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Úvodní slovo ředitele
Rok 2020 byl v řadě věcí naprosto bezprecedentním.
Zejména s ohledem na celosvětovou pandemii viru
Covid 19. V současné době sledujeme obrovské dopady
na psychický stav, sociální zázemí a životní styl jednotlivců
a rodin ve všech programech a službách, které
provozujeme a které se těmto aspektům naplno věnují.

Do roku 2021 vstupujeme se zcela jasnou vizí
orientovanou na digitalizaci sociálních služeb, která
povede k větší procesní efektivitě a snadnějšímu
přístupu k podpoře a službám jako takovým.
První vlaštovkou je proměna webu, který již není jen
zaměřen na představení a nabídku jednotlivých služeb,
ale je zcela orientován na jejich cílové skupiny a potřeby
jejich zákazníků. Děkujeme vám za vaši podporu.
Je pro nás důležitá, potřebná a vážíme si jí.

Obrovská poptávka je a bude po službách jako
je Program Inkluze, který bez přestávky působil
i v dobách pandemie přímo na ubytovnách
a v zařízeních, kde zajišťoval výuku i pro děti, které by
jinak zcela určitě do školy nedorazily.
Mám-li vidět na uplynulém roce a pandemické
době s ním spojené něco přínosného, tak zcela
určitě to, že například tento inkluzivní program
začal být plně přijímám všemi školami a zároveň se
ukázal jako ta nejvíce nízkoprahová služba, kterou
naše organizace Prostor Plus nabízí a která otevírá
cestu k službám, které řeší konkrétní problémy
a situace jednotlivců a rodin.

Petr Steklý
ředitel obecně prospěšné společnosti Prostor Plus
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Kontaktní centrum
a sehnat nové zaměstnání bylo nereálné. Klienty a
klientky jsme seznamovali s novou situací a opatřeními,
pro některé jsme byli jediná možnost, jak udržovat
komunikaci s úřady – přístup k telefonu, emailu, tiskárně.
V srpnu jsme se přestěhovali zpět do zrekonstruované
budovy na Zahradní 17. Ta již disponuje prostory
pro tento typ služby, bohužel její plný potenciál jsme
vzhledem k přetrvávající pandemii nemohli prozatím
naplno využít.
Přes toto všechno proběhl kontakt (4 895x)
s 303 osobami, z toho 78 z nich navštívilo naši službu
poprvé. Vydali jsme 113 031 ks a přijali 100 657 ks
injekčních stříkaček. Tento rozdíl je způsoben tím, že
někteří klienti či klientky využívají i služeb terénních
programů – kde injekční materiál vracejí (tam jsme více
přijali, než vydali). Oproti předchozímu roku je to výrazný
nárůst, okolo 40 000 vydaných stříkaček navíc, což
nasedá na strategii eliminace hepatitidy C a vnímáme
tento nárůst pozitivně. Otestovali jsme 34 osob na
infekční onemocnění, 88 osob u nás využívá hygienicky
servis (praní prádla, sprcha), 17x proběhla asistence na
úřady a do lékařských zařízení.

Kontaktní centrum, ve kterém pracujeme s lidmi
užívajícími omamné a psychotropní látky, působilo
v první polovině roku 2020 v dočasných prostorech
bývalé protialkoholní záchytné stanice. Vzhledem
ke stísněnosti místností, jsme po tuto dobu snížili
okamžitou kapacitu, aby byl zachován co největší
komfort využívání služeb. Bezpečný prostor a soukromí
jsou klíčovým faktorem pro navázání důvěrného vztahu
mezi námi a klientelou, díky kterým se dostáváme
k jednotlivým potřebám a možnostem je řešit. Situaci
zhoršila v březnu pandemie a s ní přijatá opatření.
Pro klienty a klientky jsme zůstali dostupní, ovšem za
přísných hygienických podmínek a kontakt jsme omezili
na minimální čas. Uzavřeli jsme kontaktní místnost,
docházelo jen k základním úkonům jako výměnný
injekční program, hygiena, základní zdravotní ošetření
a poradenství v maximálním rozsahu 15 minut. Situace
byla náročná, jelikož v prvních fázích pandemie, kdy se
vše omezilo, takřka vymizela podpora ze strany státní
správy a pro klienty a klientky se staly úřady a ubytovny
takřka nedostupné. To prohlubovalo u některých jejich
sociální propad či v něm setrvávali déle, než by bylo
obvykle nutné. V tuto dobu také nepřijímali do léčeben

Terénní programy
Jak a čím byl rok 2020 výjimečný?
Jak se změnila moje práce a můj pohled na práci /
klienty a klientky/ službu / systém?

nová infekce - koronavirus. Najednou jsme to byli i my,
kdo může klienty a klientky ohrozit, ale zároveň jsme si
uvědomovali, že nyní nás potřebují více, než kdy jindy.
Ze strany státu jsme dostávali nejasné informace a tak
jsme se museli jako již mnohokrát, spolehnout jen sami
na sebe. Vlivem opatření bylo na ulicích prázdno, nebylo
koho oslovovat a jak se dostat k novým kontaktům.

