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úvodní slovo ředitele
Hezky Vás zdravím,
výroční zprávy se většinou ohlížejí zpětně za předchozím
rokem. Nejinak to dělá tato výroční zpráva, která je ovšem psaná
v květnu roku 2022, kdy organizace prochází obligátním finančním
auditem. A protože se o činnosti, datech a statistikách z roku 2021
dočtete na následujících stránkách, dovolte mi nejdříve poděkovat
všem kolegům, bez nichž by nebyla ani data ani činnost, která dělá
přeneseně lepší život více než 200 tisícům obyvatelům v regionech,
ve kterých Prostor plus působí.
V těchto dnech se sociální pracovníci a pracovnice ve školství
potýkají s následky pandemie Covid-19 a války na Ukrajině. Izolace
a zvýšený stres si vybral a vybírá daň v podobě zvýšené poptávky po
poradenských a terapeutických službách ze strany škol a veřejnosti,
především pak mladistvých. Potýkáme se však s nedostatkem
pracovníků s poradenským a terapeutickým vzděláním. Začali jsme
tedy naše služby digitalizovat, abychom lepším procesním zapojením
zvýšili jejich kapacitu a zároveň jsme byli schopni alokovat jejich
volné částečné úvazky a funkčně je dokázali propojovat s poptávkou
klientů. První prototypy a reakce ukazují, že i sociální služby lze
digitalizovat a přizpůsobit je rychlostí, efektivitou i dostupností
trendům 21. století.
V případě zájmu Vám interní data z procesu rádi nasdílíme.

Přeji Vám příjemné čtení.
Petr Steklý
608 12 30 13
petr.stekly@prostor-plus.cz

Centrum sociálních služeb
Pod brankou
Zahradní 17, Kolín

Kontaktní centrum
Pro Kontaktní centrum (dále i jen KC), pracující
s osobami užívajícími psychotropní látky, byl rok
2021 rokem velmi náročným. Provoz služby byl
ovlivněn personální situací v Kontaktním centru i
v organizaci a nadále pak pandemií COVID 19.   Ta
vyústila k oddělení týmů KC a terénních progranů.
Vzhledem k odchodu zkušených pracovníků a
příchody lidí bez dlouhodobé praxe jsme byli nuceni,
s důrazem na udržení kvality poskytovaných služeb,
k tomuto kroku přistoupit. Vnímáme to celkově jako
efektivnější, jak pro udržení kontinuity práce s klienty,
tak pro profesionální růst nově příchozích pracovníků,
ale i  pro celkový rozvoj obou služeb.
Služba se po celou dobu pandemie aktivně
snažila přizpůsobit situaci. V kritických obdobích
pandemie, především počátkem roku, jsme omezovali
čas strávený s klienty. Služby jsme nastavovali tak,
aby klienti/klientky neměli potřebu do KC chodit tak
často a zároveň uspokojili své potřeby. V prostorách
KC se mohl zdržovat omezený počet osob. Snažili
jsme se, aby se nemísily skupinky těch, kteří se

v běžném životě nepotkávají. Klienti/klientky nemohli
konzumovat nápoje a jídlo v prostorách KC. Zároveň
jsme jim poskytovali ochranu dýchacích cest a dbali
na jejich nošení v prostorách KC. Zvýšenou pozornost
jsme věnovali hygieně a dezinfekci našich prostor.
Snažili jsme se k tomu vést i naše klienty v rámci
pracovní terapie. K dispozici byla ve všech prostorách
dezinfekce na ruce. Tu jsme distribuovali i mezi naše
klienty. Dále jsme se snažili poskytovat informace
o aktuálním vývoji pandemie a platných vládních
nařízeních. Předávali jsme informace, jak chránit
sebe a své okolí a informovali jsme je o možnostech
testování a očkování. V případě zájmu či potřeby jsme
jim pomáhali v zajištění si očkování a testování.
I přes komplikovanou situaci se nám podařilo
koncem roku rozšířit provozní dobu na pětidenní
provoz a rozšířit hodiny, kdy mohli k využívat Kontaktní
místnost a hygienický servis.
Registrujeme dlouhodobě zhoršující se sociální
i zdravotní situaci našich klientů/klientek, což je znát

na struktuře poskytovaných/požadovaných služeb.
Obecně klientela stárne.
V Kolíně stále stoupá počet klientů, kteří potřebují
hygienický servis. Stále se k nám snaží dostat osoby
bez přístřeší, které jsou na hraně či za hranou naší
cílové skupiny. Primární zakázkou je hygienický či
potravinový servis. Dlouhodobě postrádáme v Kolíně
především denní centrum pro osoby bez přístřeší,
které by uspokojilo zmíněné potřeby těchto osob ve
městě. V mnohém služby Denního centra suplujeme
a nezbývá nám tolik kapacita na intenzivnější kontaktní
práci a poradenství se zaměřením na závislostní
chování.
Pracovní terapie probíhala s přestávkami po
celý rok, intenzivněji především koncem roku. Zájem
o ní byla vyšší, nežli jsou možnosti KC. Celkově klienti/
klientky pracovali v roce 2021 pod naším vedením

200 hodin.
V počtu klientů a klientek zaznamenáváme oproti
roku 2020 drobný nárůst. Jejich počet vzrostl na 321
osob (V roce 2020 jich bylo 303). Přes nárůst počtu
klientů pozorujeme lehký pokles v počtu přímých
kontaktů, kterých proběhlo v roce 2021 celkem 4264.
Prvokontaktů bylo obdobně jako v předchozím roce,  
a to 78. Přijatých stříkaček v roce 2021 bylo 96 068
kusů a vydaných 102 559 kusů injekčních stříkaček.
Máme 94% návratnost vydaných stříkaček.
V roce 2021 jsme mimo zmíněné počty přijali
navíc 2 290 ks stříkaček od Městské policie a od
uživatelů drog, kteří nám je ponechali anonymně        
v Boxu na použitý injekční materiál (nainstalovaný           
u vrat) či před vstupem do KC mimo otevírací dobu.
Celkově jsme poskytli za rok 2021  9 558 výkonů.

