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PŘEDSTAVUJEME PROSTOR PLUS, O.P.S. 

Jsme neziskovkou, která generuje zisk. Naším ziskem je spokojený člověk i společnost. Naším posláním 
je mírnit pády a pomáhat zpět na nohy lidem, kteří sami nemají sílu a možnost spokojenosti dosáhnout. 
Věříme, že vztah člověka k sobě i okolí je klíčem ke spokojenosti i změně. Proto pomáháme, 
vzděláváme a rozvíjíme region i jednotlivce tak, aby výsledkem byl vždy spokojený člověk. 

 

IDENTIFIKACE SUBJEKTU 

Název: Prostor plus o.p.s. 

IČ: 26594633 

Právní forma: 141 - obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2 

Stav: aktivní subjekt 

Datum zápisu: 12. 12. 2013 

Spisová značka: O 1333 vedená u Městského soudu v Praze 

POSKYTOVANÉ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 

a. poskytování sociálních služeb: 

● odborné sociální poradenství – ambulantní 

● kontaktní centra 

● nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

● sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

● terénní programy (sociální) 

● terénní programy (drogové) 

● odborné sociální poradenství – terénní 

b. aktivity v oblasti vzdělávání – provozování předškolních zařízení, provozování základních škol 
a školských zařízení (školních družin, školních klubů, domů dětí a mládeže apod.), 

c. aktivity v oblasti vzdělávání – mimoškolní vzdělávání a pořádání vzdělávacích, kulturních, 
společenských a sportovních akcí, 

d. příprava a řízení projektů pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy a rizikovým 
chováním, 
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e. podpora dětí a dospívajících v obtížné životní situaci a poradenství pro jejich blízké osoby, 

f. psychologické poradenství a psychoterapie, 

g. pořádání kulturních a osvětových akcí spojených s propagací neziskového sektoru, 

h. organizace setkávání mezi neziskovými organizacemi, podnikatelským sektorem a zástupci 
státní správy s cílem hledat možnosti spolupráce a podílení se na odstraňování problémů 
spojených s chováním ohrožených skupin obyvatelstva, 

i. pořádání kulturních a společenských akcí, 

j. aktivity podporující ochranu životního prostředí, environmentální výchova, vzdělávání a 
osvěta, 

k. organizace volnočasových aktivit, 

l. administrace firemních prostředků, 

m. zajišťování programů směřujících k posílení společenské odpovědnosti firem, 

n. administrace projektů, 

o. realizace marketingových, politických, preventivních kampaní, 

p. poradenství v oblasti veřejných zakázek, 

q. organizační, ekonomické, finanční (fundraising) a účetní poradenství. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona   

b. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

ZAKLADATEL 

Petr Steklý 

STATUTÁRNÍ ORGÁN: ŘEDITEL/KA 

Petr Steklý (do 14. 12. 2018) 

Michala Michlová (od 15. 12. 2018) 
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SPRÁVNÍ RADA 

Petr Nevšímal 

Ondřej Zapletal 

Luděk Niedermayer 

DOZORČÍ RADA 

Jakub Obraz 

Jiří Franz 

Monika Březinová Seifertová 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Mgr. Michala Michlová, ředitelka 

Tel: +420 604 937 300 

Mail: michala.michlova@prostor-plus.cz 

Ing. Petr Černý, ekonom 

Tel: +420 317 471 745 

Mail: petr.cerny@prostor-plus.cz 

Ing. Zuzana Jarošová, vedoucí projektového oddělení 

Tel: +420 725 490 727 

Mail: zuzana.jarosova@prostor-plus.cz 

Martin Holeček, DiS., ředitel sekce sociálních služeb 

Tel: +420 773 650 348 

Mail: martin.holecek@prostor-plus.cz 

Mgr. Eva Píšová, ředitelka sekce vzdělávání 

Tel: +420 731 615 662 

Mail: eva.pisova@prostor-plus.cz 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE MÍŠI MICHLOVÉ 

Rok 2018 byl pro Prostor plus o.p.s. milníkem v jeho 15 leté historii – v 
polovině prosince rezignoval první ředitel a zakladatel celé organizace 
Mgr. Petr Steklý. Konec roku tak byl pro všechny náročný. Jak už to bývá, 
těžká situace prověří, jak stabilní a stmelený je tým, a v tomto ohledu 
zaměstnanci P+ obstáli na jedničku. Také se ukázalo, že ač byl Petr Steklý 
hlavní, pro mnohé jedinou tváří Prostoru plus o.p.s., s jeho odchodem jsme 
se vyrovnali a P+ plynule pokračuje v poskytování veřejných služeb jako 
doposud. Jednotlivé týmy sociálních služeb pomáhají tam, kde je to 
potřeba a kde už jiní zlomili hůl. Týmy našich lesních školek rozvíjí naše 
nejmladší klienty předškolního věku. Co se v které službě, programu či 
školce podařilo za rok 2018, se dočtete v naší výroční zprávě.  

Všem, kteří se na aktivitách Prostoru plus o.p.s. v roce 2018 podíleli, tímto děkuji za jejich nadšení, 
ochotu, bezmezný optimismus a iniciativu měnit věci kolem nás a dělat věci smysluplné. Stejný dík pak 
patří všem, kteří nám na „dělání dobra“ dávají finanční prostředky a věří, že je proměníme v užitečné 
hodnoty. 

 

    

 

        Mgr. Michala Michlová  
        ředitelka Prostor plus o.p.s. 
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POMÁHÁME 

KONTAKTNÍ CENTRUM 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POD BRANKOU 

Adresa:  

Zahradní 17, 280 02 Kolín IV (do 31. 5. 2018)  

Jiráskovo náměstí 13, 280 02 Kolín V (1. 6. – 31. 8. 2018) 

Zahradní 17, 280 02 Kolín IV (od 1. 9. 2018) 

Kontakty: 

+420 777 847 071 

kc@prostor-plus.cz 

kristyna.szijjartova@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Stanislava Holovčáková (do 31. 3. 2018) 

Kristýna Szijjártová (od 1. 4. 2018) 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme distribuci harm reduction materiálu (výměnný a jiný HR program), kontaktní práci, 
orientační testy na infekční choroby (HIV, HCV, HBV), orientační test z moči - těhotenský test, základní 
zdravotní ošetření (včetně první pomoci a volání RZS), krizovou intervenci, informační servis, 
korespondenční práci, potravinový a hygienický servis, pracovní terapii (samospráva, výkon OPP), 
sociální práci, individuální poradenství, práci s rodinou, telefonické, písemné a internetové 
poradenství. 

KOMU POMÁHÁME 

Uživatelům a uživatelkám nelegálních drog, lidem zneužívajícím léky, experimentátorům i sociálnímu 
okolí uživatelů drog (rodinní příslušníci, sexuální partneři a osoby blízké). 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali celkem 5 969 kontaktů (z toho 116 prvokontaktů) a starali se o 357 klientek 
a klientů z řad uživatelů drog a pět neuživatelů. Vybrali jsme 80 372 stříkaček a 498 nalezli, 87 808 
potom distribuovali. Otestovali jsme 39 osob 120ti testy na infekční choroby, hygienický servis byl 
využit 1 478krát, a to 96 osobami, potravinový servis potom 1 804krát 118 osobami. 
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CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

Rok 2018 se nesl ve znamení změn. V první řadě se jednalo o nemalé změny personální, služba získala 
novou vedoucí a z poloviny se obměnil i její tým. Přestože služba zůstala v personálním podstavu, 
zvládla udržet chod jen s minimálním omezením. Další změna se týkala plánované rekonstrukce budovy 
sídla služby a s ní spojeného stěhování. Podařilo se nám najít vhodné náhradní prostory, ve kterých 
jsme ale nakonec bohužel nemohli zůstat. Tuto komplikaci jsme zdárně překonali a to do konce roku 
bez nutnosti přerušit či omezit provoz. I přes tyto časté změny jsme udrželi vztah a kontakt s klienty a 
klientkami a krom výměn za námi chodili i v případě, kdy potřebovali jiné sociální služby, např. zařídit 
doklady, léčbu, ubytování apod.  

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Jednomu z našich starších klientů, říkejme mu 
třeba Honza, se zhoršil zdravotní stav, a to tak, 
že operace byla nevyhnutelná. Hrozilo, že 
ochrne. Honza byl v té době bez přístřeší a bez 
příjmu. Protože fungujeme jako celek, navázali 
jsme spolupráci s další službou Prostor plus, 
odborným sociálním poradenstvím. Společně 
jsme Honzovi vyjednali cestovné na lékařskou 
prohlídku, předoperační vyšetření i operaci. 
Honza sám si od nás obvolal vše potřebné 

k tomu, aby mu byl obnoven invalidní důchod, který mu úřady kvůli nesrovnalostem pozastavily. 
V kontaktu jsme byli i během hospitalizace a spolupracovali na tom, jak zlepšit jeho situaci po 
propuštění z nemocnice. Na rekonvalescenci potřeboval klid a zázemí, squat nebyl přijatelnou 
možností. Po propuštění si u nás Honza sám obvolával ubytovny, a protože trpělivost přináší růže, 
podařilo se mu najít volné místo, kde stále bydlí. 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Tato služba byla podpořena z prostředků města Kolína, Středočeského kraje, Ministerstva 
zdravotnictví a Úřadu vlády České republiky - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
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TERÉNNÍ PROGRAMY 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Vyhledáváme uživatele návykových látek v jejich přirozeném prostředí, průběžně monitorujeme 
lokality, sbíráme odhozené injekční stříkačky a distribuujeme harm reduction materiál (výměnný a jiný 
HR program). Dále nabízíme orientační testy na infekční choroby (HIV, HCV, HBV), základní zdravotní 
ošetření (včetně první pomoci a volání RZS), krizovou intervenci, informační servis, sociální práci. 
V omezené míře poskytujeme individuální poradenství, práci s rodinou, telefonické, písemné a 
internetové poradenství. 

