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 slovo ředitele
Musel jsem se sebrat a odjet. Daleko za města všech okresů, 

ve kterých Prostor působí. Zůstávám však ve Středočeském kraji,

v jeho mnohdy ještě nedotčené vesnické krajině a hledím z kopce 

do sousedních jižních Čech. Je 30. květen 2008 a já začínám psát 

dlouho odkládané úvodní slovo a následně celý koncept výroční 

zprávy za rok 2007.

Slyším cvrčka, přemýšlím, zda to není první v tomto roce, což mě 

trochu rozesmutňuje. Moc se ale nedivím. V Prostoru i kolem něj byl 

v roce 2007 prostě „cvrkot“.

V lednu se spustil provoz dvou nových programů – sociálních služeb. 

Ve Zruči nad Sázavou to bylo nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-

dež, o jehož prvním roce fungování i prvních výsledcích podrobně-

ji informujeme na stránkách 17/18. V Kolíně byly spuštěny sociál-

ní programy, které terénní i ambulantní formou pracují se sociálně 

slabými a vyloučenými jedinci. Více o tomto programu, který jsme 

převzali od MU Kolín, je k dispozici na stranách 19/20. Cvrkot v těch-

to programech panoval primárně nad zaváděním a adaptací nových 

pracovníků, usazováním služeb a směrováním k individuální práci 

s klienty. Není možné opomenout, že oba programy získaly dotace  

z EU a Město Zruč i Město Kolín nám je pomohlo předfinancovat, neb 

náklady jsou propláceny zpětně. Tento čin vnímáme jako osvícený  

a podporující sociální služby i neziskový sektor.

Cvrčení bylo slyšet i v zaběhlých programech Kontaktního centra  

a Terénních programů, o kterých podrobněji informujeme na stranách  

11 – 14. Oba programy pracovaly s nárůstem počtu klientů i výkonů. 

Výrazně se navýšil počet poradenství, které řadíme mezi klíčové služby, 

a nově sledujeme a pravidelně revidujeme konkrétní posun klienta smě-

rem ke zdravějšímu životnímu stylu. Nelze nezmínit objem práce při tvor-

bě koncepce budoucí spolupráce s psychiatrem se specializací alkohol  

a toxikomanie, který doposud na Kolínsku a Kutnohorsku chyběl.

V programu primární prevence (strany 15/16) kmitala křidélka nad  

certifikací kvality služeb dle aktuálních standardů MŠMT a nad troj-

násobně vyšší poptávkou po programech než v roce 2006. Uspo-

kojení této poptávky v plné míře není v současnosti možné, neboť 

programy primární prevence na školách nemají doposud zpracovaný 

systémový způsob financování. 

Management dohlížející nad čeledí cvrčkovitých se staral zejména  

o stabilizaci nové struktury organizace, systematický rozvoj kvality 

jednotlivých programů dle standardů MPSV a bezchybnou adminis-

traci prostředků z EU i z ostatních zdrojů. Prostřednictvím organizo-

vání I. konference o sociálních službách na okresech Kolín a Kutná 

Hora započal práci na zvyšování prestiže všech sociálních služeb na 

okresech Kolín a Kutná Hora.

Rok 2008 nebude o menším tempu, neboť programy očekávají inspek-

ce kvality a management intenzivní práce na přípravách projektu do 

EU na rekonstrukci budovy. Věřím, že si neucvrkáme křidélka.

Děkuji všem lidem za podporu.

Petr Steklý

Ředitel O. s. Prostor
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 o prostoru

PROFESIONALITA
ANONYMITA & DISKRÉTNOST

OTEVŘENOST & DŮVĚRA
TRANSPARENTNOST

VYTRVALOST & ODVAHA
LIDSKOST & ETIKA

Hodnoty

Vize
Klient neubližující svým způsobem života sobě ani ostatním. 

Poslání
Vytvářet programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, 

kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky 

a neinformovanost znesnadňují 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

Čas a Prostor
Sdružení provozuje od roku 2003 projekt K-centra Kolín a projekt 

Terénních programů na okresech Kolín a Kutná Hora. Od roku 2005 

realizuje projekt všeobecné primární prevence na základních školách 

na okresech Kolín a Kutná Hora. 

