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Občanské sdružení Prostor vytváří programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem,
kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

SLOVO ŘEDITELE

Vážení,
jsem rád, že se s Vámi mohu po roce setkat nad stránkami výroční zprávy sdružení Prostor, a udělat stručný
úvod tomu, co se v uplynulém roce odehrálo a co v lehce
stravitelné podobě najdete na stránkách následujících.
Loňský rok pro nás znamenal výrazný posun v tom,
co děláme a co a kde chceme dělat i do budoucna.
Sdružení si v minulém roce prvně „šáhlo“ na evropské
prostředky a dostalo tak příležitost rozvinout svůj potenciál a naplnit důvěru Středočeského kraje a radnic
měst okresu Kolín a Kutná Hora. Stali jsme se organizací
velkého formátu zajištující více služeb pro více cílových
skupin ve více lokalitách. Ruku v ruce s tímto posunem
se odehrál i posun v roli managementu, který mimo
jiné zavedl strategické plánování rozvoje organizace za
účasti všech pracovníků a týmů.
Prostor tak ujednotil svoje poslání, vize i cíle a nakročil
směrem k provozování několika sociálních služeb ve
dvou okresech. Design našich služeb, který ve zprávě
naznačujeme, je tvořen s ohledem na reálné potřeby
klientů, potřeby regionu a cenu. Postupně budujeme
komplex služeb, který vzájemně pracuje ve prospěch
klienta a jeho okolí. Dbáme na to, abychom vytvářeli
podmínky ke spolupráci v regionu, s cílem zvyšovat
kvalitu sociálních služeb.

Mluvím-li o kvalitě, vidím plně vytíženého, ale adekvátně
zaplaceného profesionála. Mluvím-li o designování, mluvím o úzké spolupráci mezi službami na prokazatelném
zlepšení stavu klienta. Mluvím-li o profesionalitě, ukazuji
na cíle, které jsme předkládali v roce 2005, a dokládám je
jejich splněnímv roce 2006 a současně předkládám cíle
na rok 2007.
Celý rok 2006 jsme Vám „zabalili“ do milého, mírného
a dobře čitelného pláště, který Vás bude provázet nejen
na následujících stránkách, ale i dalšími materiály po
celý rok.
Přeji hezké čtení a hezký rok.

Petr Steklý
ředitel sdružení Prostor
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2pád  (BEZ) KOHO ČEHO
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Naše pomoc by nebyla účinná bez profesionálního týmu a podpory okolí.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

O PROSTORU

Vize

Prostor a čas

Klient neubližující svým způsobem života sobě
ani ostatním.

2003 - 2005 / Sdružení provozuje od roku 2003 projekt
K-centra Kolín a projekt Terénních programů na okrese
Kolín a Kutná Hora. Od roku 2005 realizuje projekt
všeobecné primární prevence na základních školách na
okresech Kolín a Kutná Hora.

Poslání
Pomoci nacházet rovnováhu lidem, kterým drogy,
společenské předsudky a neinformovanost mohou
znesnadňovat život.

Cíle
- poskytovat kvalitní služby v oblasti sociální prevence
- chránit psychické a fyzické zdraví jednotlivce i společnosti
- spolupracovat s okolím v zájmu kvalitní péče o klienta

Hodnoty
-

profesionalita
anonymita a diskrétnost
otevřenost a důvěra
transparentnost
vytrvalost a odvaha
lidskost a etika

2006 / V roce 2006 sdružení výrazně posunulo kvalitu a rozsah primární prevence. Služby K-centra se
hlouběji zaměřily na poradenství pro uživatele i rodinné
příslušníky a rozšířily otvírací dobu. Terénní programy
zintenzivnily práci v jednotlivých lokalitách a započaly
předávání klientů mezi jednotlivými programy. Organizace získala dva evropské granty a zahájila přípravu
dvou nových projektů. Evropské peníze vedly k výraznému zvětšení organizace, k zavedení strategického
plánování a posunutí k formátu velké organizace, která
zajišťuje více služeb ve dvou okresech pro více cílových
skupin.
2007 / Do roku 2007 vstupuje sdružení nově s projekty
Nízkoprahového klubu Kotelna ve Zruči nad Sázavou
a Sociálními programy pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Ve struktuře organizace se vytváří správa sdružení s managementem a vlastní organizační
jednotkou - Evropskou projektovou kanceláří - EPK,
zaměřující se na zpracování, řízení a administraci evropských projektů pro sdružení i okolní subjekty. Vedle hlavních činností se sdružení dále zaměřuje na
vzdělávání a profesionalizaci neziskového sektoru
v okresech Kolín a Kutná Hora.
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3pád   KOMU ČEMU
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Pomáháme žákům, učitelům, školám, mladým, rodičům, uživatelům drog, etniku,
všem občanům okresu Kolín a Kutná Hora.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

PROSTOR
KAŽDÝM
PÁDEM
1pád KDOCO
Občanské sdružení Prostor vytváří programy, které předchází pádu
a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy,
společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život.