Rok 2020 byl výjimečný tím, že jsme pocítili ve větší
míře strach, obavy a nejistotu. Tyto pocity vycházely jak
z nás terénních pracovníků a pracovnic, tak i z klientek
a klientů. Především na jaře jsme my ani klienti či klientky
nevěděli, jak se situací naložit. Důsledkem toho došlo
k omezení našich vzájemných kontaktů. Trochu jsme se
vzdálili, kontakty byly méně časté a opatrnější. Docházelo
primárně k výměně injekčního materiálu. Najednou jsme
neřešili infekční hepatitidy, které se typicky týkají lidí,
kteří užívají drogy, ale hlavním tématem se stala úplně

V kontaktu jsme byli se 145 osobami od kterých jsme
přijali 109 640 ks a vydali jsme jim 97 550 ks injekčních
stříkaček. Během tohoto roku jsme v našich lokalitách
posbírali 3 168 injekčních stříkaček z nichž největší část
je ze squatů.
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Sociálně aktivizační služby pro
rodiče bývalé uživatele/uživatelky
Rok 2020 pro nás byl, stejně tak, jako pro ostatní služby,
zátěžovým. Ačkoliv nás i obohatil o nové zkušenosti.
Z kraje roku, kdy přišla nová vládní opatření, jsme
se museli naučit přizpůsobit aktuálním situacím.
S klientkami a klienty jsme začali více jednat v online
rovině, což mnohdy nebylo jednoduché. Velkou újmu
pocítila služba v ohledu na skupinové aktivity a besedy
pro naše klienty a klientky, které nebylo možné uskutečnit.
Navzdory tomu jsme ale nadále rozdávali potravinovou
pomoc, ochranné pomůcky a snažili se udržet alespoň
minimální, ale velmi důležitý osobní kontakt s klienty
a klientkami. V této nelehké době jsme se snažili být pro
ně velkou oporou, neboť víme, že tato situace přináší
spousty překážek a je značnou psychickou zátěží. Tento

rok jsme službu stěhovali do nově zrekonstruované
budovy, ve které se služba nacházela již před několika
lety. Nově sídlíme v Centru sociálních služeb Pod
Brankou na adrese Zahradní 17. Na nové adrese jsme
se rychle zabydleli a završením stěhování byl piknik
s klientkami, klienty a jejich dětmi na přilehlé zahradě.
Tato akce byla další novou zkušeností, ze které bychom
rádi udělali tradici. V druhé polovině roku došlo ke
změně obsazení našeho týmu, kdy bylo nutné službu
zabezpečit pouze jedním pracovníkem. I přes všechna
úskalí tohoto roku jsme uspořádali Mikulášskou besídku
a oslavili s našimi klienty a klientkami i vánoční čas.
Díky sbírce Krabice od bot i děti našich klientů a klientek
měly možnost oslavit Vánoce s dárky.
Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Název projektu: Komplexní program následné péče
pro rodiče, kteří mají zkušenost se závislostí
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Zengrovka
Minulý rok byl ve znamení změn. Na začátku roku jsme
se sešli v novém složení týmu. V březnu nám vláda
pozastavila poskytování služeb. Nás od práce ve službě
nic neodradilo, šili jsme roušky, vydávali potravinovou
pomoc, zajišťovali základní služby po telefonu nebo
krátkodobém kontaktu, aby nedošlo k ještě většímu
sociálnímu vyloučení či ohrožení života našich klientů
a klientek. Čas jsme také využili na proměnu našeho
zázemí a vymýšlení nových plánů služby. Celé naše
sídlo „Zengrovka“ prošlo rozsáhlou proměnou. Novinkou
byl i hudebně pohybový klub Zetko. Po rozvolnění jsme
společnou proměnu, nové složení týmu a otevření klubu,
oslavili na Venkovní slavnosti na dvorku a zahájili tak

novou tradici s místní komunitou lidí. I přes koronavirovou
pandemii jsme dětem zajistili tradiční mikulášskou
nadílku a na Vánoce jsme vykouzlili v dětských očích
radost z vánočních dárků, díky darům z projektu Krabice
od bot. Naše práce terénních pracovníků a pracovnic se
za celý rok podstatně změnila. Více jsme se přesunuli
do světa online. Více řešíme s klientkami a klienty věci
po telefonu, kde s nimi připravujeme podklady bez jejich
přítomnosti (např. podklady pro dávky), aby doba, kterou
s nimi poté strávíme byla co nejkratší a navzájem jsme
se neohrozili. Pozitivním aspektem i v nelehké době
byla větší spolupráce se školami a OSPODem, kde se
potvrdilo, že dokážeme společně velice dobře fungovat.
Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
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Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi Klubus
Na počátku roku 2020 se Klubus celý proměnil.
Z nízkoprahového klubu se stal Sociálně aktivizační
službou pro rodiny s dětmi. Entuziazmus při
formování služby a navazování kontaktů byl v březnu
transformován do zabezpečení základních životních
potřeb ohrožených osob při nouzovém stavu pandemie
Covid 19. Jezdili jsme pro léky a potraviny seniorům
a seniorkám, poskytovali potřebné informace osobám
žijícím ve vyloučených lokalitách a snažili se je propojit
se zástupkyněmi a zástupci města.
Vymýšleli jsme metodiku distribuce notebooků
a připojení do rodin, které hardware neměly k dispozici.
Vnímali jsme to jako možnost snížit sociální vyloučení
rodin ohrožených chudobou. Následně jsme potřebným
notebooky začali rozdávat s pomocí organizace
Eduzměna a spolupracovat s rodinami na komplexním
řešení jejich životní situace. Plynule jsme tak navázali na
budování služby z počátku roku a těsněji spolupracovali
se školami a dalšími stakeholdery. Upozorňovali jsme
na to, že není vhodné v krizových dobách pandemie
zavírat sociální služby, což se naštěstí při dalších
plošných atacích choroby nestalo. Přirozeně jsme tak
mohli rozšiřovat počty klientů a klientek a bez omezení
v individuální přístupu pracovat na řešení jejich zakázek
i v nastalém nouzovém stavu na podzim a v zimě 2020.
To, že celá služba změnila svůj status a způsob
poskytovaných služeb (běžně přechází mezi službami
jednotlivec nikoliv celá agenda), přináší zajímavý prostor
ke srovnání v pohledu na sociální práci. Oproti předchozí
zkušenosti z mobilního nízkoprahového klubu (NZDM
Klubus), jsme mohli přesněji uchopit základní potřeby
osob z rodin, otevíralo se více témat a zakázek, které
směřovaly k meritu jejich fungování a mohli jsme působit
při existenčním rozhodování o jejich dalším životě.
Při definování cílů jsme ale na druhou stranu naráželi