KOMU POMÁHÁME 

Uživatelům a uživatelkám nelegálních drog, lidem zneužívajícím léky, experimentátorům i sociálnímu 
okolí uživatelů drog (rodinní příslušníci, sexuální partneři a osoby blízké). 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali celkem 905 kontaktů (z toho 20 prvokontaktů) a starali se o 135 klientek 
a klientů z řad uživatelů drog a jednoho neuživatele. Vybrali jsme 96 376 stříkaček a 4 244 nalezli, 
87 192 distribuovali. Patnácti testy na infekční choroby jsme otestovali pět osob.  

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

Obdobně jako Kontaktní centrum řešily i Terénní programy personální změny a stěhování sídla služby, 
přičemž obojí zvládly bez větších problémů. „Terénům“ se oproti loňskému roku výrazně zvýšily nálezy, 
a to primárně v okolí squatů. Daří se také včas odhalovat nová aplikační místa. V době stěhování 
„Káčka“ zajistily „Terény“ obratně potřebný servis pro jeho fungování (převoz materiálu, odpadu, 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POD BRANKOU 

Adresa:  

Zahradní 17, 280 02 Kolín IV (do 31. 5. 2018)  

Na Pustině 1 068, 280 02 Kolín II (od 1. 6. 2018) 

Kontakty: 

+420 777 650 030 

tp@prostor-plus.cz 

kristyna.szijjartova@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Stanislava Holovčáková (do 31. 3. 2018) 

Kristýna Szijjártová (od 1. 4. 2018) 
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pošty, doplňování zásob, kontakt s klienty, kteří do nové budovy Kontaktního centra nechtěli nebo 
nemohli přicházet). 

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Hanka dlouhodobě užívá opiáty a tlumivé léky, přesto se jí podařilo užívání dostat pod kontrolu a 
zvládla u toho pracovat a starat se o svou rodinu. V práci se jí dařilo a byla schopna svou rodinu plně 
zabezpečit a drogy užívat v rozumné míře, aniž by o tom okolí vědělo.  To vše se jí zhroutilo ve chvíli, 
kdy přišla z důvodů úrazu a následné nemocenské o práci, finanční zajištění, a důsledkem toho také o 
bydlení. Přestože se snažila rychle najít novou práci i bydlení, po několika neúspěšných pokusech byla 
na dně. Bez financí, práce a bez bydlení.  Hanka znovu propadla nekontrolovanému užívání drog. Přesto 
jsme se s ní pravidelně setkávali v terénu a mluvili o jejím prožívání bezvýchodné situace a byli jí 
oporou. Zároveň jsme jí pomáhali vykřesat naději na zlepšení situace a podporovali její osobní 
potenciál ke změně. Hanka tak nabrala druhý dech a začala přemýšlet o léčbě závislosti. Tuto myšlenku 
jsme plně podporovali a vybavili jsme ji potřebnými informacemi. Zároveň jsme jí dali dostatek času, 
aby našla odvahu do léčebny zavolat. Hanka to zvládla, zavolala si od nás do léčebny a v daném termínu 
do ní také nastoupila. 

 

 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba byla podpořena z prostředků Středočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu vlády 
České republiky - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a měst Kutná Hora, Čáslav, Český 
Brod a Pečky. 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO MATKY EX-UŽIVATELKY

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POD BRANKOU 

Adresa:  

Zahradní 17, 280 02 Kolín IV (do 31. 5. 2018)  

Zengrova 356, 280 02 Kolín IV (od 1. 6. 2018) 

Kontakty: 

+420 774 650 350 

+420 735 757 092 

eva.benesova@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Eva Benešová 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme sociální práci, individuální a rodinné 
poradenství, doprovázení, kontaktní práci, nácvik 
rodičovských kompetencí (vaření, sebeobsluha a 
péče o dítě), terapeutickou činnost, informační a 
právní servis, krizovou intervenci, potravinový 
servis, individuální psychoterapii, edukaci a 
komunikaci s dalšími organizacemi. 

KOMU POMÁHÁME 

Matkám, které v nedávné minulosti prokazovaly 
závislostní chování (látková závislost včetně 
alkoholu), jejich dětem a jejich blízkým rodinným 
příslušníkům – pracujeme s celým systémem 
rodiny. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali celkem 5 587 výkonů v rámci 1 887 kontaktů s 39 klientkami služby, z nichž 
9 bylo v roce 2018 nových. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

Od ledna 2018 jsme zavedli pravidelné vaření s klientkami, přičemž připravené jídlo bylo určené pro 
ně a klienty „Káčka“. Rozšířil se i poskytovaný potravinový servis. Kvalitní chod služby se podařilo udržet 
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i v období stěhování. Po celý rok pokračovaly edukace a psychoterapie, slavnosti pro děti klientek, na 
základě FB profilu Prostor pro matky vzrostla podpora veřejnosti a spolu s ní rostl i počet klientek a 
intervencí. Tým služby se udržel stabilní a na základě jeho iniciativy došlo k potravinové sbírce v 
Kauflandu Kolín, kde jsme pro naše klienty a klientky vybrali celkem 644 kg potravin. 

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Klientka, říkejme jí třeba Katka, se na nás obrátila v době, kdy pečovala o tříletou dceru a zároveň byla 
v sedmém měsíci těhotenství. Otec tříleté holčičky byl ve výkonu trestu a výživné na dceru neplatil, 
nebyl zapsán v rodném listu. Katka užívá drogy už velmi dlouho. Již v době zahájení spolupráce 
pracovala na odvykání, užívala nitrožilně Subutex, který získávala řádně na předpis. Nikdy nebyla 
trestána, ale její dluhy dosahují zhruba jednoho miliónu korun. Nejdříve přebývala Katka na ubytovně, 
postupně se ale podařilo sehnat jí nájemní bydlení, což považujeme za největší úspěch. Aktuálně žije 
spolu se svými dvěma dcerami a novým partnerem v bytě 3+1. Z vězení se přihlásil také otec starší 
dcery, takže došlo na řešení zápisu otce do rodného listu. S Katkou jsme probíraly velké množství témat 
počínaje osobní podporou po stránce psychické přes úřední záležitosti až po její mateřskou roli. 
Důležité ale je, že je nyní na dobré cestě. V rámci svého odvykání přešla z nitrožilní formy aplikace 
Subutexu na Subuxon, který užívá dle předpisu a s naší podporou se postupně snaží řešit i svou finanční 
situaci, začala uklízet na DPP. 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003026 
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DROGOVÁ PORADNA 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POD BRANKOU 

Adresa:  

Zahradní 17, 280 02 Kolín IV (do 31. 5. 2018)  

Na Pustině 1 068, 280 02 Kolín II (od 1. 6. 2018) 

Kontakty: 

+420 735 757 095 

poradenstvi.drogy@prostor-plus.cz 

roman.kunc@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Bc. Roman Kunc 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme individuální poradenství (sociální, zdravotní, předléčebné, podpora v abstinenci, motivační 
trénink), osobní asistence (na úřady, k lékařům…), bezplatné právní poradenství, poradenství pro osoby 
blízké uživatelům drog, rodinné poradenství, testování na obsah drog v moči (pouze na žádost klienta 
a po domluvě podmínek testování s pracovníkem služby). 

KOMU POMÁHÁME 

Osobám ohroženým užíváním nelegálních drog, uživatelům drog a osobám blízkým uživatelům drog 
(rodina, partneři, kamarádi, zaměstnavatelé apod.). 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali celkem 597 kontaktů se 161 klienty a klientkami, z toho 128krát se jednalo 
o poradenství pro uživatele drog, 58krát o poradenství pro osoby blízké, 136krát o rodinné poradenství, 
8krát o krizovou intervenci a 239krát o testování na přítomnost opiátů v moči. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

Program se v průběhu roku přestěhoval do Centra sociálních služeb Kolárka Prostoru plus, čímž se i 
fyzicky oddělil od harm reduction služeb. Tým se neustále rozvíjel, a to především v terapeutických 
dovednostech. Díky aktivní propagaci služby se na nás obracely instituce města Kolína, stali jsme se 
plnohodnotným a akceptovaným partnerem odborných programů a dalších institucí. 
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Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

V létě nás vyhledala mladá dívka se svojí matkou. Tato dívka, novopečená maminka, které budeme 
říkat Ester, byla při porodu pro podezření na užívání pervitinu otestována a podezření se naplnilo.  
Dostala se proto pod dohled odboru sociálně právní ochrany dětí, který oslovil ke spolupráci právě naši 
službu. V počátku byla spolupráce s Ester náročnější, opakovaly se pokusy o abstinenci, přičemž její 
dobu se postupně dařilo prodlužovat. Ester k nám jezdila na pravidelné testování a jednou týdně 
docházela také k individuálnímu poradenství na podporu v abstinenci, objevovala se i témata vlastního 
života, vztahů v rodině apod. Díky pravidelné spolupráci se týden po týdnu situace Ester měnila k 
lepšímu, dlouhodobě abstinovala a po několika společných sezeních realizovaných i s matkou klientky 
si byly schopny domluvit jasné podmínky společného fungování v domácnosti a další důležitá témata. 
Po čtyřech měsících pravidelného testování a poradenského procesu si Ester plně držela abstinenci a 
dařilo se jí být matkou. S podporou si také vyhledávala zaměstnání, které by s novou rolí mohla 
skloubit. Na podzim byla trojstranná spolupráce klientky, OSPODu a OSP ke spokojenosti všech 
ukončena. 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003591 
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA 

Adresa:  

Na Pustině 1 068, 280 02 Kolín II 

Kontakty: 

+420 774 650 098 

+420 774 650 033 

osp@prostor-plus.cz 

renata.hanusova@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Renata Hanusová 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme poradenství v oblasti dluhů (mapování dluhů, celková orientace v situaci, exekuční a 
insolvenční řízení), pomoc při sepisu a pochopení obsahu listin (mimosoudní vymáhání, exekuční a 
insolvenční řízení, návrh na povolení oddlužení, doplnění návrhu, vyjádření, návrhy na zastavení či 
odklad exekuce, odvolání, apod.), doprovod a asistenci při jednání s věřiteli, exekutorskými úřady, 
soudy a dalšími institucemi, psychosociální podporu (vhled do celkové situace spojené s finančními 
problémy, jasné vnímání a přijetí reality, aktivace vlastních sil a schopností vedoucích ke zvládnutí 
situace apod.). 

