VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Slovo ředitelky
Rok 2019 byl pro Prostor plus o. p. s. zcela novou zkušeností. Po odchodu prvního ředitele nás
čekaly první samostatné krůčky, a jak se zdá teď s odstupem času, zvládli jsme je, troufám si říct,
skvěle.
Podařilo se nám personálně doplnit všechny týmy. Díky tomu jsme mohli rozjet nové projekty,
které jsou buď nadstavbou na naše fungující sociální služby nebo jsou v Kolíně zcela nové, jako
např. Prostor pro inkluzi, který je propojením sociální a vzdělávací oblasti. Naše školky se naplnily
spokojenými dětmi a rodiči až po okraj, školní děti si mohly celé léto užívat na příměstských táborech. Nabídka našich aktivit se rozrostla jak směrem k potřebným (noclehárna v období mrazů),
tak k široké veřejnosti (V lese fest).
Velkou část energie jsme v roce 2019 věnovali rekonstrukci budovy Centra sociálních služeb
Pod Brankou, které bude od poloviny roku 2020 zázemím pro 4 sociální služby.
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Snahou celého roku byla otevřená a transparentní komunikace s širokou a odbornou veřejností.
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Pro mě osobně byl rok 2019 zcela novou, zajímavou zkušeností. Děkuji všem kolegům za trpělivost a všem partnerům a donátorům za přízeň. Pevně věřím, že i následující roky budeme moci
společně tvořit Prostor pro smysluplné a užitečné projekty.

ředitelka sekce vzdělávání
michaela.brozova@prostor-plus.cz

Kontaktní centrum
,,Jsme jeden tým zajišťující služby K-centra i terénních
programů pro uživatele a uživatelky drog a jiných návykových látek. Vše, co se řeší v kontaktním centru, má odezvu
i v terénních programech,“ říká Jakub, vedoucí KC a TP.

„Služba SAS-matky mi pomohla v mnoha ohledech. Od udržení abstinence,
přes rady při různých vyřizování na úřadech až po sebedůvěru v samu sebe.“
Klientka, SAS pro matky bývalé uživatelky

Začátkem března jsme se konečně přestěhovali
po vleklých peripetiích do bývalé protialkoholní
záchytné stanice, kde jsme doposud. Bylo to náročné
období a vše jsme zvládali pouze ve čtyřčlenném týmu.
Prostory záchytné stanice navíc nejsou zcela vyhovující. Kontaktní místnost skýtá prostor pouze pro 6 lidí,
kancelář pro pracovníky je stísněná, prostory nedisponují možností dostatečné anonymity ani diskrétnosti.
Povedlo se nám však projít koncem března auditem
České asociace streetwork, a to bez ztráty bodu
a poté, začátkem dubna i certifikací Rady vlády na plný
počet let, který je možné udělit, což jsou 4 roky.
Za největší úspěch loňského roku považujeme,
že se nám podařilo zprostředkovat novou léčbu
hepatitidy C pro 7 klientů v IKEMu. Všichni ji úspěšně
absolvovali a jsou vyléčeni.

Terénní programy

Noclehárna

„Myslím, že dopady na službu a klienty, zapříčiněné stěhováním a podstavem pracovníků, byly minimální, vše
jsme zvládli flexibilně koordinovat. Ve stejném období jako
v K-centru jsme také prošli Certifikací Rady vlády
i auditem České asociace streetwork se stejným ohodnocením jako v Kontaktním centru,“ říká Jakub, vedoucí
programu.

,,V Kolíně dlouhodobě chybí denní centrum pro lidi
bez přístřeší a městská noclehárna má nízkou kapacitu.
Bez střechy nad hlavou je bezmála 50 lidí a v období
mrazů většina z nich bojuje o přežití. Proto jsme v podstatě „na koleně“ vybudovali noclehárnu na dvoře Kolárky.
Svépomocí jsme zajistili party stan, matrace, lůžkoviny,
plynové dělo, personál a další nezbytnosti,
abychom mohli co nejrychleji zahájit provoz. Stan fungoval jako krizová „mrazová“ noclehárna a také jako denní
centrum. Do práce se zapojila většina našich sociálních
pracovníků. Dopad na čtyři desítky lidí, kteří ve stanu
našli útočiště, byl nad očekávání. Kromě toho, že nezmrzli, si někteří našli práci, jiní se rozhodli pro léčbu, někdo
ušetřil peníze na bydlení a budoucí maminka mohla
donosit a později také porodit zdravé dítě.
Na podzim jsme vytvořili dárcovskou výzvu na příští zimu
Daruj teplo. Vylepši si karmu,“ říká Martin, ředitel
sociálních služeb.

Terén se v průběhu let a ani v roce 2019 moc nemění.
Co však považujeme za úspěch je, že v Kutné Hoře
a Čáslavi se nám po malých krůčcích pomalu odkrývala uzavřená drogová scéna, která je dlouhodobým problémem. Probíhá tam takzvaná sekundární výměna,
což znamená, že jeden klient mění stříkačky
pro dalších x potencionálních klientů.
Tuto hypotézu, že jsme pronikli do skryté scény, nám
potvrzují převážně zvyšující se čísla navázaných
klientů a klientek v Kutné Hoře a počty vyměněného
injekčního materiálu včetně stříkaček. Myslím si,
že tomu hodně napomohlo to, že jsme začali provádět
večerní monitoring této lokality a výjezdy v jiné dny,
než obvykle probíhá klasický terén.