Terénní drogové programy
V roce 2021 proběhly v terénních programech
velké personální změny, kdy odešli dva ze tří
pracovníků. Tým se podařilo rychle doplnit, noví
pracovníci se rychle zapracovali, takže to nemělo
vliv na fungování služby. Vzhledem k personální
obměně týmů TP i KC (odchody zkušených pracovníků
a příchody lidí bez dlouhodobé praxe) a k důrazu
na udržení kvality poskytovaných služeb, jsme se
rozhodli k personálnímu oddělení týmů. Vnímáme
to celkově jako efektivnější jak pro udržení kontinuity
práce s klienty, pro profesionální růst nově příchozích

pracovníků, tak i  pro celkový rozvoj obou služeb.
Byli jsme osloveni majitelem objektu u Kmochova
ostrova s prosbou o pomoc při vyklízení prostor, kde
se dlouhodobě zdržovali naši klienti. Ve spolupráci se
společností AVE jsme prostor vyklidili a na místě zajistili
1700 ks injekčních stříkaček, které jsme bezpečně
zlikvidovali. Lidé užívající OPL (ať už naši klienti, či
lidé kteří se kontaktu s organizacemi vyhýbají) se zde
zdržovali několik let. Jsme rádi, že jsme mohli přispět
k bezpečnému úklidu a zkrášlit tak kolínský prostor.

V rámci projektu „street and school“, který
v tomto roce dobíhal a zaměřoval se na prevenci proti
závislostem (látkovým i nelátkovým), se podařilo i přes
různá proti pandemická opatření realizovat několik
besed ve třech základních školách. A celkově projekt
úspěšně uzavřít. V kontaktu jsme byli se 171 osobami

od kterých jsme přijali 123 346 ks a vydali jsme jim
123 057 ks injekčních stříkaček. Během tohoto roku
jsme v našich lokalitách posbírali 3 740 injekčních
stříkaček z nichž největší část je ze squatů.

MAS Lípa
Projekt byl zaměřen na aplikaci programu
sekundární prevence na vybraných základních školách
(v 9. třídách), středních školách a odborných učilištích
v regionu Lípa pro venkov. Formou pravidelného
aktivního přístupu k cílové skupině bylo cílem
podchytit problematiku závislostí nejen na drogách,
ale i na hazardních/digitálních hrách nebo sociálních
sítích. Rok 2021 ovlivnila epidemie a následná vládní

opatření. Z tohoto důvodu byla narušena kontinuita
práce ve školách, o to více jsme se přemístili do
terénu. Přesto se podařilo projekt v září úspěšně
ukončit a realizovat 5 besed, kterých se dohromady
účastnilo 65 žáků.

Název projektu: Terénní programy v regionu Lípa pro venkov
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010374

Odborné sociální poradenství drogové
           Rok 2021 nebyl ničím výjimečný oproti
roku 2020 s ohledem na způsob a podmínky pro
poskytování služeb poradny pro závislosti. Stále se
nás dotýkala omezení ohledně covidových opatření,
i přesto jsme více pracovali s uživateli služeb face to
face, abychom mohli co nejlépe naplňovat potřeby
spolupracujících za dodržení aktuálních opatření.
Pozitivně vnímáme nárůst zájmu o poradnu z řad
uživatelů alkoholu, díky tomu se poradna dostává

ze stínu „drogové služby“, kam nemohou uživatelé
legálních návykových látek. I přes Covidové restrikce
nám vzrostl počet klientů cca o 1/4 ze 121 na 156,
srovnání roku 2020 a 2021 a také počet sledovaných
výkonů z 789 na 1012. Do těchto výkonů započítáváme
poradenství (individuální i rodinné, testování na OPL
a další služby). Těšíme se, že v dalších letech budeme
službu dále rozvíjet dle potřeb komunity a pokračovat
v odborném růstu poradny.

Sociálně aktivizační služby pro rodiče
bývalé uživatele/uživatelky
Služba SAS pro rodiče bývalé uživatele je
sociálně aktivizační službou zaměřenou na pomoc
rodinám, v nichž se některý z rodičů potýkal se
závislostí na návykových látkách (drogy, alkohol, léky).
Poskytujeme široké spektrum služeb a se svými klienty
řešíme problémy z mnoha životních oblastí. Častým
projevem pak bývají dopady závislostní minulosti na
současný život celé rodiny.
V loňském roce se naše služba potýkala
s řadou zásadních změn. Rok započal nástupem nové
kolegyně, díky čemuž mohlo dojít k dalšímu rozšíření
služby. A to ke zvýšení práce v terénu a působnosti
služby na vícero místech. Dále také došlo k uzavření
cyklu přednášek v rámci projektu s názvem Komplexní
program pro rodiče se zkušeností se závislostí. Tento
projekt byl ze strany klientů hodnocen velmi přínosně,
neboť si mohli rozšít své znalosti a naučit se novým

věcem, jež přispěly ke zlepšení rodinné situace.
Oblasti besed se týkaly právního minima, rodičovských
kompetencí, finanční gramotnosti a uplatnění na
trhu práce. Dalším důležitým faktorem loňského
roku byla covidová opatření. Služba byla nucena se
tomuto přizpůsobit a počítat s novými způsoby práce.
Rozšíření díky tomu bylo v oblasti online poradenství,
aktuálních opatření a přizpůsobení práce s klienty
tak, aby nedocházelo k šíření viru. Proběhl průzkum
aktivit, které by klienty naší služby bavily a zároveň
pomohly zlepšit jejich kompetence. Díky tomuto
bylo možné nastavit plán služby na rok 2022. I přes
všechny tyto změny a covidová opatření se nám i
letos zadařilo uspořádat Vánoční besídku. Díky sbírce
Vánoční krabice od bot měly děti našich klientů dárky
pod stromečkem.

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Název projektu: Komplexní program následné péče pro rodiče, kteří mají zkušenost se závislostí.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541

Zengrova 356, Kolín

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Zengrovka
Rok 2021 se nesl oproti roku předcházejícímu
v klidnějším duchu. Pravidla a opatření týkající se Covidu
19 už byla zaběhnutá a přijatá společností i našimi klienty.  
Některá méně, některá více.

vyloučených rodin“. Jednalo se o jednorázovou pomoc,
která rodičům pomohla vyřešit velkou finanční zátěž při
nástupu dětí do škol. Nové batohy, školní tašky a penály
udělaly  dětem velkou radost.