KOMU POMÁHÁME 

Osobám starším 18 let žijícím na území ORP Kolín, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci 
způsobené zadlužením. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali celkem 337 konzultací se 115 klienty a klientkami. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

V roce 2018 se nám povedlo získat akreditaci Ministerstva spravedlnosti k poskytování služeb v oblasti 
oddlužení. Zpracovali jsme tři edukační brožury, určené jak pro lidi, kteří se potýkají s dluhy (informace 
o efektivním splácení dluhů, exekučním řízení, institutu oddlužení), tak pro ty, kteří se chtějí naučit lépe 
hospodařit (sestavení a vedení rozpočtu, tipy jak ušetřit).  Pravidelně a úspěšně jsme využívali možnosti 
konzultací s externím právním poradcem, který nám pomáhá při řešení právně složitějších případů.  
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Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Jana přišla do poradny ve chvíli, kdy obdržela exekuční příkaz, podle kterého jí měla být postupně 
strhávána ze mzdy částka dosahující téměř 700 000 Kč. Zpočátku vůbec nechápala, co se děje. Šlo o 
dluh u mobilního operátora, který vznikl v době, kdy bylo Janě 12 let. Ukázalo se, že smlouvu o 
poskytování služeb uzavřel na jméno Jany její otec, jenž čile využíval jeho služeb, ale nehradil faktury. 
V průběhu dalších šesti let se zdánlivě nic nedělo. Jana se o dluhu dozvěděla ve chvíli, kdy jí byla 
doručena výzva k zaplacení dlužní částky společně s exekučním příkazem k provádění srážek ze mzdy. 
Jinak řečeno, Jana byla postavena před dvě možnosti – dobrovolně zaplatit vše hned, nebo mít téměř 
po celý svůj ekonomicky aktivní život exekuční srážky ze mzdy. Vzhledem k tomu, že se Jana na naši 
poradnu obrátila včas, podali jsme v zákonné lhůtě návrh na zastavení exekuce. Jako důvod k zastavení 
jsme uvedli skutečnost, že Jana byla v době uzavření smlouvy nezletilá – a tedy nezpůsobilá k právním 
úkonům, také jsme se opřeli o fakt, že děti nemohou být zodpovědné za nepoctivé jednání svých 
rodičů. Návrh na zastavení exekuce byl úspěšný. Jana se tak může věnovat svému vlastnímu životu, 
aniž by nesla zodpovědnost za něco, co nezapříčinila.  

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003022 a 
CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003023 
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TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY A KOMUNITNÍ PRÁCE

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme sociální práci, odkazování, instrumentální pomoc, práci 
se skupinou, základní sociální poradenství, pomoc s listinami, 
informování, doprovod/ asistenci, nácviky dovedností/ modelových 
situací, krizovou intervenci, aktivní oslovování a práci ve prospěch 
klienta/komunity. 

KOMU POMÁHÁME 

Jednotlivcům nad 18 let, skupinám a komunitám žijícím v sociálně 
vyloučených lokalitách nebo na hranici sociálního vyloučení. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali celkem 2 185 kontaktů (927 s jednotlivci a 1 258 komunitní práce) se 182 
klienty a klientkami, pravidelně navštěvujeme pět ubytoven a jeden bytový dům. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

V roce 2018 se nám povedlo více spolupracovat s odbory Městského úřadu Kolín a dalšími 
organizacemi a institucemi v Kolíně, prosadit v multidisciplinárním týmu Města klientku programu do 
podporovaného sociálního bydlení, získat cenu Časovaná bota, a šířit tak dobré jméno služby a profese, 
účastnit se oborových konferencí a platforem a zefektivnit spolupráci programu s dalšími službami 
Prostor plus a Města Kolín. Výsledkem toho je například vstup pracovníků NZDM Kolárka na ubytovnu 
Ludmila. 

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA  

Adresa:  

Na Pustině 1 068, 280 02 Kolín II 

Kontakty: 

+420 774 650 030 

tsp@prostor-plus.cz 

alena.zarubova@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Bc. Alena Zárubová Mirgová 
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Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Marie u nás vyhledala pomoc v době, kdy zůstala sama v pronajatém bytě, jelikož její druh nastoupil 
do výkonu trestu. Zároveň jí majitel bytu zvedl nájemné a Marie nebyla schopna sama vše finančně 
utáhnout. Neměla jinou možnost, než se přestěhovat na ubytovnu. Bydlení na ubytovně pro ni bylo 
naprosto stresující, a proto s námi svou situaci intenzivně řešila a snažila se hledat nějaké levnější, 
menší, ale klidnější bydlení. Společně jsme pracovali na tom, aby splnila všechny potřebné podmínky 
pro přidělení sociálního bytu. S jejím souhlasem jsme ji později navrhli k posouzení do 
multidisciplinárního týmu MěÚ Kolín, který vybírá a připravuje ke schválení uchazeče o sociální byty. 
Společně jsme ještě doladili další potřebné náležitosti a Marie byla do sociálního bytu vybrána. Nyní 
má plán našetřit na kauci a časem se přestěhovat zpět do pronájmu společně se svým přítelem, až se 
vrátí z výkonu trestu. 
 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003022 a 
CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003023 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme odborné sociální poradenství v oblastech péče o dítě, bydlení, zaměstnání, rodinného 
rozpočtu, atd., podporu rodiny při výchově a vzdělávání dětí, doprovod a asistenci při jednání s úřady 
a dalšími institucemi, instrumentální pomoc (zapůjčení telefonu, přístup na internet, možnost tisku, 
kopírování), předškolní, školní a volnočasový klub. 

KOMU POMÁHÁME 

Rodinám s dětmi ohroženým sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeným, jejichž nepříznivá 
situace komplikuje péči o děti a jejich příznivý vývoj.  

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali celkem 1 608 intervencí ve 183 rodinách. Pravidelně navštěvujeme sedm 
ubytoven a další čtyři vyloučené lokality. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

V roce 2018 jsme se z velké části věnovali mapování nových oblastí v Kolíně a jeho blízkém okolí. Na 
základě tohoto mapování jsme začali pravidelně dojíždět do Červených Peček, kde poskytujeme pomoc 
několika rodinám na tamější ubytovně. Objevila se i nová lokalita v rámci Kolína, kam rovněž pravidelně 
docházíme. Podařilo se nám navázat dílčí spolupráci s Odborem školství Města Kolín, se kterým jsme 
spolupracovali při dohledávání dětí, které nenastoupily povinnou předškolní docházku. Dále nás 
oslovila Praktická škola Kolín, se kterou jsme také navázali spolupráci. Pravidelně jsme se účastnili 

SLUŽBY ZENGROVKA 

Adresa:  

Zengrova 356, 280 02 Kolín IV 

Kontakty: 

+420 735 750 226 

+420 311 2401 80 

sas@prostor-plus.cz 

petra.brandejska@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Petra Brandejská 
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multidisciplinárních skupin pořádaných Městem Kolín, kde jsme se podíleli na přidělování sociálních 
bytů. 

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Matka oslovila naši službu s žádostí o pomoc se školní přípravou syna v 1. třídě. Každodenní příprava 
na výuku trvala matce se synem i několik hodin denně bez viditelných úspěchů. Po zmapování situace 
jsme doporučili navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, aby bylo ověřeno, zda synovy 
předpoklady odpovídají nárokům ZŠ. Po náročném několikaměsíčním domlouvání termínu s poradnou 
a zároveň třídní učitelkou se podařilo syna vyšetřit a následně přemístit do speciální ZŠ, kam chlapec 
nastoupil a značně se ulevilo jemu i celé rodině.  Dále jsme také zjistili, že matka s dcerou pro sebe 
potřebují najít praktického lékaře. Absence lékaře bránila nástupu do zaměstnání, protože nemohly 
získat potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékaře se oběma ženám podařilo najít. Následně jsme oběma 
pomohli najít vyhovující zaměstnání, při kterém mohou zároveň pečovat o syna. V neposlední řadě 
jsme rodině pomohli s obnovením dodávky energií, aby mohla vařit, prát, uklízet, mýt se atd.  Dceři 
jsme pomohli s vyřízením kartičky zdravotní pojišťovny a zjištěním dluhu na pojistném. Momentálně 
má tedy rodina zajištěnou dodávku potřebných energií, matka s dcerou chodí pravidelně do práce, 
takže rodina s financemi vychází po celý měsíc a syn chodí rád do školy, kde zadané úkoly plní s radostí 
a bez větších obtíží.  

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774 

 

Středočeského kraje a Města Kolín. 
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PROGRAMY PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Přispíváme ke zdravému fungování v rodině a rozvoji komunikace mezi jednotlivými členy. Pomáháme 
zpracovat obtížná životní témata a hledat vhodná řešení. Podporujeme a zvyšujeme odbornost 
pěstounských rodičů. Podporujeme osobní rozvoj pěstounských rodičů. Posilujeme kompetence 
pěstounských rodičů ke spolupráci s ostatními institucemi. Zvyšujeme a posilujeme sociální dovednosti 
a schopnosti dětí. Podporujeme osobní rozvoj dětí. Naše služby se řídí zákonem 359/1999 Sb. o 
sociálně právní ochraně dětí. 