Sociálně aktivizační služba
pro matky bývalé uživatelky

Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi

,,Zaměřujeme se na pomoc rodinám, v nichž se některý
z rodičů potýkal se závislostí na návykových látkách, jako
jsou drogy, alkohol nebo léky,“ říká Katka, vedoucí
Sociálně aktivizační služby pro matky bývalé uživatelky.

„Ve službě se setkáváme s rodinami, které se zdají být
v bezvýchodné situaci, ale náš tým se vždy snaží udělat
maximum proto, aby našim klientům a klientkám ukázal,
že všechny problémy lze zvládnout,“ říká Terka, vedoucí
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

V roce 2019 se služba potýkala s řadou zásadních
změn. Po odchodu vedoucí jsme dlouho hledali
tu pravou posilu týmu. Na podzim jsme přijali novou
kolegyni a hned v počátcích jejího nástupu se podařilo
mnoho úspěchů – zorganizovali jsme Mikulášské besídky nebo společné oslavy vánočních svátků.
Rozšířili jsme nabídku našich služeb o možnost
skupinových aktivit a edukačních programů v rámci
zvyšování kompetencí a podpory abstinence klientů
a klientek. Jednou z radostných událostí bylo zajištění
krizového bytu pro klientku z Dětského centra
s příslibem sociálního bydlení. Vánoce tak oslavila
s dcerou ve vlastním domově.

Hnacím motorem pro náš tým jsou situace, kdy vidíme, že naše materiální, verbální nebo psychická
pomoc má smysl. Stejně jako v předchozích letech
jsme i v roce 2019 podporovali rodiny při výchově
a vzdělávání dětí a nabízeli doprovod a asistenci při
jednání s úřady a dalšími institucemi. Pokud se naši
klienti a klientky ocitli v nepříznivé situaci, kdy nedokázali zajistit dostatek potravin pro rodinu, nabídli
jsme potravinovou pomoc jako krizové řešení jejich
momentální nepříznivé situace. Podmínkou této
podpory byla společná práce na hledání příčin a možností zlepšení současné situace.

Terénní sociální programy

MAS Zálabí

,,Naší prací je doprovázet lidi v jejich životních situacích.
Společně s nimi zkoumáme, co se jim v běžném životě
nedaří a proč. Jejich obtíže se často objevují při jednání
na úřadech, hledání standardního bydlení, hledání zaměstnání, při zlepšování podmínek prostředí, ve kterém
žijí, ve vztazích,“ říká Alena, vedoucí Terénních sociálních
programů.

„Prakticky jsme začínali a stále začínáme od nuly.
Mapujeme situace v jednotlivých obcích, kontaktujeme
potenciální klienty přímo na ulici, komunikujeme s obecními úřady a pracujeme na vzájemné důvěře, která se
nezískává lehce. Už teď ale můžeme říci, že se píle
vyplácí. Pracujeme s několika desítkami klientů a klientek
a dalších několik set potenciálních klientů jsme oslovili
osobně, nebo pomocí letákové kampaně. A kdo je vlastně naším klientem? Každý člověk starší patnácti let, který čelí nepříznivé životní situaci, ze které mu
pomáháme najít cestu ven,“ říká Ondřej, terénní
pracovník programu.

Při komunitní práci doprovázíme skupinu lidí, kteří
mají společný cíl. Ať je to práce s jednotlivcem nebo
komunitou, předáváme jim naše schopnosti, vědomosti a dovednosti - učíme je a zároveň se od lidí
učíme my sami. Pomáháme lidem a komunitám
zlepšit podmínky pro jejich růst. Důležitá je i psychická podpora a vědomí, že na ,,to“ klienti nejsou sami.

Terénní sociální programy v regionu MAS Zálabí jsou
čerstvá 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.

MAS Lípa pro venkov
,,V Terénních programech v regionu MAS Lípa pro
venkov (Street´n´school) vyhledáváme a oslovujeme
mladé dospělé (15+), kteří nově nabývají zkušenosti
s návykovými látkami, hazardem, nebo je virtuální svět
her a sociálních sítí přitahuje více, než ten reálný,“ říká
Tomáš, vedoucí programu.
Mapujeme jejich zkušenosti, postoje a názory a nabízíme jim informace, poradenství, pomoc a podporu
dříve, než se u nich rozvine závislost. Pracujeme jak
na ulicích, tak v prostorách základních, středních škol
a učilišť v regionu MAS Lípa pro venkov, tedy všude
tam, kde se mladí dospělí vyskytují.

Odborné sociální poradenství
dluhové
„Pomáháme lidem řešit dluhy. Když si neví rady s exekucemi, nevyznají se v listinách, bojí se zavolat na úřady,
neorientují se v zákonných možnostech, chtěli by se
oddlužit. Dbáme na to, aby naši klienti a klientky své
situaci rozuměli a byli schopni ji zvládnout. Život s dluhy
není lehký, snažíme se proto především o lidský přístup
a realistický náhled na věc,“ říká vedoucí služby Denisa.
V roce 2019 se na nás po červnové novele
Insolvenčního zákona klienti a klientky obraceli především se žádostí o oddlužení. Podali jsme desítky
insolvenčních návrhů. Máme akreditaci Ministerstva
spravedlnosti, což znamená, že oddlužení klientů
a klientek řešíme bezplatně a poskytujeme jim také
další poradenství týkající se insolvenčního řízení.