Během první poloviny roku přibylo mnoho klientů,
kteří se dostali do finanční krize či patové situace
týkající se bydlení. Otázka bydlení byla velkým tématem
celého roku. Spoustu rodin přišlo náhle o bydlení
a nebylo lehké najít náhradní řešení. Azylové domy byly
dlouhodobě přeplněné.   Pro matky s více dětmi bylo
ubytování až nemožné. Komerční bydlení se pro naše
klienty stává stále více nedostupné. Klienty jsme se snažili
podpořit nejen v rámci poradenství a sociální práce, ale
i v jednorázové potravinové pomoci či oblečení (jarní
a podzimní bazárek). Spoustu rodičů ocenilo projekt
„Školní pomůcky pro děti ze sociálně slabých či

Začali jsme se také více zaměřovat na konkrétní
potřeby jednotlivců v rodinách. Především na komunikaci
a aktivizaci dětí. Vzdělávání a doučování dětí se stalo
nejpoptávanější potřebou. Podařilo se získat dar, díky
kterému jsme mohli navýšit kapacitu lektorů, a tak
obhospodařit více dětí.
Prázdniny na „Zengrovce“ (sídlo služby) byly veselé
a hudebně pohybový klub Zetko po delší Coronavirové
odmlce zase ožil. Ve chvíli, kdy děti začaly chodit do
školy se bohužel nedaří pravidelnou aktivizaci udržet.
Na druhou stranu se nám díky prázdninovému režimu

podařila do praxe zavést myšlenka „cvičení s ženami“
(klientky, jejich starší dcery, či kamarádky). Cvičení
probíhalo 1x týdně v prostorách klubu Zetko.  V druhé
polovině roku nastaly týmové změny. Došlo ke změně
vedoucí z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou
a přijetí nového člena týmu.   
Dále se prohloubila spolupráce mezi naší službou,
OSPODem a školami. Ukázalo se, že tento pomyslný
trojúhelník aktivní spolupráce má velmi pozitivní dopad
na naše klienty a jejich děti.

světa onlinu a komunikace po telefonu opět více do
terénu. Ukazuje se, že i přesto, že online komunikace
má své výhody, tak přímá práce s klientem „face to face“
je nenahraditelná. Návrat našich terénních pracovníků
a pracovnic do rodin má velký vliv nejen na rodiče, ale
i na děti, které kontaktní práce (a nejen týkající se vzdělání
a školy) posouvá daleko více vpřed.
V neposlední řadě jsme se opět zapojili do projektu
Krabice od bot, kdy jsme mohli na Vánoce rozzářit úsměv
dětem našich klientů a klientek.

Oproti minulému roku jsme se více posunuli ze
Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Terénní sociální programy
V roce 2021 jsme s ústupem nákazy COVID-19
budovali větší dostupnost služby v terénu a lokalitách a
věnovali se monitoringu v různých částech města Kolín.
Soustředili jsme se také na obnovu a tvorbu kvalitních
profesionálních vztahů s klienty, na základě kterých
vzniká efektivní a funkční spolupráce. Vnímáme, že
právě dobrá dostupnost služby, povědomí o službě
mezi klienty a existence kvalitních vztahů přivádí do
služby další zájemce o službu. Výraznou částí klientely
se stali lidé bez přístřeší, proto jsme částečně omezili

práci na ubytovnách z důvodu saturace poptávky
klientů dalšími službami Prostoru +, jako například
NZDM Kolárka, SAS pro rodiny s dětmi, K-centrum
a Prostor pro inkluzi.  
Byl zrušen nouzový šatník a byla nastavena nová
podoba poskytování potravinové pomoci klientům.
Obnovili jsme spolupráci s dostupnými návaznými
službami a institucemi, které naši klienti ve velké míře
využívají.

MAS Zálabí
Terénní sociální programy v regionu MAS
Zálabí jsou odnož kolínských terénních programů,
fungující od července roku 2019. Jedinečnost tohoto
počinu spočívá v přinesení terénní sociální práce
do menších obcí, kde nikdy předtím poskytována
nebyla. Mapujeme situace v jednotlivých obcích,
kde kontaktujeme potenciální klienty přímo na
ulici. Služba má za sebou za uplynulé roky a rok
2021 práci s více než 150 klienty, kteří jsou různě
koncentrovaní v regionu MAS Zálabí. Navázali jsme
kvalitní profesionální vztahy s lidmi, nyní našimi

klienty, kteří nám na základě dobré zkušenosti se
službou přinášeli a přinášejí do služby klienty další.
Klienti v rámci MAS Zálabí se nejčastěji potýkají se
ztrátou zaměstnání, s nedostatkem financí na živobytí
a potraviny, nevyhovujícím bydlením, nedostupností
institucí a služeb.. Tématy jsou také alkoholismus
a duševní zdraví. V roce 2022 nás čeká poslední půlrok
fungování programu. Rádi bychom našli cesty, které
by nám umožnili v poskytování služby v rámci MAS
Zálabí pokračovat.

Název projektu: Terénní programy v regionu MAS Zálabí
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593

KOLÁRKA

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín

NZDM Kolárka
V roce 2021 bylo nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Kolárka (dále jen NZDM) i nadále bezpečným
místem pomoci a podpory pro děti a mládež
z Kolína a okolí. Chod služby byl zejména v první
polovině roku ovlivněn pandemií Covid-19, a proto
jsme službu poskytovaly převážně terénní formou
v ulicích města. Mimo jiné v reakci na stávající situaci
docházelo k rozvíjení nabídky i dalších služeb skrze
online prostředí, díky čemuž jsme udržovali kontakt
s cílovou skupinou. V květnu jsme se přivítali tváří
v tvář. S úlevou jsme nezaznamenali výrazný pokles
počtu klientů a klientek. Co jsme ale zaznamenali,

bylo výrazné prohloubení nepříznivé sociální situace.
V uplynulém roce se nám dále podařilo
zrealizovat projekt „Bertík pomáhá 2021“ v jedné
z vyloučených lokalit města Kolína. Díky získaným
finančním prostředkům jsme vybudovali nové,
bezpečné a útulné místo, jehož cílem bylo podpořit
nejen osobnostní rozvoj dětí a mládeže v nových
dovednostech, ale i zajistit aktivní trávení volného
času, prohloubení a upevnění mezilidských vztahů,
které přispívají k seberealizaci a zlepšení společného
klimatu.