KOMU POMÁHÁME 

Rodinám vykonávajícím pěstounskou péči. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

Celkem jsme podpořili 25 dětí a 45 pěstounů v celkovém rozsahu 72 hodin. Spolupracovali jsme v 
průběhu celého roku se 3 institucemi (OSPOD Čáslav, OSPOD Kutná Hora a Charita Přelouč). 
Individuální poradenství si od nás vyžádala 1 rodina. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

Náš program oslavil 5 let fungování. Nadále úspěšně spolupracujeme s OSPOD Čáslav, OSPOD Kutná 
Hora a Charitou Přelouč. Obsah vzdělávání pěstounů i program pro děti jsme vytvořili na míru, dle 
potřeb a zájmů pěstounských rodin. V roce 2018 jsme zvolili pokračování tématu odborného vzdělávání 
na základě ohlasů a zájmu pěstounských rodin -  Závislosti II. – Zdravé komunikační strategie a práce s 
emocemi. Pro OSPOD Čáslav a Charitu Přelouč byl realizován pobytový program pro pěstouny v 

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA  

Adresa:  

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2 

Kontakty: 

+420 720 992 122 

iveta.parikova@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Iveta Paříková (Štěpánová do 1. 9. 2018) 
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rozsahu 24 h a pro OSPOD Kutná Hora a Charita Přelouč pobytový program v rozsahu 12 hodin. Obě 
vzdělávání byla doplněna respitní péčí s programem na téma „Není řeč jako řeč“ se zaměřením na 
zdravou komunikaci. Z OSPODu Kutná Hora též využili dvou setkání v rozsahu 6 h edukace. Pěstouni 
OSPOD Čáslav a Charita Přelouč využívali také odborného vzdělávání v rozsahu 8 x 3 hodiny. 
Realizovány byly také jednodenní a pobytové odlehčovací programy pro pěstouny, tedy programy 
pouze pro děti: Výlet do Herolandu, Noc v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Zruči nad 
Sázavou, Noc v Poděbradech. Ze sdělení pěstounských rodin a spolupracujících organizací vyplývá 
spokojenost s poskytovanými službami. 

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Do našeho vzdělávacího bloku přišla nově paní Klára. Před nedávnem její rodinu postihla tragická 
událost, v důsledku které a dostala do pěstounské péče vnouče. Jelikož se jednalo o relativně čerstvou 
záležitost, prožívala Klára stále hluboký smutek. Navíc ji samotnou dlouhodobě sužovalo podlomené 
zdraví. Cítila se vyčerpaně a energii, kterou vydávala, velmi těžko doplňovala. Nabízeli jsme Kláře po 
celou dobu vzdělávání podporu, nechávali prostor pro vyplakání a vypovídání se. Společně s ostatními 
přítomnými pěstouny jsme vytvořili bezpečnou atmosféru, plnou pochopení, vzájemného respektu a 
podpory. Vzdělávání jsme vedli citlivě a průběžně si ověřovali, že respektující a podporující atmosféra 
nebyla narušena. Klářin smutek se pozvolna měnil v uvolnění a místy i úsměv. Podařilo se jí nasbírat 
energii pro další fungování a sama se cítila lépe. 

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM 

OSPOD Čáslav, OSPOD Kutná Hora, Charita Přelouč 
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PROGRAM PILOT 

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme podporu dospívajících a jejich blízkých v 
obtížné situaci, navázání kontaktu na OSPOD či v 
dalších institucích, mapování potřeb, diagnostiku, 
individuální terapii a poradenství pro děti a rodiče, 
skupinové terapie a poradenství pro děti a rodiče, 
pomoc při jednání s institucemi a zážitkové 
víkendové výjezdy pro nezletilé klienty. Naše služby 
se řídí zákonem 359/1999 Sb. o sociálně právní 

ochraně dětí. 

KOMU POMÁHÁME 

Dětem a dospívajícím ve věku 12 – 18 let v péči pražských orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), 
rodičům dětí v péči OSPOD a dalším blízkým osobám, potřeby klientů a klientek a možnosti podpory 
konzultujeme i s pracovníky OSPOD a dalších institucí. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

Těžiště služby spočívalo v souladu s projektem v poskytování individuálních terapií dětem. Do poloviny 
roku 2018 byly realizovány tři pravidelné terapeutické skupiny, jedna pro mladší děti 13 – 15 let, jedna 
pro starší děti (15+) a jedna pro rodiče. V druhé polovině roku probíhala již jen sloučená skupina pro 
děti a druhá skupina pro rodiče.  Celkem bylo do skupin zapojeno 12 dětí a pět rodičů. Proběhl jeden 
třídenní víkendový výjezd se zapojením čtyř dětí a pět jednodenních akcí, které využilo celkem sedm 

PILOT PRAHA 

Adresa:  

Ječná 2, 120 00 Praha 2 

Kontakty: 

+420 777 952 223 

stanislav.kunc@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby: Stanislav Kunc 
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dětí.  Celkem jsme realizovali 332 individuálních kontaktů, 274 individuálních terapií a 144 skupinových 
kontaktů ve 44 setkáních. V osobním kontaktu s námi bylo celkem 63 osob, z toho 22 rodičů. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

I přes další krácení rozpočtu a nutné personální oslabení týmu se podařilo poskytovat kvalitní služby, i 
když nutně v menším kvantitativním rozsahu než minulý rok. Službě se dařilo pracovat zejména s velmi 
ohroženými dětmi s velkou zátěží a komplexními potřebami. V průběhu roku jsme zaznamenali výrazné 
posuny v kapacitě dětí snášet zátěž, řešit obtížné situace a volit pozitivní a nerizikové způsoby 
naplňování potřeb. Službu velmi kladně hodnotily i spolupracující orgány sociálně právní ochrany a 
další instituce, zejména díky naší schopnosti a ochotě pracovat s velmi složitými zakázkami a případy 
(nemotivovaný klient, suicidální chování, psychiatrická komorbidita atd.). 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Aktivity projektu Pilot jsou podpořeny z dotačního programu Rodina, 

 

Magistrátu hlavního města Prahy a Městských částí Praha 10, Praha 4 a Praha 2. 
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KOLÁRKA 

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme sociální práci, sociálně terapeutickou práci zaměřenou jak individuálně tak skupinově, 
edukativní programy (diskuze, workshopy, besedy), krizovou intervenci, sociálně terapeutické pobyty, 
kontaktní terénní práce, svépomocné aktivity zájmových skupin za podpory pracovníků, informační 
servis, zprostředkování následné péče a pedagogiku volného času. 

KOMU POMÁHÁME 

Mladým lidem ve věku od 13-26 let z Kolína a Kolínska, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími 
jevy (závislost, šikana, konfliktní/agresivní chování, xenofobie, promiskuita, kriminalita/delikvence) 
anebo se nachází v nepříznivé životní situaci (rozvod v rodině, zhoršená ekonomická situace rodiny, 
problémy spojené se školou, s vrstevníky, úmrtí) a mají zájem hledat a vyzkoušet jinou alternativu 
vnímání a prožívání života kolem sebe. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali 3 546 kontaktů s 209 klienty a klientkami. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

Podařilo se zrealizovat s klienty řadu zajímavých aktivizačních setkání, ať se jednalo o workshopy, 
tematické dílny nebo diskuze o specifických tématech, se kterými klienti přicházeli. V rámci terénní 
práce jsme začali intenzivněji pracovat s klienty žijícími na kolínských ubytovnách, kteří nemají mnoho 
možností jak navštěvovat klub Kolárka, přenesli jsme tedy v batohu klub pod okna jejich domovů. 

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA  

Adresa:  

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín II 

Kontakty: 

+420 775 650 329 

nzdm.kolarka@prostor-plus.cz 

iveta.minarikova@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Iveta Štěpánová, dnes Paříková (do 31. 3. 20118) 

Iveta Minaříková (od 1. 4. 2018) 
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Pracovali jsme s klienty od základních dovedností, jako je pozdrav, žádost či poděkování, až po 
aktivizaci při hledání zaměstnání, objasňování důsledků užívání návykových látek či hledání příčin při 
sebepoškozování. Uspořádali jsme oblastní talentovou soutěž (Talentshow), kterou vyhrála naše 
klientka. Úspěšně jsme prošli rozvojovým auditem České asociace streetwork. 

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

U skupiny náctiletých chlapců vnímáme významnou změnu v chování. Dřívější návštěvy klubu končily 
ničením nábytku a všeho, co nebylo trvale připevněné, viditelným nerespektováním, plejádou 
sprostých výrazů a stopkami na aktivity i na pobyt na klubu v různě dlouhém rozsahu. Po opakovaném 
projevu zájmu pracovníků o jejich životní a sociální situaci při individuálních konzultacích se postupem 
času podařilo lépe se vzájemně respektovat, navázat bezpečný vztah a výrazně lépe komunikovat. 
Klienti sami přicházeli s tématy, která je zajímala - brigáda, partnerské vztahy, sexuální život, pohlavní 
choroby. Postupně začali docházet pravidelně a utvořili jádro klubových klientů, kteří na klubu 
spoluvytváří příjemnou atmosféru. 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003025 

 

a Středočeského kraje. 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU AKTIVIT REALIZOVANÝCH PŘI NZDM KOLÁRKA 

Talentshow byla podpořena z prostředků Města Kolína. 
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUBUS 

KLUBUS KUTNÁ HORA 

Adresa:  

Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora 

Kontakty: 

+420 601 374 601 

+420 602 571 430 

klubus@prostor-plus.cz 

milos.brezina@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Miloš Březina 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme sociální práci, sociálně terapeutickou 
práci zaměřenou jak individuálně tak skupinově, 
edukativní programy (diskuze, workshopy, besedy), 
krizovou intervenci, školní klub, kontaktní terénní 
práci, informační servis, zprostředkování následné 
péče, volnočasové aktivity, hudební a výtvarné 
dílny. 

KOMU POMÁHÁME 

Dětem a mladým dospělým od 6 -26 let z Kutné Hory a okolí, kteří jsou ohroženi společensky 
nežádoucími jevy (závislost, šikana, konfliktní/agresivní chování, xenofobie, promiskuita, 
kriminalita/delikvence) anebo se nachází v nepříznivé životní situaci (rozvod v rodině, zhoršená 
ekonomická situace rodiny, problémy spojené se školou, s vrstevníky, nevyhovující bydlení…) a mají 
zájem nahlédnout a vyzkoušet jinou alternativu vnímání a prožívání života kolem sebe a trávení 
volného času. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali 2 176 výkonů s 65 klienty a klientkami, pravidelně navštěvujeme dvě 
sociálně vyloučené lokality v Kutné Hoře. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 
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V roce 2018 jsme realizovali několik preventivních programů. Důležité byly zejména akce zaměřující se 
na zdravý životní styl a stravování. Nevhodné stravovací návyky byly detekovány jako příčina častých 
zdravotních komplikací klientek a klientů. Například pomocí počítačové aplikace si mohli klienti 
zhodnotit současnou výživovou strukturu a vytvořit zdravější jídelníček. Služba prošla auditem a stala 
se součástí České asociace streetwork. Povedlo se uspořádat talentovou soutěž s unikátním systémem 
hodnocení, ze které si naši klienti přivezli množství cen. Proběhla řada poradenství týkajících se 
rodinných krizí, stěhování, návratu do školy. Dařilo se provázet klienty, snižovat tenze, zvyšovat 
kompetence k řešení vlastní situace. Přivítali jsme stážistky ze zahraniční - kolegyni ze Španělska a 
kanadskou hudebnici. 