Odborné sociální poradenství
drogové
,,Dost často si lidi myslí, že klienty ve službě drogového
poradenství přesvědčujeme o tom, aby drogy nebrali,
to určitě neděláme, ale ani je v tom nepodporujeme.
Vždy volíme přístup, který co nejvíce sedí k danému
člověku a jeho potřebám - někdy je to abstinence, někdy
je to kontrolované užívání, které mu tolik nekomplikuje
život, pokud opravdu není schopen si ho hlídat. Víme,
že to, co nejvíc lidi pohání, je touha. Proto po ní s klienty
pátráme, a když ji vypátráme, použijeme ji jako hlavního
pomocníka ke změně - úspěchu. Občas se i lidé vrátí
po nějaké pauze, odmlce. Chtějí zkusit bojovat znovu.
Můžou, my je v tom úsilí podpoříme,“ říká Roman,
vedoucí poradny.
Odborné sociální poradenství se týká především problematiky užívání návykových látek a závislostního chování.
Klientům a klientkám poskytujeme především podporu,
informace a společně se snažíme minimalizovat rizika
spojená s užíváním návykových látek.

„Jsem muž, je mi 41 let. Hodně jsem pil, teď
abstinuji a také díky spolupráci s poradnou
se mi daří lépe komunikovat s okolím, tolik
se okolí nebojím, strach už není tak velký
a lépe se mi daří jednat s cizími lidmi. Zažívám více skutečně pozitivní náhled na svůj
osobní život a také vnímám skvělou změnu,
rozhodně pozitivní směrem k vnímání sama
sebe. Díky tomu mám motivaci změnit svůj
postoj k životu.“
Klient, OSP drogové

NZDM Kotelna

NZDM Klubus

Pěstouni

Primární prevence

,,Kotelna je jakýmsi tréninkovým místem, kde si mladí
lidé mohou vyzkoušet a prožít ‚Co se stane, když…‘,
mohou zde získat informace o čemkoliv, co je zajímá,
a mají možnost se s důvěrou svěřit,“ říká Alena, vedoucí
nízkoprahového klubu Kotelna.

,,Klubus je kouzelný autobus, ve kterém najdete klub
pro děti a mladé dospělé od 6 do 26 let. V roce 2019
vyrážel Klubus do třech lokalit. Ke kutnohorským ubytovnám Lorec a Okál a do městyse Malešov. Ohniskem
práce na ubytovnách je podpora lidí, kteří žijí v nepříznivých podmínkách a jsou vystaveni sociálně patologickým
jevům – šikana, konflikty, agrese, xenofobie, delikvence
a řeší obtížné životní situace - nezaměstnanost,
chudobu, rozkoly v rodině, problémy spojené se školou,
s vrstevníky,“ říká Miloš, vedoucí klubu.

,,V programech pro pěstounské rodiny pomáháme a podporujeme rodiny vykonávající pěstounskou péči ve snaze
stabilizovat rodinné prostředí, rozvíjet děti i pěstounské
rodiče. Tyto rodiny spolupracují s OSPOD Čáslav
a Kutná Hora, Charitou Přelouč a Dobrou rodinou o.p.s.
se zástupcem v Pardubicích,“ říká Iveta, garantka programu.

,,Na počátku školního roku jsme obnovili spolupráci se
základní školou ve Zruči nad Sázavou. Primární prevence
(PP) navazovala na dvě adaptační dopoledne pro třídy
6.A a 6.B, které vznikly po sloučení třech pátých
ročníků. Díky adaptačním kurzům jsme měli možnost
vypozorovat potřeby tříd a zvolit tak relevantní témata
pro programy primární prevence. Pro třídy jsme připravili
tři na sebe navazující bloky primární prevence,
které se na žádost třídních učitelů konaly v prostorách
nízkoprahového kubu Kotelna. Žáci měli možnost lépe
poznat nás - pracovnice klubu i prostory zařízení, což je
pozitivní i pro případ, že by v budoucnu kdokoliv z nich
potřeboval pomoc či podporu, kterou Kotelna svým
klientům a klientkám nabízí. Díky primární prevenci lze
předejít rizikovému chování - například užívání
návykových látek nebo podpořit dobré vztahy ve třídě,“
říká Alena, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Kotelna ve Zruči nad Sázavou.
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Na začátku roku 2019 jsme prošli externím rozvojovým auditem České asociace streetwork s hodnocením 97%. Potvrdilo se nám tak, že naše práce
je kvalitní a klienti a klientky službu vnímají jako
důležitou podporu. Navíc odborníci kladně hodnotili
naši společnou chuť a iniciativu k rozvoji klubu o další
služby - charitní šatník nebo sociální práce v městských bytech. To nás motivuje k další kreativní práci.

Jako každý rok i v roce 2019 jsme uspořádali Blešák
ve dvoře a zářijový KotelnaFest. Naši klienti a klientky
se pod záštitou klubu podíleli svými činnostmi na veřejných akcích města jako je Barevné město
a Předvánoční jarmark.
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Celý rok se nesl v tvořivém duchu. Ve spolupráci
s kutnohorskou Galerií Středočeského kraje vznikla výstava Mezi snem a skutečností. Výtvarné tvoření
na daná témata jako strach, hrdinství, můj příští život,
domov a další pomohlo ke sdělování pocitů a myšlenek pomocí štětce, pastelky, barev nebo sádry.
Výstava přispěla k porozumění, respektu a prohlubování vztahů mezi většinovou společností a obyvateli
vyloučených lokalit. Od roku 2020 se stáváme
sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi.
Klubus tedy vyjede s novým zadáním, ale se stejným
přístupem, cílem a nadšením.

Víkendová vzdělávání jsme doplnili programem
pro děti Mise: Zachraňme planetu s cílem přiblížit
odpovědný přístup k přírodě, recyklaci i redukci odpadu. Pro děti a mládež jsme také uspořádali jednodenní
odlehčovací programy - dva výlety do Prahy a do
Světa dýní.