Odborné sociální poradenství dluhové
hledali strategie, jak krize zvládnout a překonat.
V roce 2021 bylo fungování naší služby i nadále
velmi ovlivněno pokračujícími pandemickými vlnami
Covidu-19. Karanténa a izolace se staly běžnou
součástí našich životů. Standartní součástí nabídky
našich služeb se proto stalo distanční poradenství.  
Také v roce 2021 nás čekalo několik významných
legislativních změn a museli jsme reflektovat
psychosociální potřeby našich klientů a klientek
s ohledem na jejich náročné životní situace. Klienti
z řad seniorů trpěli izolací od svých rodin, připadali
si zbyteční, strachovali se o zdraví nejen své, ale
i svých blízkých. Lidé v produktivním věku s námi často
řešili existenční potíže spojené se ztrátou zaměstnání
či poklesem výdělku, partnerské krize nebo
výchovné problémy dětí. U klientů s psychiatrickým
onemocněním vlivem nouzových opatření docházelo
ke zhoršení jejich psychiatrického onemocnění.
Psychosociální podpora, kterou jsme našim klientům
poskytovali, se proto musela opírat o naslouchání
druhému, trpělivost a pochopení, sdílení emocí
a budování důvěry a sounáležitosti. Společně jsme

Zorný úhel naší poradny se zaměřoval na
významnou novelu exekučního a občanského soudního
řádu, ale také na novinku v podobě možnosti zřízení
chráněného bankovního účtu. Na podzim jsme se pak
pro naše klienty stali průvodci v průběhu mimořádné
akce tzv. milostivého léta, jehož počátek se díky
různým výkladům ze strany zdravotních pojišťoven
ale i jednotlivých soudních exekutorů neobešel
bez komplikací. Hlavní gró naší práce ale spočívalo
ve službách spojených s oddlužením – podali jsme
desítky insolvenčních návrhů spojených s návrhy na
povolení oddlužení a poskytovali poradenství týkající
se insolvenčního řízení.
V průběhu celého roku jsme ve spolupráci
s Diakonií ČCE pokračovali v realizaci projektu Život
s dluhy financovaného z Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.
Díky tomuto projektu mohli naši klienti využívat
poradenství insolvenčního správce a nezávislého
advokáta a bezplatnou psychoterapii či edukaci
v oblasti dluhové gramotnosti.

Název projektu: Život s dluhy
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016049

Primární prevence
V r. 2021 bylo našim cílem především realizovat
domluvené programy primární prevence na školách,
na kterých nemohly proběhnout v r. 2020. I v tomto
roce byla ale realizace Programů primární prevence
poznamenána epidemiologickou situací. V první
polovině roku byly školy pár měsíců zavřené, výuka
probíhala online, nebylo tedy možné Programy
primární prevence realizovat. V průběhu celého roku
2021 jsme tak i nadále udržovali kontakty se školami,
s nimiž dříve spolupráce probíhala, případně s nimiž
byla nově domluvena.  
V prvním pololetí školního roku 2021/2022 se
epidemiologická situace zlepšila, děti se vrátily do škol,
a tak se nám podařilo realizovat domluvené Programy

primární prevence. Programy primární prevence na
podzim postupně probíhaly na školách SOU Čáslav
a SOŠ a SOU Kolín. Na SOU Čáslav bylo postupně
realizováno 5 bloků primární prevence tematicky
zaměřených na vztahy ve třídě, komunikaci a online
svět. Zapojeno bylo celkem 60 žáků a žákyň. Na SOŠ
a SOU stavební byly realizovány 4 bloky primární
prevence tematicky zaměřeny na téma tolerance
a návykové látky, celkem bylo zapojeno 98 žáků
a žákyň. Na přelomu roku byla domluvena spolupráce
s dalšími školami (ZŠ Nové Dvory, ZŠ Žehušice, a další),
a tak jsme do nového roku vstupovali s odhodláním
a nadějí.  
V obdobích, kdy jsme nemohli Programy primární

prevence realizovat   jsme se snažili upravovat
a inovovat nabídku programů tak, aby reagovala na
aktuální trendy v oblasti primární prevence. Udržovali
jsme kontakt se školami a reagovali na jejich potřeby
a poptávku. Byly podrobněji rozpracovány aktivity
zaměřené na témata vztahů ve třídě, komunikace
a spolupráce, protože právě v těchto oblastech mnohé
kolektivy po návratu z distanční výuky potřebovaly
a stále potřebují, podpořit.

V následujícím roce 2022 bychom rádi
pokračovali ve spolupráci se jmenovanými školami
a navázali aktivní spolupráci s dalšími školami, které
nás na přelomu r. 2021 a r. 2022 oslovily. Dále budeme
v r. 2022 pracovat na rozšíření témat preventivních
programů i pro ročníky prvních stupňů základní školy.

Prostor pro inkluzi
Rok 2021 byl pro nás v inkluzi rokem posílení
důvěry s partnery zástupci základních škol, mateřských
škol a pracovníky města. Rok hledání nových cest
a možností.

institucí, ale i všem zákonným zástupcům, kteří hledají
možnosti, jak své děti podpořit, najít s nimi cestu
k jejich lepším školním výsledkům a tak i snad k „lepší“
budoucnosti.

Rok, kdy bylo snad nejvíce skloňováno slovo
„online“. Online doučování, online porady, online
konference… Ale také rok výletů a plánovaných akcí
s našimi dětskými klienty, jelikož po „lockdownu“
nikdo nechtěl sedět doma a o to víc jsme vymýšleli
a plánovali- výlet do zoo, do IQlandie, do planetária,
na rozhlednu, na zámek, na parník, na „stopovačku“…

Celkem jsme za rok 2021 podpořili v projektu
155 dětí, z toho 115 školních a   40 předškolních
dětí. 117 dětí školního věku /doučování ve škole: 62;
doučování v rodinném prostředí (doma): 44; online
výuka na ubytovně Ludmila: 9/. 40 dětí předškolního
věku /32 dětí podpořených v kolínských MŠ a 8 dětí
v Neformálním předškolním centru/.

