnili nejen klienti našeho klubu, ale i děti
z veřejnosti. Všichni účastníci byli z tábora nadšeni, proto budeme v příměstských táborech nadále pokračovat.
Našim cílem i v následujících letech je podporovat děti v řešení jejich nepříznivé sociální situace, a přitom zvyšovat jejich
kompetence k samostatnému zvládání jejich životních situací, udržet a prohloubit stávající spolupráci se školami a dalšími
organizacemi v Moravské Třebové. Dále bychom chtěli průběžně informovat širokou veřejnost o činnostech našeho klubu
v tištěných periodikách a internetových médiích.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2019 podporovali a obdarovali nás milým slovem nebo věcným darem.

Mgr. Jiří Vokál, DiS..
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Události a kontakty

Realizované akce
Leden

workshop – krása a zdraví, zimní dílnička, turnaj v deskovkách, Díra venku

Únor

Valentýnská dílnička, filmové odpoledne, Díra venku

Březen

turnaj ve stolním fotbálku, povídání o vztazích, výlet na Pastýřku s opékáním buřtů, herní odpoledne, jarní úklid klubu

Duben

filmové odpoledne, Ukliďme Udánský lesík, jarní a Velikonoční dílnička, Velikonoční zvyky a tradice, workshop – respekt, čarodějnické odpoledne

Květen

Proč slavíme 8. 5. svátek?, dílnička – Den matek, turnaj v deskovkách, Májový turnaj ve florbalu, honba za pokladem

Červen

filmové odpoledne, dílnička, Den s IZS, workshop – bezpečnost o prázdninách, výlet na Křižák s opékáním buřtů

Červenec

turnaj v pétanque, turnaj v badmintonu, hry na hřišti, turnaj v minikopané, olympiáda v netradičních sportec

Srpen

honba za pokladem, florbalový turnaj, výlet do lesa, mokrá olympiáda, loučení s prázdninami

Září

dílnička – výroba školních pomůcek, workshop – spolupráce, filmové odpoledne, seznam se s Luckou, Ukliďme Udánský lesík, Den otevřených dveří,

Říjen

Halloweenská dílnička, workshop – návykové látky, turnaj v deskovkách, Adventní dílnička, Co se stalo 28. 10. 1918?, Halloweenský maškarní karneval

Listopad

workshop – tolerance, pouštění draků, Co se stalo 17. 11. 1989, podzimní a Adventní dílnička, filmové odpoledne

Prosinec

noční dílnička, zdobení klubu, Mikulášská besídka, pečení a zdobení perníčků, Vánoční besídka

Komenského 371/46, Moravská třebová 571 01

facebook.com/dira.moravska
dira-mt@osbonanza.cz
+420 733 598 576
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Zhodnocení roku 2019
Rok 2019 přinesl mnoho nového jak sociálně aktivizační službě, tak i našim klientům. A to především novým
Preventivním a aktivizačním programem pro rodiny s dětmi, který prostřednictvím několika motivačních víkendů
pomáhá rodinám překonávat jejich nepříznivou sociální situaci.
I v tomto roce naše organizace zrealizovala podle plánu tři běhy Výcviku sociálních dovedností (dále jen VSD), kterého
se zúčastnilo na základě doporučení OSPOD celkem 38 dětí ze Svitavska, Poličska a Moravskotřebovska. Všechny děti
si v průběhu deseti sobot osvojovaly sociální dovednosti, které byly dané skupině „šity na míru“. Zmíněné dovednosti si
dále mohou prohlubovat v navazujících službách naší organizace jako je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Prevence s Bonanzou nebo díky Posilujícímu výcviku sociálních dovedností (dále jen POS), kterého se v loňském roce
zúčastnilo 23 dětí. Během celého roku byla poskytována služba Sanace rodiny, která jde ruku v ruce se zmíněnými
programy VSD a POS. O tuto službu v minulém roce vzrostl zájem, a proto každá z pracovnic pravidelně navštěvuje více
jak 10 rodin, které se ocitly v obtížných životních situacích.
Během roku se nám podařilo uskutečnit spoustu akcí (pobytové tábory, veletrhy, apod.). Díky našim zaměstnancům,
kteří svoji práci vykonávají s nadšením a hlavně srdcem, se nám daří zlepšovat kvalitu života našich klientů. Tímto jim
touto cestou velice děkujeme. Velké poděkování také patří OSPOD Svitavy, Polička a Moravská Třebová. Dále také
Středisku výchovné péče Alfa, Krizovému centru J. J. Pestalozziho, Květné zahradě, z. ú. a mnoha dalším za skvělou
spolupráci. Poděkovat chceme i našim uživatelům za jejich spolupráci a otevřenost při realizaci našich služeb.