Prostor pro inkluzi

NZDM Kolárka

„Projekt Prostor pro inkluzi pomáhá dětem s upevňováním potřebných návyků a se zvládáním školního
učiva. Stáváme se součástí rodin a provázíme jak děti,
tak rodiče na cestě k úspěšnému vzdělávání v mateřských i základních školách. Těší nás, že o naši podporu
v MŠ i ZŠ je zájem, že jsou viditelné pokroky a že s námi
rodiny aktivně spolupracují,“ říká Kamča, metodička
klíčových kompetencí.

„Chci, aby děti a mladiství z Kolína a okolí, se kterými
se denně potkáváme, vnímali Kolárku jako své útočiště
a bezpečný prostor, kde si mohou vyzkoušet nejen jak
funguje život, ale také jak to funguje, když si řeknou
o pomoc. Chceme, aby se jim dostalo podpory od celého
našeho týmu, a to nejen ve zvládání každodenních úkolů,
ale i v náročnějších životních situacích spojených
s dospíváním. V neposlední řadě i zastání a pocit, že ne
vše je vždy tak černobílé, jak se na první pohled zdá,“
říká Edita, vedoucí klubu Kolárka.
V roce 2019 jsme plně stabilizovali tým a navázali
kontakty s mnoha novými nebo potenciálními
klienty a klientkami, a to dvojnásobně v porovnání
s předešlými lety. Zároveň jsme častěji mapovali
terén a díky tomu jsme oslovili velké množství mladých lidí, kteří pak do nízkoprahového klubu Kolárka
přišli. Naším působištěm se stalo i kolínské obchodní
centrum Futurum, vyloučené lokality a také ubytovna
Ludmila.

Letos jsme tyto pěstounské rodiny vzdělávali v tématu Já v roli pěstouna – jak pomoci vytvořit partnerský
vztah s dítětem v náhradní péči.

Cílovou skupinou jsou děti a žáci z odlišného sociokulturního prostředí a žáci ohrožení školním neúspěchem.
„Když jsem volala do první práce, vůbec jsem nevěděla,
co mám říkat a bála jsem se, že udělám špatnej dojem.
Tady v klubu mi půjčili telefon, a když jsem volala do práce,
říkali mi, co mám říct. Teď hledám jinou práci a už vím,
co mám říkat, tak si to zařizuju sama.“
Klientka, NZDM Kotelna

Vedle práce v rodinách a v kolínských MŠ a ZŠ jsme
na kolínské ubytovně Ludmila založili Neformální
předškolní centrum – tzv. předškolku. Navštěvují
ji děti ve věku od 3 do 6 let. Předškolka umožnila
dětem, které nedocházejí do jiného předškolního
zařízení, aby trávily volný čas smysluplněji, aby se
rozvíjely po kognitivní stránce a naučily se dodržovat
pravidla a plnit si povinnosti.

Dětská skupina Školka v lese
,,Práce v Dětské skupině Školky v lese pro mě znamená
spoluvytváření příjemného a bezpečného prostoru pro
děti tak, aby se svobodně a radostně rozvíjely - přesně
tak, jak to právě potřebují,“ říká Bára, vedoucí skupiny
a průvodkyně dětí.
Velkou událostí byl druhý ročník festivalu V lese fest
pro širokou veřejnost s živou muzikou, lokálními výrobky i potravinami, který jsme uspořádali v Kolíně
na Medvědí louce. Oslavili jsme tak konec školního
roku a nástup prázdninových dní.
V září jsme se intenzivně věnovali tématu překonání strachu, pěstování odvahy a síly. Téma vyvrcholilo
takzvanou Michalskou slavností, kde jsme se společně
s dětmi a rodiči vydali na stezku odvahy plnou různých úkolů. Děti musely na stezce zvládnout chůzi se
zavázanýma očima nebo hledání skleněných kuliček
v lavoru plném bláta. Na konci na ně čekalo doupě
dráčka Piánka, kde mohly symbolicky zahodit svůj
strach (namalovaný obrázek) do jeho tlamy. Odvaha
a síla nás tak provázela celou slavností a vzali jsme si ji
sebou i do dalších dní.

Inovace PILOT
,,Rok 2019 byl pro Program Pilot plný dramatických zvratů jak z leteckého
thrilleru. Od počátku roku jsme bojovali s udržením nejmenší bezpečné letové
hladiny - v lednu službu vzhledem k postupnému krácení finančních prostředků zajišťovali přesně 2 pracovníci, a to ještě na zkrácené úvazky. Stěží jsme
však udrželi stávající pasažéry a na nové jsme neměli přepravní kapacitu,“ říká
Standa, vedoucí programu a terapeut.
Ale díky financím z ESF se malá terapeutická služba zaměřená pouze
na nezletilé klienty a klientky pražských sociálek (program Pilot je vykonáván na základě pověření k SPO § 48 odst. 1 ZSPOD) rozletěla směrem
ke komplexní multidisciplinární péči založené na principu case managementu. Pokud nemluvíte jazykem tohoto kmene, vězte, že jde o dlouhodobou podporu mladých lidí s obtížemi psychickými i sociálními, kterou
zajišťuje kromě terapeutů i psycholog, psychiatr a sociální pracovník.
A navíc už tato podpora není zaměřená jen na ,,sociálkové děti“ do 18 let,
ale může ji využít každý mladý člověk mezi 15- 26 roky, který žije, pracuje
či studuje v Praze.
Tak se připoutejte, prosím, startujeme!