2pád BEZKOHOČEHO
Naše pomoc by nebyla účinná bez profesionálního týmu
a podpory okolí.

3pád KOMUČEMU
Pomáháme žákům, učitelům, školám, mladým, rodičům,
uživatelům drog, etniku, všem občanům okresu Kolín a Kutná Hora.

4pád KOHOCO
Za vším vidíme člověka.

5pád OSLOVUJEMEVOLÁME
Oslovujeme grantová schémata. Sponzory. Partnery. Politiky. Lékaře.
Pedagogy. Ostatní odborníky. Vás. Voláme po informované společnosti.

6pád OKOMOČEM
O těch, kterým jsme již pomohli, pomáháme a pomůžeme.

7pád SKÝMSČÍM
S námi. S Vámi. Prostor.
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4pád   KOHO CO
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Za vším vidíme člověka.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

LIDÉ PROSTORU

Kontaktní centrum

Evropská projektová kancelář

Mgr. Markéta Lukáčová; Jana Jirsíková, DiS.
Monika Dvořáková, DiS; Tereza Slavíčková
Bc. Jana Slavíková; Martin Holeček

Mgr. Luboš Rambousek; Mgr. Jitka Trojanová,
Ing. Pavla Hrbková

Terénní programy

Vedení

Karolína Balcarová; Martina Sálová, DiS.
Jan Svoboda; Mgr. Jitka Foglová; Roman Kunc

ředitel / Mgr. Petr Steklý
organizační ředitel / Hana Hučíková, DiS.
účetní / Ing. Petr Černý

Primární prevence

Prostor

Šárka Mrňáková, DiS.; Marian Šlesingr, DiS.
Mgr. Blanka Černá

- lidé s vysokoškolským nebo vyšším
odborným vzděláním
- lidé s vysokým morálním a etickým cítěním
- lidé s vysokým pracovním nasazením,
výkonem a výsledky
- lidé s radostí ze sebe, okolí, života a učení
- lidé s rozhledem a lidskostí
- 10 mužů, 15 žen, z toho 6 ženatých, 4 vdané,
8 dětí a 3 na cestě, 9 psů, 6 štěňat a 3 kočky
- aktualizováno dne 14.5. 2007

Nízkoprahový klub
Tomáš Žák; Pavel Bukač; Mgr. Alžběta Šůstková
Bc. Kateřina Smolíková

Sociální programy
Martin Prokop; Denisa Berousková-Pechová
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kontaktní centrum

terénní programy

primární prevence

sociální programy

nízkoprahový klub_zruč

PROGRAMY OS PROSTOR
V ROCE 2006
Kontaktní centrum / 13
/ kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog, rodiče a blízké okolí.

Terénní programy / 15
/ mobilní služby pro uživatele drog a jejich blízké okolí chránící tělesné a duševní zdraví.

Primární prevence / 17
/ preventivní programy pro žáky základních a středních škol, které pomáhají předcházet či mírnit negativní jevy v chování.

Nízkoprahový klub Kotelna / 19
/ sociální a poradenská práce s mládeží od 15 do 26 let prostřednictvím volnočasových aktivit.

Sociální programy / 21
/ mobilní sociální a poradenská služba pro sociálně vyloučené a slabé osoby.

Evropská projektová kancelář / 23
kompletní servis pro projekty financované Evropskou unií
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„Nabízíme kontaktní a poradenské služby
všem lidem ohroženým drogovou
závislostí, jejich rodičům a blízkým.”
Služby K-centra jsou určeny všem lidem, kteří jsou
v kontaktu s drogami, jejich rodičům a blízkému okolí
jako jsou partneři či kamarádi.
Všechny služby jsou anonymní a zdarma. Jsme si
vědomi strachu, který v okolí drogy vyvolávají, a strachu z prozrazení identity uživatele či identity rodiče
popřípadě partnera uživatele.
Služby vychází z filozofie mírnění rizik spojených
s užíváním drog, což jsou zejména infekční nemoci typu
žloutenky C a viru HIV. Dále pak rizika psychosociálního
charakteru jako je rozpad vztahů a vazeb, psychiatrické
poruchy a poruchy vnímání.
Zdravotní část služeb K-centra / nabízí zdravotní materiál a hygienické pomůcky pro uživatele drog s cílem
stabilizovat zdravotní stav uživatele, zamezit nakažení
infekční nemocí či jejímu přenosu. Mezi zdravotní a hygienický materiál patří injekční stříkačky, alkoholové tampóny, filtry, buničina, kondomy, alobal, injekční voda.
Zdravotní část služeb K-centra je totožná s nabídkou
služeb terénních programů.