I za rok 2021 bychom nejen na tomto místě
rádi poděkovali nejen našim kolegům z partnerských
Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604

Program PILOT
Rok 2021 pro nás probíhal ve znamení doby
postcovidové, tedy pomalého návratu k víceméně
běžnému způsobu realizace služby. Pokračovali
jsme v realizaci Pilot pro OSPOD, v jehož rámci jsme
prohloubili poskytování multidisciplinární podpory
dospívajícím do 18 let a jejich rodinám v péči
OSPOD. Zaznamenávali jsme další nárůst psychických
obtíží u dospívajících, zejména úzkosti, deprese,
sebepoškozování a také obtíže způsobené vleklými
rozvodovými konflikty rodičů. Vzhledem k rostoucí
poptávce kurátorů a sociálních pracovnic z měst
Středočeského kraje jsme rozšířili cílovou skupinu
i pro mimopražské klienty, kteří mohou využít podporu
v Praze, neboť do ní například dojíždějí v rámci studia.

V rámci projektu Inovace programu Pilot
financovanému z ESF jsme se zaměřili na dobré
zvládnutí poslední fáze projektu multidisciplinární
podpory dospívajících a mladých dospělých.
Vzhledem k naprosto naplněné kapacitě jsme během
roku přestali nabízet službu novým klientům a zaměřili
se na zvládnutí podpory pro stávající klienty. Konečně
jsme mohli začít realizaci skupinového setkávání, které
se skvěle rozběhlo a klientům zvyklým na individuální
práci umožnilo prožít změnu i ve skupině vrstevníků.
Snažili jsme se odborně provázet dospívající
během tohoto nelehkého období života a poskytovat
kontinuální a intenzivní podporu v přetíženém
českém systému péče. Opět pozorujeme značný

nárůst dospívajících se zkušenostmi s psychiatrickou
hospitalizací, akutními krizemi či sebevražedným
pokusem a s potřebou ambulantní psychiatrické
péče spojenou s pravidelnou terapeutickou prací.
Zároveň zaznamenáváme větší ochotu a schopnost
klientů a rodičů přijmout složitost potřeb a obtíží
během dospívání v ohrožené rodině a potřebnost
intervence v případě vážných obtíží. Máme dojem, že
psychické obtíže u dospívajících jsou již méně často
pociťovány jako nepřijatelné stigma, rodinná ostuda
nebo ohrožení, které musí dotčení popřít, svést na
nějakého externího viníka nebo skrýt před ostatními.
To je dobrá zpráva, neboť odvaha a schopnost

připustit nepříjemnou realitu bývá často klíčovým
prvkem možnosti změny a zlepšení.
Do programu Pilot pro OSPOD se v loňském roce
zapojilo celkem 66 osob, z toho 42 žen a 24 mužů
či 49 dětí a dospívajících a 17 rodičů. Celkem bylo
realizováno 576 výkonů, nejčastěji šlo o hodinová
individuální terapeutická sezení (361 výkonů).
V projektu Inovace šlo o 111 klientů (76 žen a 35
mužů, 93 dospívajících a mladých dospělých a 18
jejich blízkých osob) a 1339 výkonů.  

Název projektu: Inovace programu Pilot
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011283

Genderový audit
Organizace v roce 2021 úspěšně finalizovala
projekt zaměřený na implementaci doporučení
genderového auditu realizovaného v r. 2013. Ve finální
fázi projektu byla vyhodnocena data shromážděná
v rámci systému, který se zaměřoval na statistiky
přijakých/odmítnutých
uchazečů/uchazeček,
statistiky skončených pracovních poměrů a využívání
flexibilních forem práce. Nasbíraná data o výběrových
řízeních prokazují výrazně vyšší počet žen uchazeček
(feminizované odvětví). Shromažďovaná data
o důvodech nepřijetí uchazečů a uchazeče potvrzují
rovný přístup k uchazečům i uchazečkám. Dle dat
týkajících se odchodů zaměstnanců a zaměstnankyň
z organizace dochází nejčastěji k ukončení pracovní
smlouvy dohodou. Důvody ukončení pracovního
poměru ze strany zaměstnavatele nejčastěji souvisí
s úrovní pracovního výkonu pracovníků a pracovnic.
Důvody ukončení pracovního poměru ze strany
zaměstnance/zaměstnankyně souvisí nejčastěji
s jinou pracovní nabídkou, odchodem do jiné sféry

či potřebou změny pracovního prostředí a náplně.
Kromě výrazně vyššího podílu žen uchazeček ve
výběrových řízeních je patrný i vyšší počet žen
zaměstnankyň v organizaci. Během realizace projektu
bylo do organizace Prostor plus přijato několik
zaměstnanců a zaměstnankyň díky využití flexibilních
forem práce. Využití této formy práce tak umožnilo
poskytnutí zaměstnání pro osoby starší padesáti let či
matky na rodičovské dovolené.
V závěru projektu proběhl genderový re-audit,
který hodnotil, zda se doporučení původního auditu
podařilo naplnit. Veškerá doporučení byla nezávislou
auditorkou vyhodnocena jako splněná, ať už se jednalo
o oblast personální politiky, hodnocení a odměňování
práce, slaďování pracovního a rodinného života či
oblast kultury organizace.

Název projektu: Implementace doporučení genderového auditu Prostor plus, o.p.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010348

Veřejně prospěšné práce
V roce 2021 Prostor plus o.p.s.  umístil 9 lidí z řad
dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů a uchazeček
z  ÚP Kolín na pozici VPP - veřejně prospěšné práce.  
Vybraní uchazeči a uchazečky pracovali od dubna do
října a podíleli se na úklidu města Kolína. Mezi hlavní

pracovní činnosti patřilo okopávání a čištění krajnic
silnic a chodníků, úklidy černých skládek na perifériích
města, běžný úklid odpadků v předem vytipovaných
lokalitách a v neposlední řadě podzimní hrabání listí.