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Devítiletá klientka, které budeme říkat Táňa, žije se 
čtyřmi sourozenci, rodiči a babičkou na ubytovně ve 
vyloučené lokalitě. Navštěvuje druhou třídu speciální 
základní školy. Táňa má špatné komunikační 
dovednosti, nesrozumitelný projev, nechápe 
významy slov, má malou slovní zásobu. Na klub od 
počátku docházela s podporou sourozenců (nyní 13 a 
10 let). Aktivity dělala výhradně v jejich společnosti, 
do dění klubu se nezapojovala, tvořila se sourozenci 
uzavřenou skupinu. Pracovníci se začali věnovat 
rozvoji základních dovedností, trénovali správnou výslovnost, bavili se s Táňou o prožívání jejího světa, 
zkoušeli postupně rozdělit uzavřenou skupinu, zvali ke společným aktivitám s ostatními dětmi. Dívka 
sama dostávala podporu v samostatném rozhodování a v objevování nových aktivit. Tyto pozvolné 
kroky vedly k její samostatnější aktivitě a projevu na klubu. Táňa si více uvědomuje svou osobnost a 
vlastní potřeby.  Využívá širší nabídku aktivit, ráda sama vyhledává kontakt s pracovníky. Snaží se 
správně artikulovat. Zlepšila se v tvoření slov a více rozumí jejich významu. Na klubu funguje uvolněně, 
používá humor a často se směje. 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory Středočeského kraje a Města Kutná Hora. 
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KOTELNA 

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Zajišťujeme sociální práci, sociálně terapeutickou práci, zaměřenou jak individuálně tak skupinově, 
edukativní programy (diskuze, workshopy, besedy), krizovou intervenci, sociálně-terapeutické pobyty, 
situační intervenci, informační servis, zprostředkování následné péče, volnočasové aktivity a aktivity 
pro veřejnost – KotelnaFest, Bleší trh, Ukliďme Zruč apod. 

KOMU POMÁHÁME 

Mladým lidem ve věku 13 - 26 let ze Zruče nad Sázavou, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími 
jevy (závislost, šikana, konfliktní/agresivní chování, xenofobie, promiskuita, kriminalita/delikvence…) 
anebo se nacházejí v nepříznivé životní situaci (rozvod v rodině, zhoršená ekonomická situace rodiny, 
problémy spojené se školou, s vrstevníky, nevyhovující bydlení, atd…) a mají zájem hledat a vyzkoušet 
jinou alternativu vnímání a prožívání života kolem sebe a trávení volného času a jejich rodinným 
příslušníkům. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme realizovali 2 572 výkonů s 65 klienty a klientkami a úspěšně uspořádali tři akce pro 
veřejnost. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

V Kotelně se zcela obnovil tým, který přinesl svěží vítr a vnesl do klubu příjemnou atmosféru. Dále 
proměnil prostředí klubu i města na bezpečný prostor k navazování funkčních profesionálních vztahů 
s klienty a veřejností. Pracovnice Kotelny se staly respektovanými odbornicemi na sociální práci ve 
městě Zruči n/S. a jsou pravidelně zvané k tvorbě koncepce sociálních služeb města. NZDM realizovalo 

KOTELNA ZRUČ NAD SÁZAVOU 

Adresa:  

Na Výsluní 719, 285 22 Zruč nad Sázavou 

Kontakty: 

+420 720 922 127 

kotelna@prostor-plus.cz 

alena.horka@prostor-plus.cz 

Vedoucí služby:  

Alena Horká 
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3 akce pro veřejnost (Blešák za Ploty, KotelnaFest 2018, spoluúčast na předvánočním jarmarku ve Zruči 
n/S.) a další akce vázané na roční období (Jarní úklid - den země, Pálení čarodějnic u řeky Sázavy, Výroba 
pampeliškového medu, Vánoční pečení aj.). Další významný úspěch je pilotní čtyřměsíční projekt 
krizových lůžek, který pomohl dvěma mladým lidem z ulice k bydlení a k nalezení stálého zaměstnání. 
Další úspěchy v klientské práci: více než 5 zaevidovaných mladých lidí na Úřadu práce, 1 zvládnutý 
reparát, 4 klienti žijící na ulici nalezli bydlení, matka klienta našla motivaci k návštěvě SVP atd. 

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Klientka Kája (18) do NZDM přišla na doporučení 
stávající klientky klubu s větou: „Prý mi tady můžete 
pomoci“. V rámci rozhovoru se odkryla spousta 
zakázek, které se všechny dají popsat jednou větou: 
„Chci se postavit na vlastní nohy.“ Kája přišla ve 
stavu, kdy neměla žádné osobní věci, neměla kde 
bydlet ani co jíst, ale přesto byla velmi odhodlaná se 
dané situaci postavit a změnit ji k lepšímu. Její 
odhodlání ke změně bylo obdivuhodné. V první řadě 
si zajistila osobní věci, doklady a místo, kam složit 
hlavu přes víkend. Po víkendu dorazila na 
domluvenou schůzku a za asistence pracovníka 
NZDM se přihlásila na Úřad práce. Netrvalo dlouho 
a začala aktivně hledat stálou práci i bydlení. Její 
přání se vyplnila. Nalezla práci na HPP a bydlení v 

ubytovacím zařízení, které spravoval její zaměstnavatel.  Pracovníky od té doby často kontaktovala a 
sdílela své pocity, starosti i radosti skrze virtuální komunikaci. 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory Středočeského kraje a Města Zruč nad Sázavou.  

DĚKUJEME ZA PODPORU AKTIVIT REALIZOVANÝCH PŘI NZDM KOTELNA 

KotelnaFest byl podpořen z prostředků Města Zruč nad Sázavou. 
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SOUHRNNÝ PŘEHLED KLIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH 

 

Graf přehledně zobrazuje počet klientů v jednotlivých službách. Z grafu je patrné, že největší počet 
klientů je z Kolína a Kolínského regionu (buď mají v ORP trvalé bydliště, nebo se zde dlouhodobě 
fakticky vyskytují). Ostatní služby pokrývající oblast Kutnohorska, Českobrodska a z části také 
Přeloučska. Jeden z programů poskytuje služby několika městským částem Prahy.  

Jelikož dochází v Kolíně z 9% k překryvu klientů, kdy někteří klienti využívají více služeb, je absolutní 
číslo počtu klientů v Kolíně o něco nižší (něco málo přes 1100 klientů).   
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VZDĚLÁVÁME 

PRIMÁRNÍ PREVENCE

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA  

Adresa:  

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

Kontakty: 

+420 731 615 662 

eva.pisova@prostor-plus.cz 

Vedoucí programu:  

Eva Píšová  

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

V rámci primární prevence, zkráceně primárky, jsou 
realizovány na základních a středních školách výukové 
programy, které si školy objednávají. Na školu pak do 
jedné třídy vyjíždí lektorská dvojice s připraveným „na 
míru ušitým“ programem. Většinou se ve třídě 
realizuje v jednom školním roce program ve třech 
tříhodinových výukových blocích – tzv. dlouhodobá 
primární prevence. Výukové bloky se zaměřují dle 

objednávky škol na prevenci rizikového chování dětí a mládeže, řešení nekázně, špatných vztahů mezi 
spolužáky, šikany, kyberšikany, záškoláctví, užívání návykových látek atd. Programy podporují 
příznivou třídní atmosféru, učí toleranci a vzájemnému respektu mezi žáky a studenty, tvoří s dětmi 
pravidla vzájemného soužití……. Přináší do tříd jiný pohled na realitu, a to především pomocí metod 
zážitkové pedagogiky a kritického myšlení. Všechny naše programy jsou akreditované - certifikované 
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

PRO KOHO TU JSME 

Pro žáky ZŠ, studenty SOŠ a SOU, pedagogické sbory i odbornou veřejnost. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 
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S programy primární prevence jsme navštívili 20 základních škol a čtyři střední školy. Celkem se 
jednalo o 64 tříd, 1 184 žáků/studentů a 540 výukových hodin. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

V roce 2018 se podařilo realizovat velmi kvalitně všechny výukové programy i přes neustále se měnící 
tým lektorů. Úspěšnost realizace dokládá zájem škol o naše výukové programy i v roce 2019. Velmi 
pozitivně hodnoceno bylo i školení pedagogických sborů (Mladá Boleslav, SPŠ Kolín) a již tradiční 
vystoupení nejzkušenějšího lektora primární prevence Jiřího Převrátila na dvou konferencích primární 
prevence organizované Středočeským krajem.  

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Během programů primární prevence jsme zažili a vyslechli spoustu malých i velkých příběhů. Během 
jednoho roku se lektoři setkali s více než tisícovkou dětí a mladých lidí a s šedesáti učiteli, z nichž každý 
žije svůj životní příběh, a společně s nimi prožili 540 hodin ať už na adaptačním kurzu v Prachovských 
skalách, na hřišti u školy, ve třídě nebo na školním výletě. Je tedy doopravdy těžké vybrat jeden příběh 
z praxe. Možná by místo příběhu mohla stačit jedna otázka, kterou když slyšíte jako lektor primární 
prevence, tak vám rozjasní celý den a potvrdí důležitost vaší práce: „ Kdy zase přijedete?“ 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Program byl realizován s přispěním Středočeského kraje, Města Kolín a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.  
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ŠKOLKA V LESE 

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Dětská skupina Školka v lese používá principy lesní 
pedagogiky a využívá v praxi respektující přístup k 
dětem.  Učíme děti samostatnosti adekvátní jejich 
věku. Stravování je zajištěno v Klíčku, který nabízí 
veganskou stravu, jež k filosofii naší školky patří.  