Denisa Severová, DiS.
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Události a kontakty

Realizované akce
Leden - Březen
Jarní běh VSD

Duben

Školení lektorů VSD a pracovnic SAS, Základní kurz metody HPSP , kurz přirozené komunikace

Duben – Červen
Letní běh VSD

Červenec

Pobytový tábor pro děti z OSPOD

Září

Kurz pro lektory VSD

Září - Listopad

Podzimní běh VSD

Říjen

Veletrh sociálních služeb

Milady Horákové 373/10 Svitavy 568 02 (kancelář)
Vendolí 18, 569 14 Vendolí (výcvik
sociálních dovedností)

facebook.com/drzsenauzde
drzse@osbonanza.cz
+420 730 163 004
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Mentorská asistence
Zhodnocení roku 2019
Mentorská asistence (MA), spadající pod sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS), vzešlá z iniciativy pana PhDr.
Vladimíra Hlouška a PhDr. Ericha Stündla, má již sedmiletou tradici. Její hlavní přednost tkví v práci se žáky základních škol (ZŠ)
na základě specifické metody – vrstevnického mentoringu. Tento vrstevnický mentoring spočívá v dlouhodobé spolupráci dvojice
mentor (student SŠ) a mentee (žák ZŠ). Za dobu své existence se tento program stal oblíbenou alternativou neformálního
vzdělávání dětí zažívající školní neúspěšnost.
Tým Mentorské asistence se od loňského roku nezměnil, celkovou organizaci chodu programu a jeho další rozvoj zaštiťovala Mgr.
Veronika Šabrňáková a Zdeňka Šislerová, DiS. Namísto naší dlouholeté dobrovolnice, Jarmily Mašlánové, která s koncem školního
roku 2018/2019 z programu odešla, nám od října při odpoledních schůzkách vypomáhala naše pracovnice na MD Silvie
Bělehrádková, DiS.
Mentorská asistence by nemohla započít bez tradičního zářijového náboru studentů (mentorů). Tradičně jsme ve spolupráci s
panem PhDr. Erichem Stündlem oslovili studenty ze svitavských středních škol (SZS, GYSY a OA).
Mentorská asistence probíhala opět v prostorách bývalé internetové kavárny v multikulturním centru Fabrika. Díky naší
spolupráci s Městskou knihovnou mohly mentorské dvojice v rámci jejich setkání bezplatně a neomezeně využívat veřejné
počítače nebo si na dobu setkání vypůjčit libovolnou knihu či didaktickou hru. Vyjma spolupráce s Městskou knihovnou jsme nadále
pokračovali v součinnosti se všemi základními i středními školami ve Svitavách, Orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD)
a dalšími spřátelenými organizacemi.
Ke zvyšování kvality práce s dětmi napomáhaly pravidelně pořádané „Podpůrné skupiny“ (dále jen PS) fungující na bázi
supervizních setkání mentorů s vedením Bonanzy Vendolí, z. ú. a pracovníky MA. Hlavními tématy PS byly metody práce,
struktura mentorských setkání + modelové situace, aktivity s vlastnostmi ideálního mentora.
Pro podporu funkčních mentorských vztahů přispělo i několik jednorázových akcí. Největšímu úspěchu se těšily akce „Jiná
mentorská asistence“, a „Mentorská asistence v parku“. Na konci června 2019 proběhlo v sále Langrovy vily ve Svitavách tradiční
„Slavnostní ukončení mentorů“. Za přítomnosti koordinátora prevence kriminality, PhDr. Ericha Stündla, byli za svou
angažovanost a systematickou práci s dětmi oceněni naším „Certifikátem“, který jim bude přínosným v přijetí na VŠ či při hledání
budoucího zaměstnání.
Rok 2019 opět hodnotím velmi kladně a přínosně. Je mi velkým potěšením, že studenti středních škol mají o tuto pomáhající
dobrovolnickou činnost stále větší zájem a svým zapojením se do role mentora chtějí pomoci stále většímu okruhu dětí vyžadující
individuální přístup a péči v edukačním procesu. Děkujeme našim mentorům, dobrovolníkům i partnerským organizacím za přízeň v
roce 2019 a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.
Mgr. Veronika Šabrňáková
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Události a kontakty