Poradenská část služeb K-centra / nabízí pravdivé
a nezkreslené informace o drogách, odkazy a kontakty
na léčebná ambulantní, stacionární či pobytová zařízení
individuální jednorázové či dlouhodobé poradenství pro
jakoukoli situací v životě týkající se užívání drog, vztahů
a vlastního prožívání. Všechny nabízené služby jsou
v souladu se standardy kontaktní a poradenské služby.
Sečteno a podtrženo kontaktní a poradenské služby
K-centra slouží ke zdravotní a sociální stabilizaci
uživatelů a profesionální poradenské a terapeutické
pomoci rodičům, uživatelům a okolí. Hlavní hodnotou
služeb je zdraví jednotlivce, zdraví společnosti a kvalita
života.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

KONTAKTNÍ
CENTRUM
služby

vývoj v roce 2006

- zdravotní a hygienický materiál k mírnění rizik
užívání
- informace, kontakty, odkazy a zprostředkování
návazné ambulantní, stacionární léčebné péče
- individuální poradenství
- rodinné poradenství
- poradenství pro rodiče a rodinné příslušníky
- krizová intervence

Služby K-centra v roce 2006 posloužily 249 uživatelům
drog, což je 50% nárůst oproti roku 2005. Stejnou měrou
stoupl i počet poradenství pro uživatele i rodiče. Celkový
počet výkonů poskytnutých klientům dosáhl čísla 5 684.
Převažující drogou mezi uživateli v tomto roce byl pervitin, následován subutexem a heroinem. Otevírací doba
byla rozšířena na pět dní v týdnu a byla zavedena služba
klientské samosprávy a vzdělávání klientů v rámci evropského projektu. V důsledku rozdělení K-centra a Terénních programů na dva samostatné projekty se navýšil
počet zaměstnanců v jednotlivých týmech. Do roku 2007
přecházel tým s 5,2 úvazku s výhledem redukce na 4,2
úvazku v prvním čtvrtletí.
Více informací o pracovních výsledcích naleznete na
www.os-prostor.cz

kontakt
vedoucí K-centra 2006
Jana Jirsíková, DiS. / 774 84 70 71, 321 715 004
jana.jirsikova@os-prostor.cz, kc@os-prostor.cz
Kutnohorská 17, Kolín 3, 280 02 / www.os-prostor.cz
vedoucí K-centra 2007
Mgr. Markéta Lukáčová / 774 84 70 71, 321 715 004
marketa.lukacova@os-prostor.cz, kc@os-prostor.cz
Kutnohorská 17, Kolín 3, 280 02 / www.os-prostor.cz
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„Terénní program chápeme jako službu,
která aktivně vyhledává uživatele drog
s cílem zabránit jejich zdravotnímu
i psychickému poškození v maximální
míře za minimální peníze.”

„Terénní program chápeme jako službu, která aktivně
vyhledává uživatele drog, s cílem zabránit jejich zdravotnímu i psychickému poškození v maximální míře za
minimální peníze.“
Terénní program je mobilní sociální služba pro uživatele
drog a jejich okolí. Program je poskytován v prostředí,
kde se uživatelé běžně pohybují, a nabízí informace
o rizicích užívání či drog, zdravotní materiál k ochraně
zdraví, informace o síti služeb pro uživatele drog
a krizové intervenční poradenství.

Program chápeme jako službu uživatelům drog a občanům
města či obce. Uživatelům nabízíme zdraví a pomoc při
cestě zpět, občanům ochranu před infekčními nemocemi HIV a žloutenkou C a městu sběr injekčního materiálu a monitoring situace na drogové scéně i na ulici jako
takové, neb v rámci vyhledávání uživatelů přicházíme do
styku i s ostatní populací.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

TERÉNNÍ
PROGRAMY

služby

vývoj v roce 2006

- zdravotní a hygienický materiál k mírnění rizik
užívání
- sběr a bezpečná likvidace použitých stříkaček
- základní ošetření
- informace, kontakty, odkazy na návazné
ambulantní, stacionární léčebné péče
- doprovod a asistence na úřadech, nemocnici apod.
- krizová intervence

Služby Terénních programů v roce 2006 posloužily 199
uživatelům drog. Celkový počet výkonů poskytnutých
klientům dosáhl čísla 2 705. Převažující drogou mezi
uživateli byl v tomto roce pervitin, následován subutexem a heroinem. V důsledků rozdělení K-centra a Terénních programů na dva samostatné projekty se navýšil
počet zaměstnanců v jednotlivých týmech. S rozdělením
týmů se změnil i supervizor programu, kterým se stal
PhDr. Jan Šikl, PhD. V průběhu roku 2006 tvořili tým TP
4 pracovníci na plný pracovní úvazek.
Více informací o pracovních výsledcích naleznete na
www.os-prostor.cz

kontakt
vedoucí Terénních programů 2006
Tomáš Žák / 777 650 030
tomas.zak@os-prostor.cz, tp@os-prostor.cz
Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02 / www.os-prostor.cz
vedoucí Terénních programů 2007
Karolína Balcarová / 777 650 030
karolina.balcarova@os-prostor.cz, tp@os-prostor.cz
Smetanova 764, Kolín 4, 280 02 / www.os-prostor.cz
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„Primární prevenci chápeme jako proces
vedoucí ke zdravým životním postojům.”