Pořádáme V lese fest, hudební festival určený nejen 
dětem. Na léto samozřejmě připravujeme příměstské 
tábory. Naše školka se zapojila také do projektu 

Světová škola, hlavním tématem je recyklace. Pravidelně navštěvujeme místní sokolovnu, stejně tak 
docházíme s dětmi potěšit babičky a dědečky v domově důchodců.  

PRO KOHO TU JSME 

Pro 12 dětí ve věku tři až sedm let. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

Ve školce jsme v roce 2018 měli plný stav, tedy 12 dětí, navíc čtyři aktivní náhradníky. Vytíženost školky 
se nesnížila ani o prázdninách.  

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA V LESE 

Adresa:  

Brankovická 1417, 280 02 Kolín 

Kontakty: 

+420 601 322 322 

barbora.vrbicanova@prostor-plus.cz 

Vedoucí školky:  

Eva Kramářová (do 31. 10. 2018) 

Barbora Vrbičanová (od 1. 11. 2018) 
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Rok 2018 byl pro Školku v lese plný nových výzev, projektů a změn. Školka mimo jiné oslavila svůj první 
rok fungování. Děti stále prozkoumávaly les a vše co nám okolí školky nabízelo, ale také se učily bruslit 
na místním hokejovém stadionu, několikrát navštívily babičky a dědečky z domova důchodců a ze 
školky se vydaly na několik menších i větších výletů, například do knihovny, muzea či na nedalekou 
farmu za zvířátky, či do Poděbrad. V únoru jsme uspořádali masopustní průvod plný masek, v březnu 
vynesli Moranu a přivítali tím jaro a v červnu jsme velkolepě oslavili konec školního roku, festivalem 
pro rodiče i děti, nazvaným V lese fest. V září se nám trošku obměnil tým průvodkyň, vše ostatní však 
zůstalo v zajetých kolejích. Školka se zapojila do projektu Světová škola, který naši školku obohatil o 
témata globálního rozvojového vzdělávání. Děti si v novém školním roce užily Michalskou slavnost, 
která byla především o odvaze, a před Vánocemi jsme se společně rozloučili na Vánoční slavnosti.  

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

V rámci odpoledního tvoření bylo v plánu z dřívek a 
knoflíků tvořit vločky. Do tvoření se s nadšením vrhly 
téměř všechny děti. Vločka ale nevznikla ani jedna, 
děti nechaly naplno rozběhnout svou fantazii a 
vznikly tak mnohem zajímavější projekty. Z dřívek a 
knoflíků byl vytvořen například vlak s kufrem a 
dveřmi, kde někdo sedí, transportérovrtulník, 
domeček a také robot, který vydrží i lávu ☺  .   Děti si 
tvoření náramně užily, k tomu si během něj procvičily 
jemnou motoriku a především mohly plně využít svou 
fantazii. Na své výtvory byly náležitě pyšné. 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_035/0002128 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU AKTIVIT REALIZOVANÝCH PŘI ŠKOLCE V LESE 

V lese fest byl realizován za finanční podpory Města Kolína, projekt Babičko, dědečku, zazpíváme 
Vám pro radost byl podpořen NF Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme. 
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ŠKOLKA V ZAHRADĚ 

LESNÍ KLUB ŠKOLKA V ZAHRADĚ/LMŠ PROSTOR PLUS 

Adresa:  

Pobřežní, 284 01 Kutná Hora (do 31. 8. 2018) 

Zelená Hora 52/12, 284 01 Kutná Hora (od 1. 9. 2018) 

Kontakty: 

+420 606 032 266 

info@skolkavzahrade.cz 

Vedoucí školky:  

Lucie Sádlová (do 31. 3. 2018) 

Kateřina Řehová (1. 4. – 31. 7. 2018) 

Adéla Richterová (od 1. 8. 2018) 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Naše školka má jednu třídu, kde 15 dětí vzdělávají dva průvodci. Náš vzdělávací program vychází mimo 
jiné z tradic, které nás provázejí celým školním rokem. Průvodcům do vzdělávání hodně mluví příroda 
– učíme se tedy především situačně, zážitkově, průvodci jsou výborní improvizátoři a vypravěči 
příběhů. Svoje schopnosti a dovednosti nerozvíjíme jen pobytem venku, ale jsme také pravidelnými 
návštěvníky Galerie středočeského kraje, Městské knihovny, výstav a divadel. Naším cílem je dětem 
umožnit a dopomoct vyrůst v sebevědomé empatické bytosti. V létě jsme nabízeli několik běhů 
příměstských táborů. 

PRO KOHO TU JSME 

Pro 15 dětí ve věku tři až sedm let, navíc provozujeme Klubík pro děti do tří let v doprovodu rodiče, 
příměstské tábory jsou potom určeny dětem ve věku čtyři až osm. 

ROK 2018 V ČÍSLECH 

Lesní klub a později Lesní mateřskou školu (LMŠ) navštěvovalo 15 dětí, Klubík v průměru šest rodin za 
setkání, příměstských táborů se zúčastnilo 30 dětí. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

Za úspěch roku považujeme vstup do rejstříku MŠMT a s ní spojenou přeměnu Lesního klubu na LMŠ. 
Neméně důležité bylo získání dotace na přívod vody a kanalizace do zázemí v Pobřežní ulici, kvůli 
němuž jsme se na jeden školní rok přesunuli na Zelenou Horu. Úpravy budou realizovány v roce 2019. 
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Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Na naší školce mám ráda to, že z ní nikdo nespěchá, ani děti, ani rodiče. 
Dokonce i průvodci chodí do školky ve dny, kdy tam být nemusejí, a 
jsou spolu stále v úzkém kontaktu. Rodiče mezi sebou také navázali 
přátelské vztahy a velmi často se tak zapovídají, že je musíme ze školky 
„vyhánět.“ Několikrát padl i návrh, že bychom mohli ve školce pro 
rodiče otevřít odpolední bar pod širým nebem, neb je všem v zahradě 
v teplých měsících tak dobře, že se jim nechce domů ☺ 

 

  

DĚKUJEME ZA PODPORU AKTIVIT REALIZOVANÝCH PŘI ŠKOLCE V ZAHRADĚ 

Dětský den v zahradě se konal za podpory Města Kutná Hora, projekt Babičko, dědečku, zazpíváme 
Vám pro radost byl podpořen NF Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme. 
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ŠKOLKA NA HRÁZI

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Poskytujeme služby pro 12 dětí předškolního věku od 
dvou a půl do šesti let. Máme otevřeno celoročně, 
kromě vánočních prázdnin a státních svátků. 
Otevírací doba je od 8:00 do 16:30.  Stravování je u 
nás řešeno formou zdravých obědů, které jsou 
dováženy z Klíčku. O letních prázdninách pořádáme 
tábory a ke konci roku 2018 jsme začali organizovat 
Klubík, fungující jednou týdně pro děti do tří let a 
jejich rodiče. Naším cílem je, aby děti vyrůstaly 

v kolektivu, kde vládne pohoda a zábava. Aby na školku vzpomínaly dlouho, pozitivně a s úsměvem a 
doprovázely je nezapomenutelné zážitky.  Snažíme se vytvářet komunitu, kdy školka není pouze o 
průvodcích, ale také o rodičích a jejich dětech. Trávíme co nejvíce času venku v přírodě. Snažíme se 
vést děti k samostatnosti a zároveň jim být dobrými průvodci, kamarády a parťáky. Všichni si navzájem 
pomáháme a spolupracujeme. Jdeme dětem příkladem a vedeme je k vzájemnému respektu. 
Pořádáme pravidelné návštěvy domova důchodců, zapojujeme se do akcí pro děti, které se konají 
v Poděbradech, nabízíme různé odpolední i dopolední kroužky (např. Montessori dny, zpívání, 
kuchtění, navštěvujeme tělocvičnu, místní bazén, knihovnu a spousty dalšího). 

PRO KOHO TU JSME 

Kapacita školky je 12 dětí předškolního věku (3-7 let), jimž se věnují dva průvodci. Děti musí být řádně 
očkované a alespoň jeden z rodičů dítěte musí být zaměstnán, vykonávat samostatně výdělečnou 
činnost, studovat, nebo si zaměstnání hledat. 

DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA NA HRÁZI 

Adresa:  

Na Hrázi 697, 290 01 Poděbrady  

Kontakty: 

+420 604 342 671 

marcela.hykova@prostor-plus.cz 

Vedoucí školky:  

Marcela Hyková 
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ROK 2018 V ČÍSLECH 

Školka byla otevřena 1. 4. 2018, kdy byla kapacita obsazena z 1/3. Na konci roku jsme už ale měli plno. 
Klubíku se zúčastnilo osm dětí společně s rodiči a tábory byly obsazeny z větší části - týdenní průměr 
činil přes deset dětí. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

I když se to zpočátku zdálo jako nadlidský úkol, povedlo se nám naplnit školku. Kromě toho jsme 
navázali spolupráci s Domovem důchodců Luxor, kam chodíme každý měsíc, uspořádali jsme příjemné 
vánoční setkání pro rodiče, děti a příznivce naší školky, otevřeli Klubík a nesčetněkrát vykouzlili úsměv 
na tvářích dětí. 

Z NAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE 

 „Chtěla jsem Vám moc poděkovat za krásný zážitek z letních prázdnin. Kluci byli naprosto nadšeni a 
všem ve školce o tom vykládali, až se mě paní učitelky ptaly, kam jsem je to poslala ☺ „ 

 

DĚKUJEME VŠEM DONÁTORŮM ZA PODPORU SLUŽBY 

Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006651 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU AKTIVIT REALIZOVANÝCH PŘI ŠKOLCE V ZAHRADĚ 

Klubík byl realizován za podpory Města Poděbrady, projekt Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro 
radost byl podpořen NF Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme. 
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ROZVÍJÍME 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Prostor plus již pátým rokem organizuje příměstské 
tábory v době jarních a letních prázdnin.   V roce 2018 
uspořádal 9 týdenních turnusů pro 171 dětí z Kolína a 
okolních obcí. Příměstské tábory jsou organizovány 
od 8 h ráno do 16 h odpoledne. Po celý den je pro děti 
zajištěn pod vedením nadšených vedoucích zajímavý 
a zábavný program. Cena tábora v roce 2018 byla 
1950 Kč a zahrnovala mimo kvalitního programu také 
oběd, pitný režim a pojištění. Každý turnus 
příměstského tábora žil svým vlastním tématem, děti 
mohly trávit čas s Harrym Potterem, cestovat časem, 
objet svět za 5 pracovních dní, stát se pirátem, 
zachraňovat Šmouly nebo se vydat po stopách 
Yettiho. 