Realizované akce
Březen

Podpůrné skupiny pro mentory. "Jiná" Mentorská asistence

Duben

Velikonoce ve Svitavách

Květen

Podpůrné skupiny pro mentory

Červen
Mentorská asistence v parku , ukončení mentorské asistence , slavnostní ocenění mentorů

Září

Nábor mentorů, úvodní setkání rodičů , proškolení mentorů BOZP

Říjen

Začátek MA, Veletrh sociálních služeb, Venkovní aktivity Halloween

Listopad

Hodnotové vzdělávání, podpůrné skupiny pro mentory

Prosinec

Vánoce na MA

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

MC Fabrika, Wolkerova alej 92/18 (učebna)

facebook.com/MentorskaAsistenceSvitavy
@mentorska asistence

verca@osbonanza.cz
zdenka@osbonanza.cz
+ 420 734 287 799
+420 734 761 782
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Statistika
Vedení dokumentace o našich klientech je nedílnou součástí poskytování našich služeb. Na základě výstupů z této
dokumentace posléze zpracováváme statistiky, které nám pomáhají orientovat se v potřebě služeb napříč regionem.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Věková kategorie

Přímá práce

V roce 2019 byly služby SAS poskytnuty celkem 310 uživatelům z 92 rodin.
Podobně jako v předchozích letech mezi uživateli převažovaly ženy.
145

0-12 let:

122

13-18 let

45

19-26 let

14

27-64 let

125

65 a více

4

92

165

V rámci poskytování sociálně aktivizačních služeb se
soustředíme na děti ve věku do 15 let, jejichž vývoj je
ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace,
jejich rodiny a blízké osoby. Věková škála tedy není
omezena jako v případě služeb poskytovaných
v nízkoprahových klubech.

Výkony dle činnosti
Mentoring
Sanace
VSD
Posilující výcvik
Aktivizace
0

2 500

5 000

Ostatní
30%

Přímá péče
70%

Zhruba tři čtvrtě výkonů v SAS jsou
poskytovány jako přímá práce.

Terénní práce
Ambulantní
46%

Pod službu SAS bylo v roce 2019
zařazeno hned 5 pracovních skupin.
Nejvíce výkonů bylo poskytnuto
v rámci Sanace rodiny, dále potom
prostřednictvím Mentorské asistence,
Výcviku sociálních dovedností,
Posilujícího výcviku sociálních
dovedností a nakonec v rámci
Aktivizace.

Terénní
54%

Vzhledem k tomu, že množství našich
služeb je poskytováno přímo
v domácnostech uživatelů, v rámci
poskytování sociálně aktivizačních
služeb převažují terénní činností
nad ambulantními.