„Primární prevenci chápeme jako proces vedoucí
ke zdravým životním postojům.“
Programy primární prevence realizované na základních, středních i speciálních školách chápeme jako
cestu, která vede k předcházení nebo zmírnění dopadů
společensky negativních jevů na žáky a studenty. Máme
na mysli experimentování či užívání návykových látek,
rasismus, xenofobii, psychickou či fyzickou šikanu,
konflikty v třídním kolektivu, nesoudržnost a neochotu
spolupracovat. Jednotlivé bloky PP přispívají k tomu,
aby si cílová skupina včas osvojila znalosti, dovednosti
a stabilní postoje podporující zdravý životní styl a aby je
dokázala ve svůj prospěch využít v reálném životě. Od
školního roku 2006/2007 nabízíme program dlouhodobé
primární prevence. Tento program pracuje jak se
školou, tak s jednotlivými třídními kolektivy od 6. do
9. ročníku ZŠ a to kontinuálně a návazně, 4 setkání se
třídou v jednom školním roce. Ke každému z vybraných
bloků automaticky nabízíme zdarma ukázkový blok pro
pedagogy.

Pracujeme zážitkovou formou, postoje a hodnoty získané touto cestou mají, dle našeho názoru, delší
životnost .
Škola jako výchovně-vzdělávací instituce je pro nás
partnerem a při naplňování cílů primární prevence plně
ctíme a respektujeme práci učitelů. Naše spolupráce se
školou je postavena na otevřené komunikaci, dlouhodobosti, důvěryhodnosti a spoluodpovědnosti. Snažíme se
spoluutvářet ve škole bezpečné prostředí pro otevřené
sdělování názorů, diskusi a prožitek.
Snažíme se stravitelnou formou otevírat riziková témata,
bourat mýty, diskutovat, nekritizovat, naslouchat…

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

PRIMÁRNÍ
PREVENCE
služby

vývoj v roce 06

-

V druhé polovině roku 2006 byla do nabídky programů
primární prevence zařazena všeobecná dlouhodobá
primární prevence na dvou základních školách okresů
Kolín a Kutná Hora. Dále byly realizovány jednorázové
bloky na základních a středních školách. Během roku
2006 jsme tak zrealizovali 17 bloků dlouhodobé primární
prevence a 22 jednorázových setkání se žáky základních
a středních škol. V závěru roku byly podepsány smlouvy
na realizaci dlouhodobého programu na dalších dvou
základních školách Kolínska. V průběhu roku byly do
programu přijaty dvě lektorky. Program se intenzivně
připravoval na proces certifikace.

program jednorázové primární prevence
program dlouhodobé primární prevence
adaptační kurzy
exkurze do K-centra
přednášky pro pedagogy a rodiče
poradenství pro školu a rodiče

kontakt
vedoucí Primární prevence
Šárka Mrňáková, DiS. / 774 650 094
sarka.mrnakova@os-prostor.cz, pp@os-prostor.cz
Kutnohorská 17, Kolín 3, 280 02 / www.os-prostor.cz
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„Poskytujeme mladým lidem čas,
prostor, informace i srdce,
po celou dobu přeměny v dospělé.“

„Poskytujeme mladým lidem čas, prostor, informace
i srdce po celou dobu přeměny v dospělé.“
Nízkoprahový klub Kotelna, oficiálně Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež ve Zruči nad Sázavou, je
určen mladým dospívajícím z Posázaví.
Nabízíme zázemí a prostor pro volnočasové aktivity.
Naším cílem je usnadnit mladým lidem orientaci v sobě
samých a v jejich sociálním prostředí. Vytváříme podmínky k řešení jejich problémů a starostí po celou dobu
dospívání, kdy jsou otevření okolnímu světu ve všem
dobrém i zlém, co nabízí.
K naplňování tohoto cíle nám pomáhá bezpečné
prostředí, založené na respektu a důvěře, které
umožňuje otevření témat jako je rozpad rodiny, nové
partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy,
volbou povolání a získáním pracovních návyků, sexuální
a vztahové zkušenosti, šikana či užívání návykových
látek. Dalšími cíli jsou zajištění podmínek pro vzdělávání,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
služby

vývoj v roce 2006

- sociální práce s mládeží, individuální poradenství
- informace, kontakty, odkazy a zprostředkování
návazné odborné péče
- pobytové a svépomocné aktivity
- možnost návštěv klubu bez využití dalších služeb
nebo realizace vlastních svépomocných aktivit
zájmových skupin
- volnočasové aktivity
- zázemí a podpora pro realizaci vlastních nápadů
návštěvníků klubu
- vzdělávací programy
- diskuze, besedy

V polovině roku 2006 započala jednání s vedením města
Zruč nad Sázavou o udržení výsledků terénního programu a programu primární prevence, které ve městě
společně úspěšně řešili problematické užívání toulenu.
Výsledkem jednání bylo sestavení ojedinělého modelu
služeb pro město Zruč, kde na dlouhodobý program
primární prevence navazuje nízkoprahový klub, který dospívajícím mírní dětské pády a pomáhá bezpečně vzhůru
do dospělosti. Na tyto dva programy je navázán terénní
program, který je individuálně připraven pomoci řešit
vznik drogového problému.
Takto vypracovaný model služeb byl podán a následně
podpořen ze Společného regionálního operačního programu (SROP) Středočeského kraje v rámci grantových
schémat Evropské unie. Projekt spustil svoji první fázi
v prosinci.