 

PRO KOHO TU JSME 

Pro děti ve věku šest až patnáct let, maximálně  pro 25 dětí v jednom táborovém turnusu. 

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA  

Adresa:  

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

Kontakty: 

+420 731 615 662 

eva.pisova@prostor-plus.cz 

Vedoucí programu:  

Eva Píšová  
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ROK 2018 V ČÍSLECH 

V roce 2018 jsme s 23 šikovnými vedoucími zrealizovali devět táborových turnusů pro 171 dětí. 

CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

V roce 2018 si 171 dětí užilo na Kolárce jarní i letní prázdniny. Příslušný počet rodičů mohl chodit v klidu 
do práce s pocitem, že je o jejich děti dobře postaráno, že si hrají, tvoří, sportují, že prostě čas o 
prázdninách tráví kvalitně a že je to baví. Pro fungování táborů jsou nejvíce důležití nadšení a 
zodpovědní vedoucí. A ty jsme pro rok 2018 našli, patří jim velké DÍKY. Do příštího roku si přejeme 
stejné fajn děti, stejně naladěné vedoucí a trochu míň horké léto. 
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DALŠÍ PROJEKTY, AKCE A AKTIVITY

PROJEKTY 

31. 1. 2018 jsme úspěšně ukončili projekt Práce, hodnoty, image – budování kapacit. Projekt byl 
realizován za finanční podpory ESF, č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002002. 

 

31. 8. 2018 jsme úspěšně ukončili projekt Podpora procesů v sociálních službách Prostor plus o.p.s. a 
síťování drogových služeb ve Středočeském kraji. Projekt byl realizován za finanční podpory ESF, č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001328. 

 

Od roku 2016 realizujeme projekt z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Nákup 
a rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb Pod Brankou, č. p. 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002341.  Záměrem projektu je nákup budovy Kontaktního centra v Kolíně 
a jeho následná rekonstrukce, kde po rekonstrukci bude možné rozšířit spektrum provozovaných 
registrovaných sociálních služeb a jejich cílových skupin. Po rekonstrukci bude budova sloužit jako 
Centrum sociálních služeb Pod Brankou cílové skupině osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených se specifickými problémy (osoby, které vedou rizikový způsob života, drogově 
závislé, alkoholici, aj.). Výsledkem projektu je vyšší dostupnost a rozšíření spektra poskytovaných 
kvalitních sociálních služeb úzce zaměřených na osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením 
ohrožené se specifickými problémy (osoby, které vedou rizikový způsob života, drogově závislé, 
alkoholici, gambleři, experimentující, abstinující, etnické menšiny, osoby v krizi, osoby bez přístřeší), 
zaměřené na ambulantní a terénní formu. Předpokládaný termín dokončení je stanoven na červen 
2020. 
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LEPŠÍ MÍSTO 

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA  

Adresa:  

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

Kontakty: 

+420 774 640 697 

lucie.kolkova@lepsimisto.cz 

Vedoucí programu:  

Lucie Kolková 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

Lepší místo je on-line nástroj pro spolupráci firem s městy 
a komunitou. Platforma, která spojuje, aktivuje a zlepšuje.  

PRO KOHO TU JSME  

Stavíme na našich zkušenostech s aplikacemi, s radnicemi, 
s místními firmami, se školami, s dárci a hlavně s veřejností. 
Vytváříme kvalitní lokální obsah s vysokou přidanou 
hodnotou. Společně vytváříme společensky odpovědnou 
multimediální platformu pro zlepšení Česka. 

ROK 2018 V ČÍSLECH A CO SE V ROCE 2018 POVEDLO 

A z této myšlenky, vzájemné synergie a partnerství vzniklo 
několik krásných a úspěšných projektů, které jsme v roce 
2018 realizovali.  

Lepší místo ve škole v Jablonci nad Nisou - do projektu se zapojilo 7 základních škol s cca 3000  žáky. 
Posbírali jsme nápady na zlepšení škol a veřejného prostoru, a ty nejlepší nápady pustili do veřejného 
hlasování (hlasovalo 7% obyvatel). Poté jsme s žáky začali pracovat na prezentacích, skrze které se 
dostali k tématům finanční gramotnosti-rozpočet, timingu, postupu prací, poptávkám apod.. V 
závěrečném finále se tedy utkalo 7 nápadů na zlepšení školy. A díky finančním partnerům si vítězové 
odnesli 2 x 50 000 Kč na realizaci.  

Stejný projekt jsme úspěšně realizovali i na Praze 4 (zapojeno 15 škol s cca 4000 žáky, hlasovalo 12 435 
lidí, tedy 11% obyvatel), v Brně Tuřanech (zapojena 1 škola s cca 600 žáky, ve finále 7 projektů 7 % 
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obyvatel), v Městci Králové (zapojena 1 škola s cca 600 žáky, ve finále 4 projekty, hlasovalo 6% 
obyvatel), či Loděnici pro nadační fond Gramofond (zapojena 1 škola s cca 600 žáky, ve finále 8 
projektů, hlasovalo 1 547 lidí, tedy 87% obyvatel). 

V Kutné Hoře jsme zrealizovali 3 ročník Cukrářských 
slavností, které vzešli právě z projektu Lepší místo ve 
městě. Jedná se o jednodenní akci, při které ožívá 
město Kutná Hora. Drobní podnikatelé jako cukráři, 
zmrzlináři, restaurace či muzeum čokolády otvírají 
své dveře návštěvníkům, kteří mají možnost 
ochutnat jejich dobroty, popovídat si či si projít trhy, 
které jsou rozesety po městě.  

Pilotní projekt STAVÍME VÁM SEN,  který Lepší místo 
odstartovalo v Kolíně otevírá téma “renesance řemesla”. Chtěli jsme ukázat, že řemeslo žije a má pořád 
zlaté dno. Že se mladá generace nemusí stydět za to, že ji baví pracovat rukama. Oslovili jsme studenty 
a učiteli SOU a SOŠ stavební v Kolíně, lokální firmy potýkající se s nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků právě v těchto oborech (zedník, elektrikář, truhlář, tesař, instalatér). Navíc jsme oslovili 
místní spolky a svazy (myslivce, skauty, tábornické kluby a další), aby nám zaslali své stavební sny. To 
co potřebují opravit, postavit, zrekonstruovat. Všechny “SNY" - nápady na zlepšení se utkaly ve 
veřejném hlasování (hlasovalo 3596 obyvatel, 11% Kolína). Vítězem se stala rekonstrukce podlahy ve 
společné klubovně v České tábornické unii - turistického klubu Oregon a dalších. Celková kampaň, 
smysl a zásah tohoto projektu měl velký úspěch a již nyní připravujeme start i v jiných městech ČR.  

Ke konci roku jsme udělali předvánoční radost obyvatelům Českého Brodu. Spolu s hlavním partnerem 
Pilulka.cz jsme spustili projekt Daruj radost v Českém Brodě. Neobvyklá lokální akce s přesahem a 
silnými příběhy místní lidí. Obyvatelé nominovali zdejší obyvatele i organizace se silným příběhem, 
který vnáší do místa, kde se pohybují a žijí, to, čeho si váží. Nominováním se tak oceňovaly nejen 
příběhy, ale i skuteční lidé, kteří ve svém městě konají dobro, věnují čas dětem, seniorům, či jen své 
rodině. Budují komunity a starají se o společenský život v Českém Brodě. Přesně takové příběhy zdejší 
obyvatelé zasílali. Následně proběhlo hlasování veřejnosti na podporu nominovaných příběhů. 3 
vítězům hlasování veřejnosti dodal finanční partner produkty z lékárny v hodnotě až 50 000 Kč. Radost 
pro radost! Do hlasování se zapojilo cca 9%. 
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DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A DONÁTORŮM ZA PODPORU PROJEKTU 

Děkujeme firmě Foxconn za podporu kutnohorské akce Živá Hora adventní. 

 

Děkujeme Městu Kutná Hora za podporu Cukrářských slavností. 
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TPCA PRO KOLÍNSKO 

Společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. podpořila v rámci grantového programu 
TPCA pro Kolínsko 2018 dohromady 15 projektů, a to celkovou částkou 4 000 000 korun. Z toho 
4 projekty pro bezpečné a zdravé Kolínsko, 5 projektů pro zelené Kolínsko a 6 projektů pro živé 
Kolínsko. Více o jednotlivých projektech v tabulce níže. 