na dilema, kdy zakázka rodiče (klienta/klientky) nebyla
v souladu s nastavením (potřebami, zakázkou) dětí.
Typicky jde o podporu směrem ke zvládání prospěchu.
Toto dilema vychází z naší zkušenosti při posuzování
a realizování potřeb dítěte v nízkoprahovém klubu.
Uvědomili jsme si, jak je důležitá stabilní síť služeb
a možnost v rámci této sítě spolupracovat a odkazovat
tak, aby všechny potřeby v rodině mohli být naplňovány
třeba i jinou organizací.
Zároveň jsme se v hojné míře začali setkávat
s psychickými problémy u dětí. Detekovali jsme je díky
práci na rodinném systému a konkrétním kontaktu
s jejich zdroji. Je to opět rozdíl oproti nízkoprahovému
klubu, kde klienti a klientky přinášejí témata zvenku do
prostředí, ve kterém mají nárok na jiný režim než doma.
U dětí se objevoval strach, obavy a naštvání, které jsou
často přenášeny od rodičů, neboť často se v rodinách
stávají přímými aktéry složitých situací.
V některých rodinách pozorujeme syndrom „natažených
rukou.“ Systém i některé sociální služby je podporují
v pasivním přijímání pomoci, místo toho, aby docházelo
k posilování jejich kompetencí. Potvrzují se jim tak
strategie závislosti, pocity oběti systému a nároku na
pomoc. Pozitivní změna životní situace se pro ně tak
stává obtížnější. Proto se snažíme zachovávat holistický
přístup ke klientům a klientkám, tedy neoddělujeme,
jakkoliv konkrétní zakázky od pocitů a vnitřního
nastavení. Skoro až metodicky jsme díky tomu zahlédli
co je všechno potřeba, aby došlo ke skutečné změně.
Jde především o vlastní aktivní přístup a množství
investované vůle. Obecně platí rčení „čím více práce do
toho vložíš, tím více se ti vrátí.“
I přes tento nelehký rok nás práce těšila, naplňující bylo
sledovat, jak naše intervence mají podstatný dopad na
život klientek a klientů.
Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
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Terénní sociální programy
Pro řešení rozsáhlejších témat bylo třeba více využívat
elektronické možnosti. Na jaře jsme proto založili FB
profil, v komunikaci s klienty a klientkami používáme
také email a telefonický kontakt.
Více, než v předchozích obdobích, jsme se věnovali
práci s osobami bez přístřeší. Především pro tuto část
klientely jsme na podzim zřídili nouzový šatník. Naplnit
jeho fundus nám pomohla výzva na sociálních sítích, kde
jsme veřejnost požádali o poskytnutí teplého oblečení
a lůžkovin pro osoby v nouzi.
Zaznamenali jsme také zvýšení počtu osob
s psychiatrickou diagnózou, kteří se na nás obracely
s žádostí o pomoc se zajištěním odborné péče.
Uplynulý rok prověřil naši schopnost přizpůsobit se
obtížným podmínkám a hledat nové způsoby práce.
Za pozitivum považujeme také to, že se nám podařilo
prohloubit spolupráci s nejrůznějšími úřady a službami
ve městě a navázat další partnerství užitečná pro řešení
obtíží našich klientek a klientů.

Uplynulý rok vnesl do naší práce spoustu změn. Po
většinu tohoto období byla naše práce ovlivněna
nařízeními, opatřeními a omezeními v souvislosti
s koronavirem.
V komunitách, se kterými spolupracujeme, jsme často
pracovali s tématy strachu, obav a nejistoty v souvislosti
s prožíváním ohrožení nákazou koronavirem.
Zpočátku jsme šili a distribuovali roušky. Sledovali jsme
situaci, pomáhali lidem zorientovat se v informacích,
zpracovávat obavy a nejistotu. Pomáhali jsme
s vyřizováním osobních věcí na uzavřených úřadech.
Průběžně jsme upravovali způsob práce tak, aby byla
bezpečná a pro lidi, kteří s naší službou spolupracují
maximálně užitečná.
Po většinu roku proto spolupráce s klienty a klientkami
probíhala v režimu kratších kontaktů, především na ulici
a v blízkosti ubytoven. Kontakty s nimi byly omezeny na
nezbytné minimum, jak časově, tak tematicky. Přednost
dostávala témata, která nemohla být odložena (např.
ztráta bydlení, nedostatek financí na jídlo).
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Odborné sociální poradenství dluhové
Pandemie koronaviru zaměřila v roce 2020 zorný
úhel naší služby hlouběji na psychosociální vnímání
a prožívání našich klientů a klientek. Zaznamenali jsme
u nich mnoho nových obav, strachů a nejistot, kterým
jsme čelili společně. A stejně jako v mnoha dalších
oblastech našich životů, i my jsme byli nuceni průběžně
reagovat na aktuální epidemickou situaci a poskytovat
naše služby tak, abychom neohrožovali zdraví našich
klientek a klientů, ani naše vlastní. Pandemie nás tak
klientům a klientkám vzdálila i přiblížila současně.
Museli jsme propracovat distanční poradenství natolik,
abychom klientům a klientkám zůstali srozumitelní, což
bylo časově a metodicky náročnější než běžná praxe
v poradně. Během telefonických konzultací jsme se
učili lépe naslouchat a adekvátně reagovat na starosti
volajících i bez vizuálního kontaktu. V kontextu vydání
celé řady ne vždy přehledných mimořádných zákonných

opatření byly na nás kladeny zvýšené nároky na orientaci
v legislativním prostoru, tak abychom byli schopni našim
klientům a klientkám poskytovat relevantní a aktuální
informace týkající se mj. oblasti exekucí, insolvenčního
řízení, ale také sociálních dávek, či různých forem
kompenzací pro drobné podnikatele a podnikatelky.
Ve spolupráci s Diakonií ČCE jsme zahájili realizaci
nového projektu financovaného z Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu s názvem
Život s dluhy. Ten rozšířil aktivity naší dluhové poradny
mimo jiné o edukaci veřejnosti v oblasti dluhové
gramotnosti či o možnost poradenství insolvenční/ho
správkyně/správce a nezávislého advokáta/advokátky
a bezplatnou psychoterapii.
V průběhu roku jsme spolupracovali se 153 klienty
a klientkami, kterým jsme poskytli 782 výkonů.
Název projektu: Život s dluhy
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016049