kontakt
vedoucí Nízkoprahového klubu Kotelna
Tomáš Žák / 774 650 032
tomas.zak@os-prostor.cz, kotelna@zruc.info
Na Výsluní 719 Nová Zruč, Zruč nad Sázavou, 285 22
www.kotelna.zruc.info		

19

„Sociální programy pomáhají klientům,
kteří jsou na hranici či již za hranicí
chudoby a sociálního vyloučení.“
„Sociální programy pomáhají klientům, kteří jsou na hranici
či již za hranicí chudoby a sociálního vyloučení.“
Pracovníci programu jsou průvodci na cestě při řešení
jejich problémů týkajících se bydlení, životní a sociální situace. Jejich snaha směřuje ke zkompetentnění
klienta, aby byl schopen situaci řešit v maximální míře
samostatně. Služby sociálního programu jsou poskytovány jak terénní formou, tj. docházkou do rodin a bytů,
tak ambulantní formou, tzn. klient dochází na sjednané
poradenství či konzultaci. Program směruje ke stabilizaci sociálně vyloučených osob i lokalit a ke zvýšení
kvality života v těchto lokalitách a těmto osobám.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

SOCIÁLNÍ
PROGRAMY
služby

vývoj v roce 2006

- individuální poradenství
- rodinné poradenství
- doprovod na úřady, asistence při získávání		
zaměstnání
- informace, kontakty, odkazy a zprostředkování
návazných služeb
- krizová intervence

V roce 2006 byly některé ze služeb Sociálních programů
provozovány městem Kolín v rámci projektu Romské
terénní práce, který v roce 2007 přešel pod O. s. Prostor, kde se transformoval do služeb Sociálních programů
poskytujících své služby sociálně slabým a vyloučeným lidem bez rozdílu rasy, národnosti, náboženského vyznání,
věku a pohlaví.

kontakt
vedoucí Sociálních programů
Martin Prokop / 605 462 550
martin.prokop@os-prostor.cz, tsp@os-prostor.cz
Smetanova 764, Kolín 4, 280 02 / www.os-prostor.cz
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„Spolehlivě Vás provedeme cestou
k evropským financím.“

„Spolehlivě Vás provedeme cestou k evropským
financím.“
Hlavní činností Evropské projektové kanceláře je zajištění
kompletního servisu služeb spojených s projekty O.s.
Prostor spolufinancovanými Evropskou unií. Kompletní
servis představuje zpracování projektových žádostí,
žádostí o platbu, monitorovacích zpráv, řízení projektů
ve fázi realizace a řízení projektů ve fázi udržitelnosti.
Evropská projektová kancelář odpovídá za dodržení
všech povinností a požadavků vyplývajících z programové dokumentace, Smluv o financování a dalších
závazných dokumentů. Vedlejší činností EPK je poskytování poradenství volnému okruhu zájemců, zejména
NNO a obcím v regionu,

na základě živnostenského

listu.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

EVROPSKÁ
PROJEKTOVÁ
KANCELÁŘ
služby

vývoj v roce 2006

-

V létě O.s. Prostor podepsalo první Smlouvu o financování

konzultace projektového záměru
zpracování projektové žádosti
finanční analýzy projektu
zpracování zadávací dokumentace dle platného
zákona o veřejných zakázkách či metodik řídícího
orgánu
- vedení výběrového řízení
- řízení ve fázi realizace
- vypracování a podání monitorovacích, etapových
a závěrečných zpráv
- vytvoření návrhu plánu udržitelnosti projektu
- vypracování a podání zpráv o udržitelnosti projektu
- účast na kontrolách, jednání s kontrolními orgány
- školení v oblasti strukturálních fondů
- poradenství neziskovým organizacím i orgánům
státní správy a samosprávy v oblasti implementace
strukturálních fondů
- poskytování odborného dotačního poradenství

pro projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů
Evropské unie. Náročnost administrace projektu si
vyžádala novou pracovní pozici s názvem projektový
manažer. S dalším projektem EU, který byl zahájen
v prosinci 2006 a potenciálem, který se otevírá od r. 2007
pro neziskové organizace (a nejen pro ně) ve fondech
Evropské unie bylo zřejmé, že Evropská projektová
kancelář jako samostatný program sdružení, je krok tím
správným směrem.

kontakt
vedoucí Evropské projektové kanceláře
Mgr. Luboš Rambousek / 721 125 978
lubos.rambousek@os-prostor.cz
rambousek@eukancelar.eu
Kutnohorská 17, Kolín, 280 02
www.os-prostor.cz, www.eukancelar.eu 		
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5pád   OSLOVUJEME VOLÁME

Oslovujeme grantová schémata. Sponzory. Partnery. Politiky. Lékaře. Pedagogy.
Ostatní odborníky. Vás. Voláme po informované společnosti.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

SOCIÁLNĚ KULTURNÍ
VNÍMÁNÍ OS PROSTOR

Tato stránka je věnována naší práci s informacemi
směrem k široké veřejnosti a vnímání naší organizace veřejností, včetně předpokládaných trendů
veřejného obrazu občanského sdružení Prostor.