Dětská skupina Školka na hrázi

Adaptační lesní klub
,,Náš klub si klade za cíl dopřát dětem dostatek prostoru
pro opravdové dětství, citlivě doprovázíme děti každým
novým dnem a dopřáváme jim čas na volnou hru
a pomalé vrůstání do tohoto světa. Aby se děti nestaly
jen přírodou, neopomíjíme kulturu, hrajeme si navzájem
divadlo, vyprávíme příběhy, legendy, seznamujeme se
s knihami a navštěvujeme památky a výstavy. Přejeme si,
aby z dětí vyrostly zdravě sebevědomí lidé, kteří ví,
že mohou svými činy na světě mnohé změnit,“ říká průvodkyně dětí Adéla.
Lesní klubík, fungoval v školkovém roce 2019/2020
na tři dopoledne v týdnu a účastnilo se ho pět dětí.
Děti trávily čas v přírodě pod vedením své průvodkyně. Lesní klubík je adaptační program na Školku.
Letos jsme do klubíku díky projektu zavedli vodu
a kanalizaci a vybudovali denní místnost pro průvodce
a sociální zařízení.

,,V naší Dětské skupině Školka na hrázi v Poděbradech
se setkáváme každý všední den společně s maximálně 12
dětmi. S dětmi tráví čas 2 průvodci, kteří vytváří určitý
program. Každý týden máme jiné téma. Docela často
se ale stává, že si děti vytvoří program samy a my se je
snažíme podpořit. To na tom povolání miluji, jak jsou děti
spontánní, dokáží si říci, co potřebují a my jejich přání
respektujeme,“ říká Marcela, vedoucí skupiny a průvodkyně dětí.
Celé dopoledne trávíme venku skoro za každého
počasí. Vždyť mít holínky a projít se v té největší kaluži
je tak úžasný pocit. Zkuste to občas také.
Již od počátku vzniku DS jsme navázali spolupráci
s místním domovem důchodců a chodíme je pravidelně navštěvovat. Společně si zazpívat a něco
pěkného vyrobit.
Každý rok pořádáme několik akcí pro rodiče i pro širší
veřejnost. V roce 2019 jsme uspořádali větší událost
na Čarodějnice, kdy se na několika stanovištích
plnily úkoly. Děti zkoušely svou zdatnost na slack lině
a procházely se po bosé stezce. Napočítali jsme
kolem 80 účastníků.

Terapie t
,,Rozrostl se nám tým terapeutů. Jsme dvě ženy a tři
muži. Zaměřujeme se stále na rodinnou a partnerskou
terapii, kde využíváme toho, že můžeme pracovat
i v terapeutickém páru. Stejně tak máme každý i své
individuální klienty,“ říká Markéta, terapeutka.
Nejčastěji se setkáváme s obtížemi v partnerské
komunikaci, pre-rozvodovými situacemi; ladíme
schopnosti rodičů lépe vycházet s dětmi. Stále více
se objevují témata související s emocemi typu vztek,
agrese a její zvládání, úzkosti, různé typy fobií a hledání zdrojů, jak si s emocemi poradit, eliminovat je nebo
se s nimi naučit žít. Dále je to řešení krize související
s fází života - krize středního věku, stárnutí, ale i nabývání „odpovědnosti dospělého“. Důležitou motivací
je stát se šťastnější ve svém životě a mít život ve svých
rukou se všemi výhodami.

Lepší místo
,,Do projektů zapojujeme firmy, základní a střední školy
a motivujeme mladé lidi k aktivitě a možnosti rozhodovat
o místě, kde žijí. Společně tak tvoříme Lepší místo pro
život,“ říká Lucka, manažerka projektu.
V roce 2019 jsme projekt Lepší místo ve škole
realizovali v Jablonci nad Nisou na čtyřech středních
školách, které soutěžily o 2x 50.000 korun. Studenti
peníze použili na své nápady, jak vylepšit školu.
Finančními partnery tohoto ročníku byly Nadace
Jablotron, Magistrát města Jablonec n. N. a Liberecký kraj. Do veřejného hlasování o nejlepší projekt
se zapojilo téměř 4.000 občanů.
Vítězem se stal projekt Studenťárna, který připravili
studenti z Gymnázia U Balvanu. Druhým projektem,
který získal také 50.000 Kč, se stal projekt Sezení na
chodbách od studentů ze SPŠT Jablonec n. N.

Genderový audit
,,Zaměřujeme se na zajištění genderové rovnosti a potlačujeme diskriminaci v interních dokumentech a integraci
této problematiky do fungování celé organizace Prostor
plus o. p. s.“ říká Aneta, projektová manažerka.
V rámci projektu vznikla strategie genderové politiky,
která se zabývá rovností mezi pohlavími, diskriminací
a zahrnuje postupy a opatření, která mají směřovat
nejen k rovnosti mužů a žen, ale také k eliminaci
dalších možných hierarchií. Součástí strategie je rovné odměňování v organizaci, rovný přístup ke všem
uchazečům a uchazečkám o zaměstnání, ale také
zaměstnancům a zaměstnankyním po celou dobu
trvání pracovního poměru. V nové strategii je zakomponován i management mateřské/rodičovské
dovolené. Důležitou součást projektu je vzdělávání
zaměstnanců a zaměstnankyň organizace a potlačení
vertikální a horizontální segregace.

Veřejně prospěšné práce
,,V roce 2019 pracovalo na pozici VPP celkem 11 lidí.
Jsou to lidé z Úřadu práce, kteří jsou z větší části dlouhodobě nezaměstnaní. Veřejně prospěšné práce koordinuji pro město Kolín. Úkolem těchto lidí je úklid předem určených lokalit, úklid černých skládek a okopávání
chodníků. Všichni byli zaměstnáni na pracovní smlouvu
na dobu určitou od 2.5. do 30.11.2019,“
říká Linda, koordinátorka pracovních sil.