Odborné sociální poradenství drogové
Jak a čím byl rok 2020 výjimečný?
Jak se změnila moje práce a můj pohled na práci
/ klienty a klientky / službu / systém?

obvykle odkazují své svěřence a svěřenkyně. Díky tomu
jsme však mohli vyzkoušet, jak se dá s uživatelkami
a uživateli služeb pracovat online, jaké jsou v tomto
komunikačním kanálu výhody a rezervy.
Rok 2020 jsme odstartovali přejmenováním služby
a rozšířením cílové skupiny. Dříve jsme byli omezeni
projektem pouze na uživatele a uživatelky nelegálních
drog. Od minulého roku se pracuje také s lidmi užívající
legální drogy a nebo s lidmi se závislostním chováním.
Návrat do centra Pod Brankou byl pro nás v týmu ve
směs radostnou událostí. Je to místo, které dobře známe
a kde jsou všechny “drogové služby” pěkně pohromadě.

Rok 2020 byl výjimečný ve třech oblastech. Všechny
nás ovlivnila celospolečenská situace s pandemií Covid
19, dalším důležitým mezníkem byl návrat poradny do
staronového působiště do Zahradní ulice a ukončení
evropského projektu v prosinci 2019.
Covid 19 zasáhl do naší práce tím, že se snížil počet
intervencí a kontaktů za rok 2020 o čtvrtinu ve srovnání
s rokem 2019. Lidé se obávali přímého kontaktu
a raději službu přestali využívat. Přirozeně došlo k
útlumu spolupráce s ostatními institucemi, které k nám
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NZDM Kotelna
Rok 2020 byl pro nízkoprahové zařízení Kotelnu
o poznání jiný než roky předchozí. Mnohé plány se
nepodařilo zrealizovat a nebylo ani možné v některých
oblastech službu dále rozvíjet. Pracovníci a pracovnice
se však profilují jako flexibilní, což zmiňované období
bezpochyby otestovalo. Hledání cest a možností
i v situacích, kdy se vše jeví bezvýchodně a mnozí
by již tzv. lámali hůl, často začíná naše působení.
A tím jsme se snažili řídit i v pandemií ovlivněném
roce. Naše snahy směřovaly k ustavičnému hledání
a uzpůsobování nástrojů práce a cest, jak s 84 aktivními
klienty a klientkami zařízení kontakt a důvěrný vztah
neztratit. NZDM významnou část roku poskytovalo
pouze individuální poradenství nebo byla kapacita klubu
kapacitně významně omezena. Výzvou se stalo posílení
našeho působení v online prostředí, do kterého jsme
postupem roku více a více prostupovali a postupně

se ukazovala efektivita onoho nástroje. V online
prostředí jsme realizovali nejen rozhovory skrze chat,
ale i skupinové workshopy, online vysílání, ankety, kvízy,
preventivní bloky atp. Druhým významným nástrojem se
stalo pravidelné poskytování terénní služby ve Zruči n/S
a okolí. Terén nám významně napomohl navazovat první
kontakty s potenciálními klienty a klientkami Kotelny, ale
také přispíval k udržování vztahu s klientkami a klienty
stávajícími.
Pro rok 2021 si za Kotelnu přejeme jediné, abychom
poskytování služby realizovali opět „face to face“,
abychom mohli klientům a klientkám zaručit kontinuitu
případové práce, aby klientky ani klienti neztratili důvěru
v nízkoprahové zařízení a aby se nám v nově osvojených
nástrojích nadále dařilo službu rozvíjet a přibližovat
se tak potřebám cílové skupiny teenegerů a mladých
dospělých.

NZDM Kolárka
Rok 2020 byl pro naši službu doslova neobvyklým.
Každý ví, že nemá cenu popisovat, jak jsme se ocitli
ve stavu, kdy jsme museli omezit službu. Co ale stojí
za zmínku, je skutečnost, že jsme se díky nouzovému
stavu dokázali přizpůsobit mnohdy náročným
podmínkám vládních nařízení, abychom službu mohli
alespoň v omezeném režimu poskytovat potřebným.
Učili jsme se nacházet smysl v činnostech, které se nám
doposud zdály spíše méně podstatné. Onou činností
byla i práce online nebo služba ořezaná o tu zábavnější
a hravou část, kdy jsme se soustředili primárně jen na
poradenství s klienty a klientkami v tíživé životní situaci.
V neposlední řadě jsme zjistili, že je pro naší práci
velice důležitý osobní kontakt, který je nenahraditelný
a volnočasové aktivity, jež jsou významným prostředkem

k přirozenému získávání důvěry mezi pracovníkem/
pracovnicí a klientem/klientkou, obzvlášť ve věku
naší cílové skupiny dětí a mládeže od 6 do 26 let.
I přes koronavirové nesnáze jsme v tomto roce
inovovali a rozvíjeli ve smyslu interdisciplinární
spolupráce. Jedná z nejvýznamnějších spolupracích
byla spolupráce s pracovníky a pracovnicemi
z Kontaktního centra resp. Terénních programů,
kteří se s námi podíleli na vyhledávání ohrožených
skupin teenagerů v oblasti drogové problematiky.
I přes omezený režim nás v roce 2020 dohromady
navštívilo nebo jsme oslovili 255 zájemců a zájemkyň
z toho vícečetná a souvislá pomoc byla poskytnuta až
132 lidem.
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Primární prevence
Realizace Programů primární prevence byla v roce 2020
značně poznamenána epidemiologickou situací. Školy
byly několik měsíců zavřené, výuka probíhala online,
a tak jsme nemohli plně využít náš potenciál a Programy
primární prevence realizovat na více školách. Na
začátku roku se nám podařilo realizovat úvodní bloky v
šestých třídách na ZŠ Zruč nad Sázavou, s níž probíhala
v minimální míře formou vzdálené podpory spolupráce i
v době jarního uzavření škol. Na konci roku jsme navázali
kontakt s dalšími dvěma školami. Podzimní omezení
na školách jsme využili k přepracování a aktualizaci

nabídky Programů primární prevence, která tak teď
svým obsahem reaguje na současné trendy v oblasti
rizikového chování. Primární prevence je velice důležitým
krokem při předcházení rizikového chování. Relevantním
předpokladem pro efektivní primární prevenci je i znalost
prostředí, ve kterém se děti a mládež nachází, vč. vlivů,
které děti a jejich prostředí ovlivňují. Proto jako důležitý
úkol pro realizaci Programů PP po návratu dětí do škol,
vnímáme reflektování současné situace a jejich dopadů
na žáky, žákyně i pedagogické pracovníky.