Komplex našich služeb je určen všem a má za cíl mírnit pády a pomáhat letu vzhůru. Proto jsme na tento
rok naplánovali informační kampaň, ve které bychom
chtěli vyzdvihnout následující body:

Veřejné mínění se vyznačuje poměrně dlouhou
setrvačností a snadno je ovlivňují nápadné události,
emoce namísto faktů a odborných argumentů.
Jak již vyplynulo z předcházejících stránek, Prostor
během jednoho roku narostl o 21 pracovních úvazků
a stal se tak jednou z největších neziskových organizací ve Středočeském kraji, provozující 5 psychosociálních služeb v souladu s platnými zákony a evropskými i národními strategiemi (zák. č. 108/2006 sb.)
Tento posun, který se snažíme prezentovat od ledna
2007, je jistě nápadná událost, která s sebou ponese
i změnu ve veřejném mínění.
Vzhledem k výše uvedeným zákonitostem předpokládáme, že zprvu bude nárůst personálu a financí
spojován pouze se službou K-centra, neb velká část
veřejnosti nás spíše než Prostor (název organizace
provozující 5 samostatných služeb pro více cílových
skupin) vnímá jen jako „káčko“ (slangový název jedné z pěti služeb – projektů zaměřených na uživatele
drog a jejich okolí). Toto vyvolává falešné zdání
přefinancované služby.
Jsme transparentní organizace, které jde o to, aby
její služby a jejich rozsah byly nezkresleně a přesně
vnímány všemi cílovými skupinami (děti, mládež
rodiče, sociálně slabí a vyloučení, uživatelé drog, neziskové organizace, veřejnost).

- Prostor je služba pěti profesionálních sociálních
programů Prostor realizuje pět registrovaných
a certifikovaných sociálních programů.
- Prostor poskytuje služby celé řadě cílových
skupin s různými problémy Poskytováním kvalit
ních služeb klientům chráníme je i společnost
- Prostor se aktivně zasahuje o rozvoj sociálních
služeb na okrese Kolín a Kutná Hora Podporu
jeme rozvoj a vzdělávání místních neziskových orga
nizací, sdílíme a předáváme zkušenosti a zasazu
jeme se o rozvoj komplexního spektra sociálních
služeb.
- Prostor projektuje pouze potřebné programy
Naše služby jsou poskytovány s ohledem
na potřeby regionu, v souladu s přáním státní,
krajské a obecní samosprávy.
Věříme, že kampaň nám pomůže urychlit setrvačnost
společenského mínění, a začít vnímat Prostor jako komplex promyšlených a kvalitních služeb zaměřených na
zmírnění útrap všech obyvatel ve svěřeném regionu.
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02

Počet kontaktů v letech 2003 - 2006

Počet kontaktů v letech 2003 - 2006

2003
2004
2005
2006

2003
2004
2005
2006

59

686

1 542

2 040

47

248

1 071

1 229

Počet stříkaček distribuovaných KC v letech 2003 - 2006

Počet stříkaček distribuovaných TP v letech 2003 - 2006

2003
2004
2005
2006

2003
2004
2005
2006

280

3 921

12 257

26 994

369

1 708

9 876

23 448

Počet klientů (uživatelů drog - UD) v letech 2003 – 2006

Počet klientů (uživatelů drog - UD) v letech 2003 – 2006

2003
2004
2005
2006

2003
2004
2005
2006

50

141

164

249

5

32

Počet výkonů v roce 2006

Počet výkonů v roce 2006

5 684

2 705

243

199

STATISTIKY & DATA
03

Počet škol v roce 2006

DPP
JPP

2

8

Počet žáků a studentů v roce 2006

DPP
JPP

399

468

Počet bloků v roce 2006

DPP
JPP

17

22

Počet hodin v roce 2006

DPP
JPP

51

01   /  Kontaktní centrum
- Za kontakt považujeme osobní setkání s klientem,
nikoli telefonát.
- Za výkon považujeme pobyt na kontaktní místnosti,
výměnný program, hygienický servis, potravinový servis,
zdravotní ošetření, individuální poradenství, skupinové
poradenství, krizovou intervenci, reference do K-center,
léčby, programy substituce, asistenční službu, testy HIV,
VHC, VHB, těhotenské testy, poradenské telefonáty,
web poradnu, první pomoc a novinku roku: praní prádla.
- UD = Uživatel drog

02  /  Terénní programy
- Za výkon považujeme výměnný program, hygienický
servis, potravinový servis, zdravotní ošetření, individuální poradenství, skupinové poradenství, krizovou intervenci, reference do K-center, léčby, programy substituce, asistenční službu, testy HIV, VHC, VHB, těhotenské
testy, poradenské telefonáty, první pomoc.