PROJEKTY 2019
Státní, krajské, městské a nadační zdroje
Název projektu: Babičko, dědečku, pojďte s námi do lesa
(Školka na hrázi)
Donátor: Nadační fond Tesco v rámci programu
Vy rozhodujete, my pomáháme
Cílová skupina: senioři, děti předškolního věku

Název projektu:
Zázemí pro lesní klub ,,Školka v zahradě“
Reg. č. : 03801861
Donátor: Státní fond životního prostředí ČR
(+ spoluúčast Prostor plus o.p.s.)

V rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme
využili nadační příspěvek Nadačního fondu Tesco na projekt
s názvem Babičko, dědečku, pojďte s námi do lesa
v poděbradské Školce na hrázi. Projekt jsme realizovali
3. 6. 2019. Cílem projektu bylo mezigenerační setkání dětí
a seniorů, kde se jejich světy propojily hravou formou.
Na vybudovaných stanovištích v přírodě plnili děti a senioři
z domova důchodců společnými silami připravené úkoly
a vzájemně si pomáhali. Na konci se všichni odměnili.

Cílem projektu bylo v první fázi vybudování vodovodní
a kanalizační přípojky, ve druhé fázi dokončení vnitřních
rozvodů, WC pro děti a personál, sprchový kout a kuchyňka. Vybudováním vodovodní přípojky odpadlo dovážení vody
v PET lahvích a barelech, vybudováním kanalizační přípojky
odpadl problém s využíváním suchého WC. Dobudování
zázemí nám pomohlo k usnadnění a zlevnění provozu lesní
mateřské školy. Projekt byl realizován od května do prosince
2019.

Název projektu: Babičko, dědečku, pojďte s námi do lesa
(Školka v lese)
Donátor: Nadační fond Tesco v rámci programu
Vy rozhodujete, my pomáháme
Cílová skupina: senioři, děti předškolního věku

Název projektu: Talentshow nízkopraháčů 2019
Donátor: Nadační fond Albert v rámci programu
Cílová skupina: děti a mládež navštěvující nízkoprahová
zařízení

V rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme
využili nadační příspěvek Nadačního fondu Tesco na projekt
s názvem Babičko, dědečku, pojďte s námi do lesa
v poděbradské Školce na hrázi. Projekt jsme realizovali
13. 9. 2019. Cílem projektu bylo mezigenerační setkání dětí
a seniorů, kde se jejich světy propojily hravou formou.
Na vybudovaných stanovištích v přírodě plnili děti a senioři
z domova důchodců společnými silami připravené úkoly
a vzájemně si pomáhali. Na konci se všichni odměnili.
Název projektu: Babičko, dědečku, pojďte s námi do lesa
(Školka v zahradě)
Donátor: Nadační fond Tesco v rámci programu
Vy rozhodujete, my pomáháme
Cílová skupina: senioři, děti předškolního věku
V rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme
využili nadační příspěvek Nadačního fondu Tesco na projekt
s názvem Babičko, dědečku, pojďte s námi do lesa
v poděbradské Školce na hrázi. Projekt jsme realizovali
20. 6. 2019. Cílem projektu bylo mezigenerační setkání
dětí a seniorů, kde se jejich světy propojily hravou formou.
Na vybudovaných stanovištích v přírodě plnili děti a senioři
z domova důchodců společnými silami připravené úkoly
a vzájemně si pomáhali. Na konci se všichni odměnili.

V rámci programu ,,Bertík pomáhá“ proběhl 25. 6. 2019
projekt pro děti navštěvující nízkoprahová zařízení ve
Středočeském kraji. Soutěž probíhala ve třech kategoriích
– pěvecká, výtvarná, pohybová. Vítězové a vítězky každé
kategorie získali poukázku na kurz dle kategorie, aby se
v dané oblasti mohli zdokonalit. Ostatní děti, které se umístily, získaly věcné ceny.
Název projektu: V LESE FEST
Donátor: Kulturní komise Město Kolín, Fond kultury
Středočeský kraj
Druhý ročník rodinného festivalu jsme pořádali 28. 6. 2019.
Naplánovali jsme ho jako oslavu konce školního roku.
Jednalo se o první festival v Kolíně, který je určený především pro rodiny s dětmi. Společně jsme připravili bohatý
program, koncerty, workshopy, atrakce pro děti, občerstvení z lokálních potravin a další. Na příští rok plánujeme další
ročník festivalu.

Evropské projekty v realizaci

Ukončené Evropské projekty

Dětská skupina Prostor plus o.p.s. v Poděbradech
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006651

Inovace programu Pilot
Reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011283

Centrum sociálních služeb Pod Brankou
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002341

V projektu financovaném z Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřujeme
na rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace projektu.
Zlepšujeme tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.
Realizace služby s kapacitou 12 míst probíhá na adrese:
Na Hrázi 697, Poděbrady. Realizace probíhá v období
od 1. 6. 2017 do 31. 3. 2018 fází vybudování a od 1. 4. 2018
do 31. 3. 2020 fází provozu.

Cílovými skupinami jsou mladí lidé od 15 do 26 let z Prahy
a jejich blízcí. Cílovou skupinou jsou také sociální pracovníci,
kterým poskytujeme podporu ve formě vzdělávání
a supervize.
Cílem projektu je podpora sociálního začleňování nejvíce ohrožených dětí, mladých dospělých a jejich blízkých
prostřednictvím individuální terapie, skupinových setkání,
služeb psychologa, psychiatra, sociálního pracovníka nebo
prostřednictvím zapojení blízkých, a to při využití metodiky inovované o principy case managementu (dlouhodobé
podpory pomocí odborníků).