Pěstouni
Programy pro pěstounské rodiny pomáhají
a podporují rodiny vykonávající pěstounskou péči
ve snaze stabilizovat rodinné prostředí, rozvíjet děti
i pěstounské rodiče. V roce 2021 využili našich služeb
rodiny spolupracují s OSPOD Čáslav a Kutná Hora,
Charitou Přelouč, Charitou Pardubice a Úsměvem
Říčany, poradenským centrem pro rodinu a děti.
V daném roce jsme s pěstounskými rodinami
pokračovali v tématu „Já v roli pěstouna II - FOCUS“
– jak bezpečně a citlivě hovořit s dětmi o obtížných
tématech, aby se nenarušil dobrý vztah” a to v rozsahu
odpoledního vzdělávání (2x po 3 hod) a navázali jsme
na nové téma daného roku „Jak zvládat vývojové
fáze dětí s ohledem na vlastní zkušenosti, osobnost
a limity“ také v rozsahu odpoledního vzdělávání (8x
po 3 hod), víkendového vzdělávání (12 hodin, 24

hodin) a jednodenního vzdělávání (2x po 6 hod).
Víkendová vzdělávání byla doplněna o program pro
děti “Tajemství“ s cílem nabídnout možnost dětem
mluvit o nesnadných osobních tématech. Pozitivním
odrazem tématu byl zájem dětí o pravidelné
poradenství. 24 hodinovým setkáním se promítalo
také téma krádeží. Na všech setkáních se zároveň
odrážela koronavirová situace.
Plánované jednodenní a víkendové odlehčovací
programy nebyly z důvodu koronavirové situace
a následně nízkého zájmu uskutečněny. Podpořena
byla pěstounka v rámci psychoterapeutického
poradenství, která řešila důsledky problematického
chování svěřeného vnuka. Realizované programy byly
hodnoceny pozitivně a spolupráce s organizacemi
i pěstounskými rodinami pokračuje v dalším roce.

SAS KLUBUS

Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Klubus
Druhý rok po transformaci naší služby z NZDM
na SAS vnímáme jako stabilizační a ukotvující v oblasti
podpory rodin s dětmi. Kromě přímé práce s klienty
jsme upevňovali nastavené spolupráce se školami,
organizacemi a dalšími subjekty.
Díky spolupráci s nadací Eduzměna jsme mohli
podpořit rodiny formou zapůjčení výpočetní techniky
včetně přístupu k internetu. Elektronikou bylo celkem
podpořeno 15 rodin formou zapůjčení a v roce 2021
bylo po roce užívání celkem 9 notebooků darováno
do osobního vlastnictví klientů. Podíleli jsme se také
na přípravě a realizaci Edufestu, který proběhl v září
v centru města Kutné Hory.Festival pořádala právě
nadace Eduzměna a jejím cílem kromě zažití aktivit
hravého učení, bylo také propojení a netradiční
spolupráce organizací, které ve městě působí. Tento

festival pro nás byl příjemným osvěžením po dlouhé
době, kdy veškeré akce byli kvůli pandemii zakázány.
Moc jsme si to užili a doufáme, že budeme součástí
i dalších ročníků.
Stali jsme se členy Platformy včasné péče, která
nám svými aktivitami pomáhá rozvíjet naši službu
v rámci práce s klienty, sdílení dobré praxe, nebo
vytváření podpůrných materiálů. Téma včasné péče
se pro nás stalo zásadní pro naše další směřování.
Náš tým nalézá velký smysl v práci s těmi
nejmenšími a jejich rodiči. Čím dříve je dítě podpořeno
v rozvoji, tím lépe pro jeho budoucnost.

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

NZDM Kotelna

Na Výsluní 719, Zruč nad Sázavou

NZDM Kotelna
Rok 2021 v nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež Kotelna (dále jen NZDM) byl, tak jako ve
všech sociálních službách, ovlivněn pandemií C19.
Prostory klubu byly otevřeny až začátkem května.
Čas strávený v době uzavření klubu jsme věnovali
veřejné sbírce oblečení Daruj teplo, která se u nás
stává téměř tradicí. Sbírka teplého oblečení přispěla
k přečkání zimy lidem, kteří se ocitli v materiální
nouzi, ale také k propojování a setkávání se
s veřejností, budování povědomí a informovanosti
o NZDM ve Zruči nad Sázavou. Pro kontakt  
s našimi klienty jsme v době uzavření klubu využívali
zejména   sociální sítě, které se nám staly důležitým
komunikačním kanálem   a nedílnou součástí
v působení na mladé dospělé, kteří jsou klienty
a nově i potencionálními klienty naší služby. V roce
2021 jsme zaznamenali nárůst počtu podpořených
osob mimo naší cílovou skupinu. S těmito osobami
probíhalo základní sociální poradenství, odkazy na
dostupné služby v okolí i poskytování potravinové
pomoci. Dalšími podpořenými, se díky navázané
spolupráci s Týmem duševního zdraví působícím
na základní škole ve Zruči n/S., staly detekované,

potřebné děti, které byly vybaveny oblečením a obuví
z charitního šatníku, kterým NZDM disponuje. Období
pandemie C19 nám do NZDM přiválo i mladé dospělé,
kteří sváděly svůj boj s návykovými látkami. Probíhala
s nimi intenzivní sociální práce, ale také nadstavbová
činnost pro zajištění základních potřeb v podobě
hygienického servisu, možnosti využití sociálního
šatníku a potravinové pomoci. Další z nedílných
součástí našeho působení se stala v roce 2021 terénní
forma sociální práce. Terénní forma práce probíhala
jednak přímo ve městě Zruč n/S., ale také v okolních
vesnicích. Byl prováděn monitoring lokalit, depistáž,  
aktivní oslovování potenciálních klientů, kontakt
se stávajícími klienty a cílená letáková kampaň,
zaměřená na propagaci služby a zachycení mladých
dospělých, kteří by ji mohli využívat. Rok 2021
nám   odkryl prohloubení nepříznivé sociální situace
a životní úrovně a to nejen u   klientů naší služby.
V roce 2022 budeme upínat veškeré své síly k znovu
naplnění našeho poloprázdného klubu a ke zlepšování  
kvality života všech potřebných klientů naší služby.