NÁZEV PROJEKTU VÝŠE GRANTU ZODPOVĚDNÁ 
OSOBA STRUČNÝ POPIS SLAVNOSTNÍ 

OTEVŘENÍ 

Záchranný lodní 
kontejner 

400 000 Kč plk. Mgr. et Bc. 
Dalibor Zeman 

zajištění vybavení pro 
efektivní zásah na vodní 
hladině 

08.05.2019 

Za bezpečnější obce 

Býchory 128 630 
Kč 

Němčice 46 370 
Kč 

Ing. Richard 
Severa 
Lukáš Jelínek 

doplnění dopravního 
značení v obcích 

27.04.2019 

Defibrilátory pro 
Kolín 

125 000 Kč Ing. Jan Širc 
4 defibrilátory na 
sportoviště a Kmochův 
ostrov 

29.08.2018 

Už vím, jak zachránit 
život 

400 000 Kč 
Ing. Anna 
Bašistová 

příprava kurzu na 
záchranu života dětí 
formou KPR 

21.01.2019 

Revitalizace zálabské 
skály 

650 000 Kč 
Mgr. Pavla 
Šimečková 

revitalizace okolí 
Práchovny – umístění 
laviček, osvětlení, 
schodiště 

zatím 
nedokončeno 

Ze života hmyzu 185 000 Kč 
Ing. Šárka 
Kopecká 

naučná stezka o hmyzu 
k výukovým programům 

28.04.2019 

Dešťová voda, 
nevyužité bohatství 200 000 Kč 

Mgr. Bohumil 
Herčík  

nové toalety u 
tělocvičny využívající 
dešťovou vodu 

21.03.2019 

Rychle a zběsile na 
elektrokolech 

150 000 Kč Viktor Prokeš 
3 elektrokola pro MP 
k její vyšší mobilitě 

04.04.2019 

Cestička do školy 200 000 Kč 
Mgr. Irena 
Skřivánková 

oddělení dlážděné 
komunikace od 
chodníku pro pěší 

03.09.2018 

Muzejní depo pro 
vagóny 

250 000 Kč 
Tomáš Vanča 
Jana Vančová 

dřevěná konstrukce 
hrázděné stavby depa 
pro vagóny 

27.04.2019 

Živá náves aneb 
Hydepark v Jestřabí 
Lhotě 

350 000 Kč Václav Nedbal 

doplnění spol. a kultur. 
centra 
v Jestřabí Lhotě – herní 
prvky, lavičky 

28.09.2018 

Bavíme se 
a sportujeme v 
Kolíně 

180 000 Kč 
Mgr. Pavla 
Šimečková 

podpora 7 tradičních 
kultur. a sport. akcí 

více akcí; 
poslední 

05.02.2019 
(sportovec 

roku) 

Učíme děti bruslit 335 000 Kč Iva Horová 
komplex. zajištění hodin 
bruslení pro MŠ v Kolíně 
a okolí 

10.11.2018 
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Za kulturou na 
venkov 

150 000 Kč Lucie Doušová 
pořízení projektoru 
a mobilního pódia 

25.08.2018 

Stavíme Vám sen 
2018 

250 000 Kč 
Mgr. Jindřich 
Synek 

vylepšení PC vybavení 
školy a odměna za 
studentskou práci 

29.03.2019 

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme společnosti TPCA za dlouholetou spolupráci vedoucí k podpoře regionu a dobrých 
nápadů. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA  

Adresa:  

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

Kontakty: 

+420 773 508 866 

linda.heroutova@prostor-plus.cz 

Vedoucí programu:  

Linda Heroutová 

Na veřejně prospěšné práce jsme v roce 2018 zaměstnali 23 pracovníků pro město Kolín. Od května 
2018 do listopadu 2018 uklízeli nejčastěji v lokalitách Futurum Kolín a nádraží, sídliště U Jána, sídliště 
U Kašpara, okolí Jízdárny, garáže Cihelna, nadjezd Zálabí, lokalita Raškovec, Borky, Náměstí republiky 
+ okolí restaurace Palma. V letních měsících pak pracovníci udržují hlavní silniční průtahy Kolínem např. 
ul. Pražská, Jaselská, Havlíčkova, Polepská, Žižkova. 

Z celkového počtu 23 pracovníků pracovalo 10 pracovníků pro společnost Správa městských sportovišť 
Kolín, a.s. Od května 2018 do listopadu 2018 udržovali pořádek a čistotu na kolínských sportovištích, 
které spadají do správy společnosti. 

Děkujeme Úřadu práce ČR a městu Kolín za spolupráci. 
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TERAPIE PROSTOR+ 

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOLÁRKA  

Adresa:  

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

Kontakty: 

+420 605 297 992, +420 777 159 714 

terapie@prostor-plus.cz 

Vedoucí programu:  

Mgr. Markéta Steklá 

V roce 2018 jsme začali v Centru psychosociálních služeb Kolárka nově 
nabízet služby zkušených terapeutů. Cílem je nabídnout veřejnosti cílenou 
odbornou pomoc a podporu při řešení problémů, se kterými se lidé ve svém 
životě potkávají a kterým se problémy nedaří řešit vlastními silami. V nabídce 
je individuální, rodinná i partnerská terapie.  V případě, že jsou problémy 
spojeny se závislostí a to látkovou i nelátkovou jsou služby terapie 
poskytovány bezplatně. 

  



 

 

 
  

PROSTOR PLUS, O.P.S. 50 

 

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Přehled zobrazuje výnosy společnosti v roce 2018 a jejich vývoj, který ukazuje na vzrůstající význam 
místních rozpočtů, zejména Středočeského kraje. Tento trend očekáváme i v roce 2019. Společnost 
netvoří fondy. Hospodářský výsledek za rok 2018 je zisk ve výši 148tis. Kč. Výsledek hospodaření za rok 
2017, zisk ve výši 39tis. Kč, byl převeden na úhradu ztráty z minulých let. Naše účetnictví podrobujeme 
pravidelnému auditu dle české legislativy. Pro rok 2018 finanční audit společnosti zpracovala 
auditorská společnost 22HLAV s.r.o., člen MSI Global Aliance. Kompletní účetní závěrka sestávající 
z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy a je spolu s ní 
zveřejněna na webu společnosti www.prostor-plus.cz a ve sbírce listin na www.justice.cz.

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

31 790 24 605 18 058 19 617 29 640 32 216 
z toho: 3 751 7 861 6 548 6 065 5 602 6 038 

513 2 397 6 478 7 354 8 523 10 202 
11 289 6 998 2 535 5 632 13 238 13 388 
16 237 7 349 2 497 566 2 278 2 588 
3 173 105 4 368 6 033 5 473 4 868 
7 461 5 794 6 558 4 374 6 737 5 743 
42 424 30 504 28 984 30 024 41 850 42 826 

Výnosy v tis. Kč

Státní a místní rozpočty, dotace EU
dotace ze státního rozpočtu ČR
dotace z místních rozpočtů ČR
dotace z EU (OPLZZ/OPZ, OPVK, OPŽP)
dotace z EU (Individuální projekt SČK, měst)

Dary, nadace
Ostatní zdroje, výnosy z vlastní činnosti
Celkem
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6 038 
1 967 
500 

1 058 
2 514 
10 202 

495 
748 
203 

7 366 
1 000 

0 
15 976 

KPSVL 10 413 
OPZ 2 349 
IP STK - SAS, IROP OPŽP 3 213 
Dary, nadace 4 868 
TPCA dar 4 435 
Tesco 42 
Heroland 20 
Foxconn 67 
Jablotron 250 
ostatní 54 
Ostatní zdroje, vlastní činnost 5 743 
Tržby 4 894 
Ostatní výnosy 849 

MZ
MPSV (rodina)
ÚP
Místní rozpočty

Praha a její městské části

STK

ostatní města - Čáslav, Zruč n. 
Sázavou, Český Brod, Pečky

389 

Kolín
Kutná Hora

RVKPP / RVZRM
Státní instituce

Přehled výnosů podle zdrojů v tis. Kč

STK dofinancování adiktologie
STK humanitární fond
Projekty EU
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Výnosy Náklady HV
K - Centrum 3 540 3 540 0
Terénní programy drogové 2 896 2 896 0
Sociálně aktivizační služby 2 838 2 838 0
Terénní programy sociální 1 970 1 970 0
NZDM Zruč a Klubus 4 801 4 801 0
Odborné sociální poradenství 1 586 1 586 0
Pilot - soc. právní ochranna děti 1 095 1 095 0
NZDM Kolín 2 748 2 748 0
Gambling 265 265 0
SAS matky uživatelky 1 801 1 801 0
OSP drogové 1 922 1 922 0
Budování kapacit 216 216 0
Síťování drogových služeb 764 764 0
POMÁHÁME 26 443 26 443 0

Výnosy Náklady HV
Dětská skupina Kolín - Školka v lese 1 700 1 700 0
LMŠ Kutná Hora - Školka v zahradě 754 750 4
Dětská skupina Poděbrady 1 998 1 998 0
Příměstské tábory 329 303 26
Primární prevence 570 570 0
VZDĚLÁVÁME 5 351 5 321 30

Výnosy Náklady HV
Lepší místo 1 914 1 736 178
Firmička, VPP 3 088 3 144 -56
CSR / administrace TPCA 435 412 23
TPCA přerozdělení / zaměstnanecký sponzoring 4 026 4 026 0
OSPOD, Erasmus 355 349 6
ROZVÍJÍME 9 819 9 668 151

Výnosy Náklady HV
Správa 8 122 -114
Ostatní činnosti ziskové, nájmy, dary 648 567 82
Odpisy Kolárka 558 558 0
SPRÁVA ORGANIZACE 1 214 1 246 -32

Rozdělení výnosů a nákladů podle činností
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k 1.1.2018 k 31.12.2018
1 1
5 5
2 2

22 17
12 16
7 9

14 10
2 2

Zaměstnanci na RD 9 14
74 76

Sociální pracovník

Profesní složení a stav zaměstnanců

Profesní složení
Ředitel
Užší vedení organizace
Účetní

Pracovník v sociálních službách
Pracovníci dětských skupin a lesního klubu
Ostatní odborní a administrativní pracovníci
Pracovníci úklidu

Celkem
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Název účtu
číslo účtu Majetek tis. Kč
013 Software 1 350
021 Stavby 34 740
022 Hmotné movité věci a jejich soubory 4 555
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 136
031 Pozemky 646
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 516
073 Oprávky k softwaru -1 170
081 Oprávky ke stavbám -4 672
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí-3 394
141 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 133
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -136
211 Peněžní prostředky v pokladně 73
221 Peněžní prostředky na účtech 95
311 Odběratelé 1 246
314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 0
315 Ostatní pohledávky 58
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 84
378 Jiné pohledávky 1 746
381 Náklady příštích období 93
číslo účtu Závazky - vlastní zdroje tis. Kč
231 Krátkodobé úvěry 1 928
321 Dodavatelé 1 141
324 Přijaté zálohy 75
325 Ostatní závazky 1 250
331 Zaměstnanci 63
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění 619
341 Daň z příjmů 0
342 Ostatní přímé daně - zálohová 151
343 Daň z přidané hodnoty 12
345 Ostatní daně a poplatky,silniční daň 12
346 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 3 675
379 Jiné závazky,vratka chybných plateb 1
383 Výdaje příštích období 0
384 Výnosy příštích období 25
389 Dohadné účty pasivní 170
901 Vlastní jmění 36 249
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -1 405
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 148
955 Přijaté dlouhodobé zálohy 0

Stav majetku a závazků k rozvahovému dni a jeho struktura 
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