Investiční projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální
rozvoj je zaměřen na nákup budovy Kontaktního centra
v Kolíně od města Kolín a jeho následnou rekonstrukci, kde
po rekonstrukci rozšíříme spektrum provozovaných
registrovaných sociálních služeb a jejich cílových skupin.
Po rekonstrukci budova poslouží jako Centrum sociálních
služeb Pod Brankou několika cílovým skupinám: uživatelům
omamných a psychotropních látek, osobám ohroženým
závislostí včetně jejich blízkých a konečně osobám,
rodičům, kteří si zkušeností se závislostí již prošli a potřebují
nabýt rodičovské kompetence. Poskytneme jim komplexní
následnou péči. Realizace probíhá v období od 13. 7. 2016
do 30. 6. 2020.

Název projektu: Terénní programy v regionu MAS Zálabí
Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby ohrožené předlužeností, osoby bez přístřeší
a osoby žijící v nevyhovujícím a nejistém ubytování, osoby
sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
zaměstnanci.
V projektu zajišťujeme terénní programy ve středočeské
části regionu MAS Zálabí. Služba je určena lidem, kteří
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženi. Projektem chceme pomoci lidem z cílových skupin, zajistit prevenci sociálního vyloučení, pomoci
se začleněním do společnosti a orientovat se na trhu práce.
Doba realizace projektu je od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.
Název projektu: Prostor pro inkluzi
Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604
Cílová skupina: Děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním, rodiče dětí a žáků, pracovníci a dobrovolní pracovníci
organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí
a mládeže, studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci).
Cílem projektu je změna postojů cílové skupiny k celému
systému vzdělávání. Jde především o rozvíjení klíčových
kompetencí předškolních dětí, žáků a členů jejich rodin
ze sociálně vyloučených lokalit Kolína. Do projektu jsme
zapojili čtyři mateřské školy a šest základních škol na území Kolína. V době realizace projektu jsme zřídili neformální
předškolní centrum na jedné z kolínských ubytoven.
Na budování a rozvíjení klíčových kompetencí se podílí lektoři klíčových kompetencí, pedagogičtí pracovníci a rodiče.
Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022.

Komplexní program následné péče pro rodiče, kteří mají
zkušenost se závislostí
Reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541
Cílovými skupinami jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby ohrožené návykovými látkami z Kolínska
a okolí (Kutná Hora, Čáslav, Pečky, Poděbrady,
Český Brod, Nymburk).
Cílem projektu je vytvořit komplexní program pro rodiče,
kteří mají zkušenost se závislostí na návykových látkách
a zvýšit tak jejich možnost uplatnění v běžném životě
a na trhu práce. Program zahrnuje besedy, svépomocné
skupiny na podporu abstinence a rodičovských kompetencí
i podporu od psychosociálního pracovníka s cílem prevence
relapsu a omezení přenosu nezdravých vzorců chování
na děti.
Terénní programy v regionu Lípa pro venkov
Reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010374
Cílovou skupinou projektu jsou mladiství starší 15 let, kteří
mají pravidelnou zkušenost s návykovými látkami, nebo
jinými závislostmi (na počítačových hrách, sociálních sítích
atp.). Cílovou skupinou jsou také sociální pracovníci, kterým
je poskytnuto vzdělávání a supervize.
Cílem projektu je předcházení rozvoji a přetrvávání rizikového chování u mladistvých, a to prostřednictvím
sekundární prevence na vybraných základních, středních
školách a odborných učilištích v regionu Lípa pro venkov.
V rámci preventivní činnosti se snažíme sociálně patologické jevy včas podchytit a zabránit jejich šíření a prohlubování.

Dětská skupina Školka v lese v Kolíně
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011143
Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost
Evropského sociálního fondu se zaměřuje na rozšíření
služeb péče o dítě v místě realizace, a tím na zlepšení
podmínek zaměstnanosti pro rodiče s dětmi. V rámci
projektu provozujeme zařízení péče o děti, které slouží
rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.
Zařízení s kapacitou dětské skupiny 12 míst podporuje rovné
příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.
Realizace probíhá na adrese Brankovická 1417, 280 02
Kolín od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2022.
Implementace doporučení genderového auditu Prostor
plus, o.p.s.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010348
Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu se zaměřuje na podporu
politiky genderové rovnosti v organizaci Prostor plus o.p.s.
V projektu se vychází z genderového auditu provedeného
na přelomu let 2013 a 2014. Doporučená opatření jsou
rozdělena do pěti klíčových aktivit (vedení statistik, úprava
dokumentů, úprava interní a externí komunikace, vzdělávání a genderový reaudit), jejichž realizace povede k zlepšení
podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a
slaďování osobního, rodinného a pracovního života
u zaměstnavatele Prostor plus o.p.s. Cílem projektu je
zakotvit principy genderové rovnosti a nediskriminace
do vnitřních dokumentů organizace a v souladu s nimi uvnitř
organizace fungovat, vně tento přístup aktivně komunikovat. Realizace projektu probíhá v období od 1. 7. 2019
do 30. 9. 2021.