Prostor pro inkluzi
Rok 2020 nás naučil jednat rychle. Naučil nás, že je
lepší některé věci realizovat hned, protože za 14 dní už
možná nebudeme moci. Naučil nás být spolu pomocí
technologií a naučil nás o to více si vážit toho, být spolu
jen tak, bez monitorů a mobilů. Každá krize podle mého
názoru lidi „odkope“. Ukáže se charakter a oddělí sliby
od činů. Nejinak tomu bylo ve spolupráci s klientkami
a klienty a se zastupujícími osobami ze zapojených
institucí. Chtěla bych nejen na tomto místě poděkovat
všem, co hledali a hledají byť i nestandardní možnosti
řešení zapeklitých situací.

Čísla
Za rok 2020podpořených 84 školních dětí a 34 předškolních dětí --CELKEM tedy 118 dětí za rok
24 dětí podpořených v kolínských mateřských školkách
Neformální předškolní centrum 10 dětí
Doučování ve škole 26
Doučování v rodinném prostředí (u dětí doma) 43
Online výuka 15
63 dívek, 55 chlapců

A co tedy všechno děláme?
Naši lektoři a lektorky zajišťují asistenci v MŠ, chod
neformálního předškolního centra a doučování
v rodinách. Pedagogové a pedagožky z kolínských ZŠ, se
kterými spolupracujeme, doučují vybrané žáky a žákyně
přímo ve škole nebo online. Všichni v týmu máme,
jak doufám, stejný cíl- zajistit co možná nejkvalitnější
podporu při školní a předškolní přípravě dětí z rodin
ze sociálně nebo kulturně odlišného prostředí. Dále
zajišťujeme tzv. „online místnost“- kde se žáci a žákyně
mohou přihlašovat ke své distanční výuce- pomáháme
s připojením, ale i se zvýšením počítačové gramotnosti
dětí a jejich rodičů na ubytovně Ludmila. Výjimkou
nejsou ani doprovody do Pedagogicko-psychologické
poradny, kde lektor či lektorka funguje jako jakýsi
„překladatel“ odborných komentářů do „lidského jazyka“
směrem k rodičům.
Během nouzového stavu v souvislosti s pandemií
Covid-19 se naše agenda rozšířila o další úkony
vyplývající z potřeb zainteresovaných aktérů a aktérek.
Lektorky a lektoři spolupracovali s učiteli a učitelkami
na předání učebních materiálů a potřebných kontaktů
a společně se snažili zajistit potřebnou elektroniku
nutnou k výuce distanční formou.
Poslední dva týdny v srpnu proběhla dlouho očekávaná
letní příprava. Obsahem byla především příprava na
následující školní rok, avšak byl ponechán prostor i pro
aktivity dětmi oblíbenější- animační program, sportovní
soutěže, malování apod.

Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604
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Program PILOT
podporu lidem přicházejícím napříč ze sítí školských,
zdravotnických i sociálních služeb. Učili jsme se pracovat
online i stanovit, kdy je osobní kontakt pro poskytnutí
účinné podpory zkrátka nezbytný a tvoří menší riziko,
než úplná izolace. Vyrovnávali jsme se s našimi vlastními
strachy, osobními obtížemi a komplikovanými situacemi
v rodinách, které koronavirový rozpad stávajícího řádu
přinesl. A také jsme vydatně těžili z příležitosti dělat
a vidět věci jinak, než jsme byli zvyklí před krizí.

Rok 2020 v Pilotu přinesl mnoho zásadních změn.
Na začátku roku jsme s novým multidisciplinární
týmem zásadně inovovali službu, vytvářeli nové postupy
spolupráce a připravovali se ke startu komplexní
podpory klientů a klientek. Doslova na vzletové dráze nás
zastavila globální bouře v podobě covidové pandemie
a první vládní lockdown, a vše zase bylo jinak. Chod
institucí byl velmi omezený, klienti a klientky vystrašení/é
a izolovaní/é, naše plánované skupinové aktivity
nerealizovatelné. Opět jsme se museli jako všichni
ostatní adaptovat na novou situaci a přizpůsobovat
průběh služby tak, aby mohla být alespoň udržena
základní podpora pro nejvíce potřebné klienty a klientky
a zároveň dodržována hygienická opatření. Podařilo se
nám to. Udrželi jsme pravidelnou podporu pro stávající
klientky a klienty OSPOD, pro které jsme během roku
byli často jedinými „offline“ kontakty mimo domácnost.
Nový projekt multidisciplinární podpory ohrožených
dospívajících a mladých dospělých přesunul těžiště
k individuálním terapiím a i přes obtížné podmínky se
úspěšně rozběhl a velmi rychle začal poskytovat funkční

V roce 2020 se do projektu Pilot pro OSPOD zapojilo
61 klientů a klientek (44 % mužů, 56 % žen), z toho
42 dětí (40 % dívek, 60 % chlapců). Celkem jim bylo
poskytnuto 510 výkonů, naprostou většinu z výkonů
tvořily individuální hodinové terapie. V projektu Inovace
programu Pilot bylo v roce 2020 zapojeno 93 klientek
a klientů (61 % ženy, 39 % muži), z toho 59 osob byli
dospívající a mladí dospělí, ostatní jejich blízcí a rodinní
příslušníci. Celkem bylo poskytnuto 728 výkonů, opět
šlo nejčastěji o individuální terapeutická sezení.
Název projektu: Inovace programu Pilot
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011283