7 500 10 000

Výkony dle činnosti
Naše aktivity v rámci poskytování SAS se soustředí na region Svitavska,
Poličska, Moravskotřebovska, okrajově i jiných regionů. Naší snahou nadále
zůstává úzká spolupráce s institucemi a příslušnými orgány sociálně právní
ochrany dětí.
Pardubický kraj

70

8
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11

2

Návštěvy webových stránek 6 528
Počet návštěvníků 3 827
Počet sledujících na FB 388
Počet „To se mi líbí“ 381

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Naše nízkoprahové kluby pro děti a mládež se dlouhodobě těší zájmu ze strany uživatelů. NZDM ve Svitavách a
Moravské Třebové jsou k dispozici dětem a mládeži ve věku 8 až 26 let, NZDM Prevence s Bonanzou na statku ve
Vendolí potom umožňuje se souhlasem zákonného zástupce účast v klubu dětem již od 6 let.
V roce 2019 mělo o služby NZDM zájem celkem 314 klientů,
z toho 277 z nich s námi uzavřelo ústní dohodu o poskytování
sociální služby. Dlouhodobým trendem je převaha uživatelů
našich NZDM z věkové kategorie 7 – 12 let, méně početnou
skupinu uživatelů potom tvoří děti a mládež ve věku 13 – 18
let a současně evidujeme nižší, nicméně přetrvávající, zájem
o služby u mládeže ve věku 19 – 26 let. NZDM Prevence
s Bonanzou ve Vendolí tradičně láká spíše dívky,
nízkoprahové kluby ve Svitavách a Moravské Třebové jsou
rovnoměrně navštěvovány chlapci i dívkami.

Věková kategorie:
6 – 12 let: 153 uživatelů
13 – 18 let: 106 uživatelů
19 – 26 let: 18 uživatelů

NK Díra MT
25%

NZDM Vendolí
34%

NK Díra SY
41%

107

170

Pracovníci našich nízkoprahových zařízení poskytli během roku 2019 celkem 19 862
výkonů, z toho 18 988 (96 %) výkonů podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, a 874 (4%) výkonů podpůrných.

VVA

ST

ZKSP

PUPZ
0

5 000

10 000

15 000

Podobně jako v minulých letech bylo v rámci zákonných činností poskytnuto nejvíce
výkonů v oblasti Výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (VVA), dále
potom v rámci Sociálně terapeutických činností (ST), Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (ZKSP) a pomoci při uplatňování práv a oprávněných
zájmů (PUPZ).

Výkony dle činnosti
Rok 2019 znamenal pro naše nízkoprahové kluby celkem 12 270 návštěv. Provozovna Prevence s Bonanzou na statku ve
Vendolí byla v uplynulém roce otevřena 253 dní a NZDM Díra 251 dní. Již tradičně bylo období letních prázdnin, kdy jsou kluby
méně navštěvované, využito k pořádání táborů.
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Rozpočet v roce 2019
Činnost Bonanzy Vendolí, z. ú. je přímo závislá na dotacích a grantech z MPSV, Pardubického kraje a obcí.
Dále získáváme finanční prostředky od soukromých donátorů a z vlastních zrojů.
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 přijmi především zisk z
ustájení koní od soukromích majitelů a zisk z kulturních, společenských a sportovních akcí, které
pořádáme.