Dětské skupiny
Školka v lese, Brankovická 1417, 280 02 Kolín
Školka na hrázi, Na Hrázi 697, 290 01 Poděbrady

Dětská skupina Školka v lese
V roce 2021 byla naše dětská skupina kvůli
covidovým opatřením skoro na 2 měsíce uzavřena.
My jsme ale během té doby nezaháleli, zůstávali jsme
s dětmi v kontaktu skrz různé úkoly a nápady na tvoření,
které jsme spolu sdíleli a pravidelně se potkávali na
online setkáních. V květnu a červnu jsme si období,
kdy byla dětská skupina zavřená, bohatě vynahradili.
Navštívili jsme Gask, Farmu Bláto a již tradičně jsme
strávili celý víkend v jurtě v Kutné Hoře. V červnu jsme
také prošli auditem kvality od MPSV. Auditorky velmi
ocenily práci průvodkyň a naše fungování a dětská
skupina obdržela značku kvality. Na konci školního roku
jsme do velkého světa vyslali hned sedm předškoláků,
s kterými jsme se během naší závěrečné slavnosti
rozloučili. V létě jsme se v rámci letního provozu

a našich tematických týdnů vydali například na cestu
kolem světa, pod moře nebo do divočiny a všechno
jsme si to skvěle užili. Se začátkem nového školního
roku jsme do našeho kolektivu přivítali několik nových
dětí, zopakovali jsme si naše tradiční přespání v jurtě
a taky naši Michalskou slavnost, při které se děti
postaví svým strachům. Vydali jsme se například na
velký výlet do Prahy na kouzelné divadlo o mašinkách
a celý rok jsme zakončili naší vánoční Spirálovou
slavností. Byl to rok plný dobrodružství, nových výzev,
šťastných a smějících se dětí, a hlavně spousty času
stráveného v přírodě.

Název projektu: Dětská skupina Školka v lese v Kolíně
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011143

Dětská skupina Školka na hrázi
V roce 2021 nám nepříznivá epidemiologická
situace opět na pár týdnů zavřela školku. Vyzkoušeli
jsme ale novinku, školku online. Scházeli jsme se
s dětmi jednou až dvakrát týdně ve světě online
– tvořili, učili se básničky, zpívali, četli pohádky
a vyprávěli příběhy. Bavilo to dospělé i děti. Byla to pro
nás výzva, kterou jsme úspěšně zvládli, ale zároveň
jsme se všichni těšili na osobní setkání. Po otevření
jsme zažili mnoho dobrodružství – cyklovýlety,
návštěvy ZOO, výlety vlakem, ale i první přespávání
v jurtě v Kutné Hoře, které kamarádi parádně zvládli.
Na konci školního roku jsme se na Čábelně rozloučili
s našimi předškoláky pohádkovou stezkou s úkoly.

Léto bylo plné zážitků s novými, ale i známými
tvářemi – prožili jsme ho formou týdenních témat. V září
jsme přivítali nové kamarády a učili je našim pravidlům
a režimu školky. Na podzim jsme po dlouhé době
mohli uspořádat akci s rodiči „Uspávání broučků“
a v prosinci jsme se sešli u Adventní spirály.
„Zkoumání přírody, lezení po stromech, užívání si
každého počasí a společných chvil…to je naše školka.
Každý den ve školce je jiný, a to je kouzelné. Děti jsou
úžasné bytosti, od kterých se i my dospělí máme co
učit :-).“ říká vedoucí dětské skupiny a průvodkyně
Gábi.

Název projektu: Dětská skupina Školka na hrázi v Poděbradech
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015978

Čísla a statistiky služeb a programů v roce
2021
počet klientů

počet výkonů

popis

POMÁHÁME
Kontaktní centrum

321

9558

102 559 vydaných stříkaček, 96 068 přijatých
stříkaček, 2 290 bezpečně zlikvidovaných nálezů

Terénní programy adiktologické

172

2 794

122 054 vydaných stříkaček, 122 345 přijatých
stříkaček, 3740 nalezených injekčních jehel

898

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 27,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím: 117, sociálně terapeutické činnosti: 409,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí: 345

2538

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:273,
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:3, Sociálně terapeutické činnosti: 1,
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí: 2261

805

41 rodin. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
234, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím: 15, sociálně terapeutické činnosti: 445,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí: 111

1539

(814 terénní práce, 779 komunitní práce). Mezi
nejčastejší výkony terenní práce patřilo mapování
potřeb a situace klienta - 114x, potravinová pomoc
- 388x, kontaktní práce - 88x, instrumentální pomoc
- 56x a dále pak poskytování informací, krizová
intervence, pomoc s listinami, sociální poradenství,
ošacení a odkazování. V rámci výkonů komunitní
práce šlo pak především o aktivity pro děti z komunit
- 602x, komunikaci s partnery a spojenci komunit
- 76, práci ve prosěch komunity - 43x, a dále pak
komunitní setkání, práci se skupinou, mapování
potřeb a odkazování.

SAS pro rodiče bývalé
uživatele/uživatelky

SAS pro rodiny s dětmi
Zengrovka

SAS Klubus - Kutná Hora

Terénní sociální programy

26

85

122

175

Odborné dluhové poradenství

130

439

439 individuálních poradenství se zaměřením na
insolvenční řízení (243x), exekuce (111x), obecnou
dluhovou problematiku (64x) a ostatní oblasti (21x,
hospodaření, bydlení, práce, soc. zabezpečení..)

Projekt Život s dluhy

110

526

204 výkonů psychosociální podpory, 178 výkonů
terapie, 66 výkonů edukačních seminářů, 75 výkonů
právního poradenství

Odborné adiktologické
poradenství

156

789

453 individuálních poradenství, 92 telefonických/
internetových poradenství, 53 výkonů práce s
rodinou, 75 výkonů informačního servisu

NZDM Kotelna

58

1336

Kontaktní práce: 478, Mapování potřeb a NSS: 222,
Poradenství: 31, Specifická prevence: 37, Sociální
práce: 48, Workshop: 64

NZDM Kolárka

198

2305

Specifická prevence: 294, Poradenství: 27, Situační
intervence: 68, Práce se skupinou: 33, Akce pro
klienty: 349, Kontaktní práce: 504, Mapování potřeb
a NSS: 51

projekt MAS Zálabí

105

2180

Mapování situace k: 572, kontaktní práce: 633,
odkaz/info:181, instument. pomoc: 52, nácvik
dovedností: 3, poradenství: 93, asistence: 2, Krizová
intervence: 18, Práce ve prospěch klienta: 422,
pomoc s listinami: 22

projekt MAS Lípa pro venkov

84

1282

odotazníkováno 965 žáků a studentů ze 6ti ZŠ a
jednoho SOU (Ty a drogy, Ty a technologie, Ty a
hazard)