03   /  Primární prevence
- DPP = dlouhodobá primární prevence
- JPP = jednorázová primární prevence

44

Celkový počet kontaktů v roce 2006

1 266
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Příjmy občanského sdružení Prostor za rok 2006

Celkem
(Kč)

Kontaktní
centrum

Terénní
programy

Primární
prevence

Oprava*
polykliniky

KEMP*

Podpora*
NNO

Státní zdroje

1 008 700

465 300

465 300

0

0

0

0

- RVKPP

500 000

251 000

249 000

0

0

0

0

- MPSV

372 400

282 400

90 000

0

0

0

0

- MZ

40 000

10 000

30 000

0

0

0

0

- Úřady práce

96 300

0

96 300

0

0

0

0

Krajské zdroje

1 990 000

700 000

690 000

100 000

0

500 000

0

- Stř. Kraj - sociální odbor

1 390 000

700 000

690 000

0

0

0

0

- Stř. Kraj - školský odbor

100 000

0

0

100 000

0

0

0

- Stř. Kraj - investice

500 000

0

0

0

0

500 000

0

Obecní zdroje

480 500

200 000

280 500

0

0

0

0

- MÚ Pečky + Pečecký region

38 000

0

38 000

0

0

0

0

- MÚ Český Brod

75 000

0

75 000

0

0

0

0

- MU Kutná Hora

47 500

0

47 500

0

0

0

0

- MÚ Čáslav

50 000

0

50 000

0

0

0

0

- MÚ Kolín

200 000

200 000

0

0

0

0

0

- MÚ Kouřim

20 000

0

20 000

0

0

0

0

- MÚ Zruč nad Sázavou

50 000

0

50 000

0

0

0

0

Evropská unie

2 164 901

0

0

0

2 164 901

0

0

Ostatní

153 730

14 030

63 000

0

0

0

55 000

- Nadace

114 030

9 030

50 000

0

0

0

55 000

- Dárci a partneři

18 000

5 000

13 000

0

0

0

0

- Mimořádné výnosy

1

1

0

0

0

0

0

- Pojistné plnění

21 699

0

21 699

0

0

0

0

Vlastní

33 978

27 385

0

6 570

22

0

0

- Tržby z primární prevence

6 570

0

0

6 570

0

0

0

- Tržby z prodeje

10 000

10 000

0

0

0

0

0

- Příjmy od klientů

10 256

10 256

0

0

0

0

0

- Ůroky

7 152

7 129

0

0

22

0

0

5 831 809

1 484 815

1 498 800

106 570

2 164 923

500 000

55 000

Celkem

KEMP / kontaktní a edukačně-motivační program, první evropský projekt o.s. Prostor
Oprava polikliniky / investiční dotace na úpravu nových prostor pro programy sdružení
Podpora NNO / projekt rozvoje a vzdělávání místních neziskových organizací

PŘÍJMY & VÝDAJE
Výdaje občanského sdružení Prostor za rok 2006

Nákladová položka

Částka
(Kč)

1. Provozní náklady celkem

2 277 797

1.1 Materiálové náklady celkem

1 300 216

- potraviny
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- zdravotnický a hygienický materiál
- materiál oprav

Nákladová položka
1.3 Jiné provozní náklady
- daně

6 659
60 168
732 509
78 752
325 106

Částka
(Kč)
35 121
3 000

- bankovní poplatky

14 859

- ostatní oplatky

17 261

- úroky

1

2. Osobní náklady celkem

3 255 176

2.1 Mzdové náklady

2 474 359

5 673

- hrubé mzdy

- materiál na auto

25 436

- OON na DPČ

0

- ostatní materiálové náklady

65 913

- OON na DPP

178 500

1.2 Nemateriálové náklady

2 295 859

- ostatní mzdové náklady

942 460
2.2

- elektřina

18 274

2.3 Ostatní sociální náklady

0

- plyn

14 342

3.

0

- vodné, stočné
1.2.2 Opravy a udržování
- opravy a udržování budov
- opravy a udržování aut
1.2.3 Cestovné
1.2.4 Ostatní služby

6 086

47 960
821 063
67 588
8 557

12 000

- ekonomické služby

32 969

- supervize

50 300

5 532 973

V roce 2006 jsme nepoužívali účty časového rozlišení,
rozdíl mezi náklady a výnosy tvoří dotace použitelné
na více let.

7 172
29 032

- školení a vzdělávání

179 566

- tisk a kopírování

131 812

- software

Celkem

8 445

- nájem

- pojistky

Investiční náklady - odpisy

0
34 734

- poštovné

- odpady a technické služby

780 817

34 734

- telefony

- internet

Odvody

0

38 703

1.2.1 Energie

5 938

- pronájem automobilu

101 150

- jiné ostatní služby

186 535
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„Občanské sdružení Prostor vytváří
programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky-rizikové jevy, společenské předsudky
a neinformovanost znesnadňují život.”
Na každý pád si poděkování zaslouží
Balcar Martin Mgr.
Bendl Petr Ing.
Berdichová Martina Ing.
Blažek Vojta
Blecha Josef Ing.
Borová Hana Mgr.
Broža Jiří PhDr.
Buřič Jiří
Bureš Aleš Mgr.
Čiháková Zuzana Mgr.
Dobiášová Dana PhDr.
Doležalová Pavla PhDr.
Freibergová Alena MUDr.
Gabriel Radim Mgr.
Hofman Pavel MUDr.
Huková Jitka
Hamplová Ludmila MUDr.
Hamral Vladimír Ing.
Hejzlar Antonín Ing.