Genderový audit
V rámci projektu Implementace doporučení genderového auditu jsme za poslední rok upravili interní
směrnice a dokumenty dle pravidel genderově
korektního jazyka. Vznikl nový dokument: Příručka pro
genderově korektní komunikaci a jednání, která slouží
všem zaměstnaným osobám jako návod na psaní
inzerátů, komunikaci s klienty a klientkami, jednání
s dětmi a nebo třeba na průběh pracovního pohovoru.
Pro zaměstnankyně a zaměstnance jsme zajistili
externí kurzy zaměřené na vzdělání v oblasti genderu.
V této souvislosti jsme se soustředili i na zajištění rovných
příležitostí pro naše zaměstnankyně a zaměstnance,
někteří tak byli podpořeni i v rámci profesního vzdělávání
(vzdělali jsme lidi ze starší věkové skupiny, poskytli

rekvalifikační kurz po mateřské dovolené atd.). Podařilo
se nám zaměstnat osoby flexibilními formami úvazku,
čímž jsme deklarovali důraz kladený společností na
sladění osobního a pracovního života. Doufáme, že
projekt pomohl ukotvit rovné příležitosti jak formálně
v dokumentech společnosti, tak i v povědomí všech
zaměstnaných osob
Název projektu: Implementace doporučení
genderového auditu Prostor plus, o.p.s.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010348
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Adaptační lesní klub
Lesní klubík je adaptačním programem
na Školku v zahradě v Kutné Hoře.
Lesní klubík fungoval v roce 2020 tři dopoledne v týdnu
a účastnilo se ho čtyři až pět dětí předškolního věku.
Děti trávily čas v přírodě pod vedením své průvodkyně.
Na jaře byl na několik týdnů jeho provoz přerušen kvůli
epidemiologické situaci. Od května se opět děti začaly
scházet a putovaly přírodou v okolí Grunty. Od července
byl jeho provoz ukončen a v pozměněném režimu ho od
září převzala samotná Školka v zahradě
,,V dnešní době je pobyt v přírodě to, co dětem chybí.
Ze své podstaty ho bytostně potřebují ke zdravému
psychickému i fyzickému rozvoji, přesto se z možnosti
trávit dny venku stává v posledních letech spíše luxus než
norma. Vracíme děti přírodě a přírodu dětem. Dopřáváme
dětem časoprostor pro opravdové dětství,“vysvětluje
Adéla Richterová, ředitelka lesní mateřské školy.

Dětská skupina Školka v lese
V roce 2020 Školka v lese oslavila už třetí narozeniny.
Situace kolem pandemie nám sice omezila mnoho
pravidelných aktivit, ale zároveň nám dala příležitost
více se věnovat vnitřnímu růstu. Vytvořili jsme si
nové rituály, jako narozeninový kruh nebo loučení s
předškoláky - jejich symbolický přechod mezi školní
děti. Nově jsme vymalovali prostory, vzdělávali se.
Dokončili jsme projekt v rámci programu Světová škola
„Pojďme na to od lesa, aneb každá kapka dobrá“ a místo
původního záměru prezentovat naše výsledky na místní
akci jsme do online světa vypustili dokumentační video,
které mělo příznivé ohlasy. Následně jsme se přesunuli

k dalšímu tématu: Každý strom se počítá. S dětmi jsme
si prošli koloběhem roku a za každého počasí si užívali
pobyt venku, ať už při letním provozu, který byl obohacen
o speciální týdenní témata jako „přežití v divočině“
nebo „podmořský svět“, či v zimě plné pohádkového
sněhu. Celým rokem nás provázely různé slavnosti
odkazující k jednotlivým ročním obdobím a již tradičně
jsme ho ukončili Spirálovou slavností. I přes mnohá
úskalí a řešení nastalých omezení se nám v roce 2020
dařilo a byla to výzva, ve které jsme jako tým obstáli
a v mnohém nás to obohatilo a stmelilo.
Název projektu: Dětská skupina Školka v lese v Kolíně
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011143

Dětská skupina Školka na hrázi
Rok 2020 nám přinesl mnoho zážitků. Bohužel jsme
byli omezeni pandemií a naši školku jsme na pár týdnů
museli zavřít. A jak jsme tyto týdny využily? Zvelebili jsme
školku a vzdělávali se. Vymalovali jsme, nakreslili tepee,
nalepili zvířátka z lesa po celé školce a vytvořili nástěnný
kalendář. To překvapení a radost v dětských očích, když
se vrátily do školky a vše uviděly, byli k nezaplacení.
Mnoho akcí jsme nemohli uskutečnit, ale i tak jsme s
dětmi vyrazili za různými dobrodružstvími. Třeba vlakem
a autobusem do ZOO Chleby nebo jsme absolvovali
několik cyklovýletů. Zvládli jsme dojet až do Chvalovic.
Další výzvou byla přespávačka ve školce, které se
zúčastnila většina kamarádů a zvládli ji na jedničku. I
v této zvláštní době jsme ve školce probírali zajímavá
témata a snažili se užít každou chvíli v přírodě.

„Brodíme se kalužemi, lezeme po stromech, zkrátka
užíváme si přírody plnými doušky. Díky malým
kamarádům se i my dospělí vracíme do dětských
let. Tvoříme spolu nerozlučný tým.“ Říká vedoucí
a průvodkyně Gábi.
Název projektu: Dětská skupina Školka na hrázi
v Poděbradech
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015978
Název projektu: Dětská skupina Prostor plus o.p.s.
v Poděbradech
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006651
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Veřejně prospěšné práce
I přes koronavirovou situaci, která vládne celé republice
od března 2020 se podařilo Prostoru+ umístit 10
lidí z řad dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů
a uchazeček z ÚP Kolín na pozici VPP - veřejně
prospěšné práce. Vybraní uchazeči a uchazečky
pracovali od května do listopadu a podíleli se na úklidu
města Kolína.