Poradenství pro uživatele drog a jejich blízké sociální okolí
v Kolíně
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003591
V projektu financovaném z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme se zabývali
poskytováním odborného sociálního poradenství specificky
zaměřeného na problematiku užívání návykových látek, a to
jak pro samotné aktivní uživatele návykových látek, tak pro
jejich blízké sociální okolí – rodiny, partnery apod. Cílem
projektu bylo zajistit komplexní péči o osoby závislé nebo
závislostí ohrožené, a minimalizovat tak rizika spojená
se závislostním chováním, a pomoci těmto osobám s návratem k normálnímu životu. Realizace projektu probíhala
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kolíně
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003025
V projektu financovaném z Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme se zaměřili
na realizaci služby NZDM jak ambulantní, tak terénní formou v rozsahu základních činností definovaných zákonem
108/2006 Sb. Projekt byl doplněn o fakultativní činnost,
která přímo navazovala na aktivity NZDM. Cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku 15 – 26 let z Kolína ohrožené
sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením. Cílem
projektu bylo nabízet pomoc, podporu a bezpečný prostor
při řešení nepříznivé situace cílové skupině. Realizace
projektu probíhala od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.
Odborné sociální poradenství s důrazem na dluhovou a pracovněprávní problematiku v Kolíně
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003023
V projektu financovaném z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme se zaměřili
na poskytování služby odborného sociálního poradenství
v souladu se zákonem 108/2006 Sb. v rozsahu základních činností definovaných tímto zákonem. Hlavním cílem
projektu bylo umožnit osobám sociálně vyloučeným nebo
sociálním vyloučením ohroženým využít k řešení svých problémů spojených zejména s předlužením pomoci sociálních
pracovníků a s jejich přispěním svou nepříznivou sociální
situaci překonat. Realizace projektu probíhala od 1. 7. 2016
do 30. 6. 2019.

 #
Služby drogové prevence v Kolíně
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003026
V projektu financovaném z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu jsme se zaměřili
na realizaci dvou sociálních služeb pro uživatele nebo bývalé
uživatele drog na území města Kolín. Pro aktivní uživatele drog byl určen terénní program na území města Kolín.
Dále jsme poskytovali sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, matkám, bývalým uživatelkám legálních i nelegálních drog. Cílem projektu bylo zajistit síť kvalitních sociálních služeb pro uživatele (současné i bývalé) drog na území
města Kolín. Realizace projektu probíhala od 1. 7. 2016
do 30. 6. 2019.
Terénní programy pro osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené a komunitní práce v Kolíně
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003022
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Cílem projektu bylo rozšíření služeb péče o dítě v místě
realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodin
s dětmi.
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Ve víceletém přehledu je vidět nárůst objemu dotací,
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a to zejména z rozpočtu Středočeského kraje. Daří
 

 

 
se nám i udržet hladinu evropských dotací, naopak

 evidujeme
 
 
v sekci
 

výrazný
pokles
darůa nadací,
kde vypadl největší pravidelný dar
od společnosti
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TPCA, spojený s organizací jejich grantů. Organizaci
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se daří už třetí rok v řadě být v zisku, který používá ke
,)-'#
splacení ztrát z minulých let, tak to bylo i se ziskem
z roku 2018 ve výši 148 tis. Kč, po odsouhlasení

Správní radou. V roce 2019 činí zisk 339 tis. Kč.
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Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost
Evropského sociálního fondu se svými aktivitami zaměřoval
na cílovou skupinu osob sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených na území města Kolín. V projektu jsme
zkombinovali formu terénní práce, kde jsme pracovali
zejména individuálně s jednotlivci, s komunitní prací,
kde jsme pracovali s celou skupinou. Cílem projektu bylo
umožnit lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách začít
pracovat na zlepšení nejen své životní situace, ale na zlepšení situace celé komunity. Realizace projektu probíhala
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.
Dětská skupina Prostor plus o.p.s.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002128















Z vynaložených nákladů jsme částečně obnovili zázemí
služeb vybavením i drobným materiálem, opravili jsme
část střechy na Kolárce, začali jsme sjednocovat softwarové nastavení informačního systému. Největším
nákladem jsou mzdy zaměstnanců, kterým jsme zvýšili
mzdy a ke konci roku je ocenili odměnou,
poskytujeme jim supervize, odborná školení, ochranné
a pracovní pomůcky a zlepšujeme jejich pracovní zázemí. Zahájili jsme rozsáhlou rekonstrukci
budovy bývalého K-centra v Kolíně, která po dokončení prací bude sloužit jako Centrum sociálních služeb
Pod Brankou. Plánované ukončení rekonstrukce,
 kde budou

je v polovině
sídlit naše 4
sociální služby,
roku 2020.
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Toto období bude velkou výzvou, i když v roce 2020
ještě počítáme s růstem dotačních zdrojů, na přelomu
let bude znát končící programové období EU
2014-2020. Přechod do dalšího programového
období trvá několik měsíců, což je spojené s poklesem
evropských dotací a omezením některých našich
služeb. Dalším rizikem je projekt Azylového domu
v Kolíně, na který jsme žádali v rámci výzvy č.82 Rozvoj
sociálních služeb (SVL) II v rámci IROP. Projekt
prošel kladně hodnocením, z důvodu nedostatečné
alokace však skončil v tzv. zásobníku projektů a je možné, že dosavadní náklady s ním spojené nebudou
proplaceny a bude se jednat o zmařenou investici,
kterou budeme muset odepsat a pokrýt z našich
vlastních zdrojů. Bude to náročné, avšak podobné
podmínky zažila organizace již několikrát a přípravy
na zvládnutí této situace jsou již započaty.



 
 

 
  

 
 
  
 
 
  
  




      




 





Finance 2020 - 2021
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Hospodaření společnosti je pravidelně kontrolováno
nezávislým auditorem. Rok 2019 kontroluje 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.
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