Hercog Aleš Ing.
Hora Jan Ing.
Hort Jiří Ph.D.
Hujer Martin Mgr.
Ivančo Ivan Ing.
Kadlec Martin Mgr.
Kárník Karel Mgr.
Karpeta Petr Mgr.
Knytlová Libuše Ing.
Koděra Petr Mgr.
Košatová Andrea
Koubský Michal DiS.
Král Petr
Krumich Jiří Mgr.
Kubíčková Libuše
Libra Jiří PhDr.
Loužecká Jitka
Mgr.Mačák Alois
Martínek Ondřej

Masáková Václava PhDr.
Moučka Pavel MUDr.
Navrátilová Ludmila
Navrátil Václav MUDr.
Nekolný Jakub Bc.
Netolická Danuše Mgr.
Nevšímal Petr MUDr.
Novotná Dagmar
Novotný Jiljí PaeDr.
Pánková Irena Mgr.
Pekárek Roman Mgr.
Plaček Pavel DiS.
Plašil Ondřej Mgr.
Pospíšilová Jiřina
Rakušan Jan MUDr.
Rubáš Luděk MUDr.
Semerád Marek Mgr.
Sova Karel Ing.
Staněk Milan

Stará Iva Mgr.
Šikl Jan PhDr, Ph.D.
Škodová Štepánka
Šterbová Vlasta
Švec Jiří
Urban Milan
Vacek Josef Mgr.
Veselá Eva Mgr.
Veselá Jiřina Mgr.
Volšanský Petr MUDr.
Žežula Ondřej Mgr.
a mnoho dalších

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

DĚKUJEME

Donátoři
Státní úřady

- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Ministerstvo zdravotnictví
- Úřad vlády České republiky
Krajské úřady

- Středočeský Kraj
Města a obce

-

Město Kolín
Město Kutná Hora
Město Čáslav
Město Český Brod
Město Kouřim
Město Pečky
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Materiální a finanční partneři

Boomtisk
Kenast

www.boomtisk.cz

www.kenast.cz

Auto Švec
Auto Slavík
Šance
Ing. Vavruška – Koli Limonáda
Zelená hvězda
Zlatnictví Hora
TPCA

Evropská unie

- Společný regionální operační program
Nadace

- Nadace Partnerství
- Nadace České spořitelny
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O těch, kterým jsme již pomohli, pomáháme a pomůžeme.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

KONTAKTY

ŘEDITEL SDRUŽENÍ

VEDOUCÍ EVROPSKÉ PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE

Bc. Petr Steklý / 608 123 013

Mgr. Luboš Rambousek / 721 125 978

petr.stekly@os-prostor.cz, info@os-prostor.cz

lubos.rambousek@os-prostor.cz

Kutnohorská 17, Kolín 3, 280 02, www.os-prostor.cz

rambousek@eukancelar.eu
Kutnohorská 17, Kolín, 280 02

VEDOUCÍ K-CENTRA 2007
Mgr. Markéta Lukáčová / 774 84 70 71, 321 715 004
marketa.lukacova@os-prostor.cz, kc@os-prostor.cz
Kutnohorská 17, Kolín 3, 280 02 / www.os-prostor.cz

www.os-prostor.cz, www.eukancelar.eu

VEDOUCÍ TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 2007
Karolína Balcarová / 777 650 030
karolina.balcarova@os-prostor.cz, tp@os-prostor.cz
Smetanova 764, Kolín 4, 280 02 / www.os-prostor.cz
VEDOUCÍ PROGRAMU PRIMÁRNÍ PREVENCE
Šárka Mrňáková, DiS. / 774 650 094
sarka.mrnakova@os-prostor.cz, pp@os-prostor.cz
Kutnohorská 17, Kolín 3, 280 02 / www.os-prostor.cz
VEDOUCÍ NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU KOTELNA
Tomáš Žák / 774 650 032
tomas.zak@os-prostor.cz, kotelna@zruc.info

výroční zprávu 06 pro vás připravili

Na Výsluní 719 Nová Zruč, Zruč nad Sázavou, 285 22
www.kotelna.zruc.info
VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ

koncept / michal koubský, petr steklý
text & příprava podkladů / šárka mrňáková
layout & sazba / michal koubsky@gmail.com
foto / sxc, flicker, fat

Martin Prokop / 605 462 550

tisk / boom tisk spol. s r.o.

martin.prokop@os-prostor.cz, tsp@os-prostor.cz

© 2007

Smetanova 764, Kolín 4, 280 02 / www.os-prostor.cz
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S námi. S Vámi. Prostor.

mírníme vaše pády, pomáháme letu vzhůru