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

MAS Lípa
Projekt je zaměřen na aplikaci programu sekundární
prevence
na
vybraných
základních
školách
( v 9. třídách), středních školách a odborných učilištích
v regionu Lípa pro venkov. Formou pravidelného aktivního
přístupu k cílové skupině chceme navázat kontakt
a podchytit problematiku závislostí nejen na drogách, ale
i na hazardních/digitálních hrách nebo sociálních sítích.

Rok 2020, stejně jako jiné služby, silně ovlivnila epidemie
a následná vládní opatření. Z tohoto důvodu byla
narušena kontinuita práce ve školách, o to více jsme
se přemístili do terénu. I tam, byla epidemie jedním
z hlavních témat a s druhou vlnou narůstaly dopady
na mládež, znát bylo především vyčerpání z nejistoty
a neustálých změn. Dále také absence sociálních
kontaktů a přesun do virtuálního světa.
Název projektu: Terénní programy v regionu Lípa pro venkov
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010374

MAS Zálabí
Terénní sociální programy v regionu MAS Zálabí jsou
odnož kolínských terénních programů, fungující od
července roku 2019. Jedinečnost tohoto počinu spočívá
v přinesení terénní sociální práce do menších obcí,
kde nikdy předtím poskytována nebyla. Prakticky jsme
začínali a stále začínáme od nuly. Mapujeme situace
v jednotlivých obcích, kontaktujeme potenciální klienty
přímo na ulici, komunikujeme s obecními úřady a pra-

cujeme na vzájemné důvěře, která se nezískává lehce.
Můžeme ale říci, že se píle vyplácí. Pracujeme s více než
stovkou klientů 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.
Název projektu: Terénní programy v regionu MAS Zálabí
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010593

Pěstouni
Programy pro pěstounské rodiny pomáhají a podporují
rodiny vykonávající pěstounskou péči ve snaze stabilizovat
rodinné prostředí, rozvíjet děti i pěstounské rodiče. V roce
2020 využily našich služeb rodiny spolupracující s OSPOD
Čáslav, Kutná Hora a s Charitou Přelouč. Pěstounské
rodiny jsme vzdělávali v tématu „Já v roli pěstouna II FOCUS“ – jak bezpečně a citlivě hovořit s dětmi o obtížných
tématech, aby se nenarušil dobrý vztah”. Toto vzdělávání
mělo formu odpoledních, jednodenních i víkendových
bloků. Součástí víkendového vzdělávání byly programy
pro děti věnující se tématům zdravého životního stylu,

aktivnímu způsobu trávení času a informacím ohledně
koronavirové situace. Druhotným cílem vzdělávání byla
efektivní komunikace. Některá z plánovaných školení
musela být kvůli koronavirové pandemii přesunuta do
roku 2021, ve kterém budeme pokračovat ve spolupráci
s organizacemi i pěstounskými rodinami.
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Čísla a statistiky služeb a programů v roce 2020
PROGRAM

Počet
klientů

počet
výkonů

specifická data za služby

Kontaktní centrum

303

12578

113031 vydaných stříkaček, 100657 přijatých
stříkaček, 1280 bezpečně zlikvidovaných nálezů

Terénní programy - drogové

145

2587

97550 vydaných stříkaček, (Kolín 11226) 109640
přijatých stříkaček, (Kolín 19794) 3167 nalezených
(Kolín 3000)

projekt MAS Lípa pro venkov

84

1282

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

Terénní programy - SVL

204

3419

projekt MAS Zálabí

51

1079

Dluhová poradna

142

430

projekt Život s dluhy

99

352

Drogová poradna

121

789

SAS pro rodiny s dětmi*

73

1907

projekt HUF práce s dětmi ze SVL

49

1327

SAS pro rodiče býv. Uživ.

20

950

projekt Komplexní program pro…

59

210

SAS Klubus - Kutná Hora

32

528

NZDM Kolárka

265

3891

NZDM Kotelna

86

2410

9 úspěšně podaných insolvečních návrhů

*SAS všechny dohromady mají kromě 125 rodin/rodičů také 84 dětí, celkem tedy pečují o 209 osob.

86 NZDM

Kotelna

303 K-centrum
265 NZDM

Kolárka

32 SAS Klubus

145 Terénní

Kutná Hora

programy drogové

59 Komplexní program

20 SAS pro rodiče býv. uživ.
49 HUF práce

84 MAS - Lípa

s dětmi ze SVL

pro venkov

73 SAS pro rodiny
s dětmi

204 Terénní

programy SVL

121 Dluhová

poradna

99 Život s dluhy

142 Dluhová

poradna

13

51 MAS -

Zálabí

Služby a programy v roce 2020
I.21

KC Kolín

Celkem

Počet klientů

107

107

Z toho mužů

80

80

Z toho injekčních uživatelů drog

96

96

Z toho neinjekčních uživatelů drog

11

11

Z toho osob blízkých (rodiče, sex. partneři apod.)

0

0

Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu

7

7

Počet oslovených

7

7

Z toho UD

0

0

Z toho uživatelů THC

0

0

Počet testů HIV

5

5

Počet testů VHA

0

0

Počet testů VHB

5

5

Počet testů VHC

5

5

Počet testů Syfilis

0

0

Počet kontaktů celkem

417

417

z toho s klienty přímý

404

404

z toho nepřímý kontakt

6

6

Počet prvních kontaktů

3

3

z toho s UD

3

3

z toho nitrožilních UD

3

3

Počet výměn

192

192

Počet nalezených inj. stříkaček

0

0

Počet přijatého inj. materiálu

9131

9131

Počet vydaného inj. materiálu

9162

9162
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I.21 Terénní programy

Kolín

Kutná
Hora

Čáslav

Český
Brod

Pečky

Celkem

Počet klientů

11

7

3

13

12

43

Z toho mužů

6

3

1

10

9

27

Z toho injekčních uživatelů drog

11

7

3

13

11

42

Z toho neinjekčních uživatelů drog

0

0

0

0

0

0

Z toho osob blízkých (rodiče, sex.
partneři apod.)