Program Pilot

66

576

z toho 361 individuálních terapeutických sezení a 7
skupinových sezení

11
bloků na ZŠ
a SOŠ a SOU

Témata vzdělávání byla: Naše třída, - vztahy ve třídě,
komunikace; Online svět a Tolerance

VZDĚLÁVÁME
Primární prevence

Prostor pro inkluzi

202   
žáků (11 tříd)

155 dětí

Genderový audit

NR

Dětská skupina Školka v lese

12

Dětská skupina Na hrázi

12

Veřejně prospěšné práce

9

Pěstouni

Doučování SAS Kolín

NR - nerelevantní

155 dětí, z toho 115 školních a  40 předškolních
dětí. 117 dětí školního věku /doučování ve škole: 62;
doučování v rodinném prostředí (doma): 44; online
výuka na ubytovně Ludmila: 9/. 40 dětí předškolního
věku /32 dětí podpořených v kolínských MŠ a 8 dětí v
Neformálním předškolním centru/.

odpoledního vzdělávání (2x po 3 hod) a navázali jsme
na nové téma daného roku „Jak zvládat vývojové
fáze dětí s ohledem na vlastní zkušenosti, osobnost a
limity“ také v rozsahu odpoledního vzdělávání (8x po
3 hod), víkendového vzdělávání (12 hodin, 24 hodin)
a jednodenního vzdělávání (2x po 6 hod).

78 hodin

25 dětí

300
doučovacích
hodin (45
minut)

Informace o hospodaření společnosti
Tabulka 1
2014

2015

24 605

18 058

19 617 29 639 32 215 35 179 40 330 45 326

Státní rozpočet

7 861

6 548

6 065

5 602

6 038

Místní rozpočty
(obce, kraj)

2 397

6 478

7 354

8 523

10 202 14 108 14 157 41 882

14 347

5 032

6 198

15 515 15 975 16 854 20 551

105

4 368

6 033

5 473

4 868

191

359

209

Ostatní zdroje, výnosy z
vlastní činnosti

5 794

6 558

4 374

6 737

5 743

4 651

4 855

5 978

Celkem

30 504

28 984

30 024 41 850 42 826 40 021 45 544 51 513

Výnosy v tis. Kč - roky
Dotace
z toho:

EU rozpočty
Dary, nadace

2016

2017

2018

2019

4 217

2020

5 622

2021

3 444

Tabulka 2
Náklady a výnosy dle služeb v roce 2020 v tis. Kč

náklady

výnosy

HV

POMÁHÁME

37 520

37 520

0

SAS pro rodiny s dětmi

6 456

6 456

0

NZDM Kolárka (Kolín)

0

3 923

3 923

NZDM Kotelna (Zruč n.S.), NZDM Klubus (KH)

3 506

3 506

0

Terénní adiktologické programy

3 505

3 505

0

Terénní sociální programy

1 263

1 263

0

Terénní programy MAS Zálabí

1 146

1 146

0

755

755

0

Odborné sociální poradenství adiktologické

1 546

1 546

0

Odborné sociální poradenství dluhové

1 838

1 838

0

K-centrum vč. noclehárny pro lidi bez přístřeší

4650

4650

0

Terénní programy MAS Lípa pro venkov

Gambling (v rámci K-centra)
Program Pilot (sociálně-právní ochrana dětí)
SAS pro matky "bývalé uživatelky"
Následná péče pro rodiče, kteří mají zkušenost se závislostí (v rámci SAS
pro matky "bývalé uživatelky")
Implementace genderové auditu
Život s dluhy
Komunitní práce
Centrum sociálních služeb

VZDĚLÁVÁME

Dětská skupina Školka v lese (Kolín)

Adaptační lesní klub (Kutná Hora)
Dětská skupina Školka na hrázi (Poděbrady)

128

128

0

5 009

5 009

0

620

620

0

0

0

0

808

808

0

1 700

1 700

0

0

0

0

667

667

0

9 500

9 503

3

1 866

1 866

0

0

0

0

2 416

2 416

0

OPVVV Prostor pro inkluzi
Primární prevence
ROZVÍJÍME
VPP - úklid města Kolín
Programy pro pěstounské rodiny
Lepší místo

5 114

5 114

0

104

107

3

3 175

3 571

396

820

820

0

0

0

0

0

0

0

2 355

2 751

396

919

919

0

Správa

0

0

0

Sbírky

0

0

0

919

919

0

Ostatní ziskové činnosti vč. příměstských táborů
SPRÁVA ORGANIZACE

Odpisy Kolárka

Tabulka 3
Profesní složení a stav zaměstnanců
Profesní složení

k 1.1.2022

Ředitel

1

Užší vedení organizace

4

Účetní

3

Sociální pracovník

30

Pracovník v sociálních službách

15

Pracovníci dětských skupin a lesního klubu

12

Ostatní odborní a administrativní pracovníci

20

Pracovníci úklidu

4

Zaměstnanci na RD

13

102
NÁZEV GRAFU
Zaměstnanci na RD
13%

Ředitel
1%

Užší vedení
organizace
Účetní
4%
3%

Pracovníci úklidu
4%
Sociální pracovník
29%

Ostatní odborní a
administrativní pracovníci
19%

Pracovníci dětských skupin a
lesního klubu
12%

Pracovník v sociálních
službách
15%

Hospodářský výsledek je uveden před zdaněním. Kompletní účetní výkazy a příloha k účetní závěrce je umístěn ve sbírce listin na webových stránkách obchodního rejstříku.

Partneři Prostor Plus.
Donátoři:

Sponzoři a dárci:

Děkujeme za podporu
obecně prospěšné společnosti
Prostor +

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

Prostor plus o.p.s.

Praha, 8. června 2022

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Prostor plus o.p.s.
Adresa:
Na Pustině 1068, Kolín II, 280 02 Kolín
IČ:
265 94 633
Předmět činnosti:


poskytování sociálních a vzdělávacích služeb, poradenství

Příjemce zprávy
zakladatel po projednání ve správní radě

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu
5.5.2022 – 8.6.2022

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Prostor plus o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Prostor plus o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Prostor plus o.p.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů
České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že


ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a



ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě
na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti
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Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.


Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
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Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 8. června 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1.
Rozvaha k 31.12.2021
2.
Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3.
Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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