PŘÍJMY

NZDM DÍRA

1 085 000

2 284 000

0

0

3 369 000

108 000

228 000

0

0

336 000

PK - ÚČELOVÁ DOTACE

PK - ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY

DRŽ SE NA UZDĚ

PROJEKTY MĚST

CELKEM

PREVENCE S BONANZOU

0

0

5 773 150

164 748

15 252

0

0

180 000

MĚSTO MOR. TŘEBOVÁ

0

39 417

0

160 583

200 000

MĚSTO POLIČKA

0

0

0

27 000

27 000

60 000

0

0

0

60 000

196 016

57 486

0

0

253 502

1 613 764

2 624 155

IP - ROZVOJ SAS V PK
MĚSTO SVITAVY

ÚŘAD PRÁCE
VLASTNÍ PŘIJMI

CELKEM

NÁKLADY

PREVENCE S BONANZOU

PROVOZNÍ NÁKLADY

NK DÍRA

5 773 150

DRŽ SE NA UZDĚ

0

5 773 150

187 583

PROJEKTY MĚST

10 198 652

CELKEM

489 372

165 139

1 282 000

149 105

2 085 616

Z TOHO MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

246 753

86 400

566 196

25 184

924 536

Z TOHO NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY

242 619

78 739

715 801

123 921

1 161 080

OSOBNÍ NÁKLADY

1 124 392

2 459 016

4 491 150

38 478

8 113 036

CELKEM

1 613 764

2 624 155

187 583

10 198 652

5 773 150

Součástí výroční zprávy je roční účetní závěrka a zpráva auditora viz. https://osbonanza.cz.
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Investice a sport
V roce 2019 tvořily investiční výdaje převážně náklady na stavební úpravy prostor statku ve Vendolí, kde jsou poskytovány sociální
služby v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
V rámci rekonstrukce statku ve Vendolí byl vybudován přístřešek pro koně ve výběhu v zadní části statku. Vedle toho byla
realizována výstavba nových podlah ve čtyřech boxech pro koně, která proběhla ve spolupráci s dobrovolníky z organizace
Bauorden , která přispěla částkou 27 242 Kč.
Ve spolupráci s Místní akční skupinou Svitava (dále jen MAS Svitava) jsme v roce 2019 realizovali projekt "Příměstské tábory s
Bonanzou". Tento projekt započal již v roce 2018. Náklady na tento projekt dosáhly částky 217 626 Kč.
Dalším projektem, započatým již v roce 2018 ve spolupráci s MAS Svitava, byl projekt "Aktivizace rodin na Svitavsku", jehož
náklady činily 469 435 Kč.
Posledním projektem realizovaným prostřednictvím výzvy MAS Svitava byl „Malý LEADER“ pro Svitavsko pro rok 2019., díky
kterému byla vybavena klubovna (šatna) pro děti a sedlovna k uložení věcí pro koně na statku. MAS Svitava přispěla částkou 70
000 Kč, obec Vendolí pak částkou 20 000 Kč a 10 000 Kč bylo hrazeno z vlastních příjmů.
Spolupráce se zahraničními regiony v rámci Mezinárodního táboru ve Vendolí se pro rok 2019 uskutečnila díky projektům
Pardubického kraje "Německo do Bonanzy", který nám přispěl částkou 10 000 Kč a "Česko-německého fondu budoucnosti", který
nás podpořil částkou 115 500. Ostatní výdaje byly financovány z vlastních zdrojů a dohromady činily 7 202 Kč.
Poslední investicí v roce 2019 byla koupě nové dodávky značky Renault Traffic, která byla zakoupena na konci listopadu pro
efektivnější práci při poskytování terénních sociálních služeb. Její koupě byla částečně hrazena z programu Pardubického kraje
"Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb". Tato částka činila 120 000 Kč. Další částkou 50 000 Kč nás v rámci investiční
dotace podpořilo město Svitavy a další část byla získána z finančních prostředků donátorů na Burze Filantropie. Obdarovala nás
firma VHOS, a. s. částkou 9 000 Kč, dále společnost TPR, s. r. o. Čistá částkou 4 000 Kč, společnost Abplast, s. r. o. Čistá částkou 7
000 Kč a v neposlední řadě i společnost Saint Gobain Adfors CZ, s. r. o. částkou 3 000 Kč. I přes tento projekt a finanční dary od
společností musela být koupě dodávky dofinsncována z vlastních zdrojů, a to částkou 436 900 Kč.

Kromě poskytování sociálních služeb se naše činnost zaměřuje i na sport, konkrétně na provozování jezdeckého klubu (jsme členy
České jezdecké federace). Sportovní činnosti jsou odděleny od sociálních služeb a jsou určeny široké veřejnosti za měsíční poplatek.
Celkové náklady Bonanzy Vendolí, z. ú. se v roce 2019 vyšplhaly na 11 748 315 Kč.

DĚKUJEME NAŠIM DONÁTORŮM, SPONZORŮM A
PARTNERŮM

Coufalová Lenka

Dvořáček Dalibor

Stanislavová Anita

BONANZA VENDOLÍ, z. ú.
Vendolí 18, 569 14 Vendolí
IČ 26673703
+420 608 218 847
info@osbonanza.cz

facebook.com/osbonanza
wwww.osbonanza.cz
jua784e (datavá schránka)
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