0

0

0

0

1

1

Počet neuživatelů, kteří využili
alespoň jednou služeb programu

1

0

3

2

0

6

Počet oslovených

8

0

3

2

0

13

Z toho UD

6

0

0

0

0

6

Z toho uživatelů THC

4

0

0

0

0

4

Počet testů HIV

0

0

0

0

0

0

Počet testů VHA

0

0

0

0

0

0

Počet testů VHB

0

0

0

0

0

0

Počet testů VHC

0

0

0

0

0

0

Počet testů Syfilis

0

0

0

0

0

0

Počet kontaktů celkem

24

19

17

30

23

113

z toho s klienty přímý

11

10

5

15

15

56

z toho nepřímý kontakt

10

9

9

13

8

49

Počet prvních kontaktů

2

0

0

0

0

2

z toho s UD

2

0

0

0

0

2

z toho nitrožilních UD

2

0

0

0

0

2

Počet výměn

11

9

5

15

15

55

Počet nalezených inj. stříkaček

8

0

0

0

0

8

Počet přijatého inj. materiálu

990

4450

4100

2257

2267

14064

Počet vydaného inj. materiálu

972

3350

2200

2212

2010

10744
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Informace o hospodaření společnosti

Výnosy v tis. Kč - roky

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dotace

24 605

18 058

19 617

29 639

32 215

35 179

40 330

Státní rozpočet

7 861

6 548

6 065

5 602

6 038

4 217

5 622

Místní rozpočty
(obce, kraj)

2 397

6 478

7 354

8 523

10 202

14 108

14 157

EU rozpočty

14 347

5 032

6 198

15 515

15 975

16 854

20 551

Dary, nadace

105

4 368

6 033

5 473

4 868

191

164

Ostatní zdroje, výnosy
z vlastní činnosti

5 794

6 558

4 374

6 737

5 743

4 651

5 050

Celkem

30 504

28 984

30 024

41 850

42 826

40 021

45 544

z toho:

Profesní složení a stav zaměstnanců
Profesní složení

k 1.1.2021

Ředitel

1

Užší vedení organizace

5

Účetní

2

Sociální pracovník

20

Pracovník v sociálních službách

13

Pracovníci dětských skupin a lesního klubu

8

Ostatní odborní a administrativní pracovníci

16

Pracovníci úklidu

4

Zaměstnanci na RD

11

Celkem

80

16

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

náklady

výnosy

HV

POMÁHÁME

33 275

33 275

0

SAS pro rodiny s dětmi

6 115

6 115

0

NZDM Kolárka (Kolín)

3 650

3 650

0

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

3 284

3 284

0

Terénní drogové programy

3 029

3 029

0

Terénní sociální programy

1 166

1 166

0

Terénní programy MAS Zálabí

1 254

1 254

0

Terénní programy MAS Lípa pro venkov

913

913

0

Odborné sociální poradenství drogové

982

982

0

Odborné sociální poradenství dluhové

1 637

1 637

0

K-centrum vč. noclehárny pro lidi bez přístřeší

3469

3469

0

Gambling (v rámci K-centra)

309

309

0

Program Pilot (sociálně-právní ochrana dětí)

960

960

0

Inovace programu Pilot

3 575

3 575

0

SAS pro matky "bývalé uživatelky"

816

816

0

Následná péče pro rodiče, kteří mají zkušenost se závislostí
(v rámci SAS pro matky "bývalé uživatelky")

0

0

0

Implementace genderové auditu

776

776

0

Život s dluhy

871

871

0

Komunitní práce

469

469

0

Centrum sociálních služeb

0

0

0

VZDĚLÁVÁME

8 497

8 497

0

Dětská skupina Školka v lese (Kolín)

2 391

2 391

0

Adaptační lesní klub (Kutná Hora)

110

110

0

Dětská skupina Školka na hrázi (Poděbrady)

1 997

1 997

0

OPVVV Prostor pro inkluzi

3 673

3 673

0

Primární prevence

326

326

0

ROZVÍJÍME

2 731

3 213

482

VPP - úklid města Kolín

805

805

0

Programy pro pěstounské rodiny

0

0

0

Lepší místo

0

0

0

Ostatní ziskové činnosti vč. příměstských táborů

1 926

2 408

482

SPRÁVA ORGANIZACE

559

559

0

Správa

0

0

0

Sbírky

1

1

0

Odpisy Kolárka

558

558

0

NÁKLADY A VÝNOSY CELKEM

45 062

45 543

482

Hospodářský výsledek je uváděn před zdaněním.
Kompletní účetní výkazy a příloha k účetní závěrce 2020
je umístěna ve sbírce listin na webových stránkách
obchodního rejstříku.
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Zpráva nezávislého auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

Prostor plus o.p.s.

Praha, 24. června 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
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ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Prostor plus o.p.s.
Adresa:
Na Pustině 1068, Kolín II, 280 02 Kolín
265 94 633
IČ:
Předmět činnosti:


poskytování sociálních a vzdělávacích služeb, poradenství

Příjemce zprávy
zakladatel po projednání ve správní radě

Předmět ověřování
účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu
25.5.2021 – 24.6.2021

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

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

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Prostor plus o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Prostor plus o.p.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora
za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že


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



ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


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



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



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



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


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

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

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

V Praze, dne 24. června 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

Rozvaha k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020

Příloha v účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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Působnost služeb a programů v roce 2020
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Partneři Prostor Plus. Děkujeme

24

Děkujeme za podporu
obecně prospěšné společnosti
Prostor +

Prostor +
 a pustině 1068,
N
280 02 Kolín
IČ: 265 94 633
info@prostor-plus.cz
www.prostor-plus.cz
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