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 zin-

tenzívnily práci v jednotlivých lokalitách a započaly předávání klientů 

mezi jednotlivými programy. Organizace získala dva evropské gran-

ty a zahájila přípravu dvou nových projektů. Evropské peníze vedly  

k výraznému zvětšení organizace, k zavedení strategického plánová-

ní a posunutí k formátu velké organizace, která zajišťuje více služeb 

ve dvou okresech pro více cílových skupin. 

Do roku 2007 vstupuje sdružení nově s projekty Nízkoprahového klu-

bu Kotelna ve Zruči nad Sázavou a Sociálních programů pro oso-

by ohrožené sociálním vyloučením. Ve struktuře organizace se pod 

názvem Evropská projektová kancelář – EPK vytváří správa sdružení 

s managementem a vlastní organizační jednotkou zaměřující se na 

zpracování, řízení a administraci evropských projektů pro sdružení  

i okolní subjekty. Vedle hlavních činností se sdružení dále zaměřu-

je na vzdělávání a profesionalizaci neziskového sektoru v okresech 

Kolín a Kutná Hora.

Rok 2008 je pro sdružení ve znamení stabilizace po rychlém nárůstu 

služeb (programů) i počtu pracovníků, usazuje se nová organizační  

a komunikační struktura. V celé organizaci probíhají intenzivní přípra-

vy na inspekce kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách. Management organizace připravuje projekt 

rekonstrukce nového sídla sdružení.
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 prostor každým pádem
1 PÁD kdo / co 

Občanské sdružení Prostor vytváří programy, které předchází pádu  

a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, 

předsudky a neinformovanost znesnadňuji život. 

2 PÁD bez koho / čeho

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

3 PÁD komu / čemu

Pomáháme žákům, učitelům, školám, mladým, rodičům, uživatelům 

drog, sociálně slabým, všem občanům okresu Kolín a Kutná Hora. 

4 PÁD koho / co 

Za vším vidíme člověka. 

5 PÁD oslovujeme / voláme 

Oslovujeme grantová schémata. Sponzory. Partnery. 

Politiky. Lékaře. Pedagogy. Ostatní odborníky. Vás. 

Voláme po informované společnosti. 

6 PÁD o kom / o čem 

O těch, kterým jsme již pomohli, pomáháme a pomůžeme. 

7 PÁD s kým / s čím 

S námi. S Vámi. Prostor.
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 lidé prostoru 07/08

v průběhu roku 2007 změnili pracovní pozici 
v průběhu roku 2007 odešli z organizace

My
     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

     9 mužů, 14 žen, z toho 3 ženatí, 4 vdané

     10 dětí a 1 na cestě, 1 vnouče 

     10 psů,  2 kočky a 1 papoušek

     (Aktualizováno dne 30.6.2008)

Kontaktní centrum
Mgr. Markéta Lukáčová 

Jana Steklá, DiS. 

Bc. Tereza Slavíčková

Bc. Jana Slavíková

Monika Dvořáková, DiS.

Martin Holeček

Tereza Mifková, DiS.

Nízkoprahový klub Zruč
Bc. Tomáš Žák

Mgr. Alžběta Šůstková

Bc. Kateřina Smolíková

Pavel Bukač

Marek Dlabola

Terénní programy
Karolína Balcarová

Jan Svoboda

Bc. Jitka Foglová

Roman Kunc

Martina Sálová

Sociální programy
Martin Prokop

Denisa Berousková-Pechová

Primární prevence
Šárka Mrňáková, DiS.

Marian Šlesingr, DiS. 

Mgr. Blanka Černá 

Mgr. Barbora Pokorná

Petr Mifek

Tereza Mocková

Vedení
ředitel: Mgr. Petr Steklý

odborný ředitel: Bc.Tomáš Žák

organizační ředitelka: Hana Hučíková, DiS.

účetní-ekonomka: Gabriela Volejníková, Ing. Petr Černý

administrativní pracovnice: Jana Burešová
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 programy os prostor

kontaktní centrum

terénní programy

primární prevence

sociální programy

nízkoprahový klub_zruč

12

14

16

18

20

Kontaktní centrum 

Terénní programy

Primární prevence

Nízkoprahový klub Kotelna

Sociální programy

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

      sociální a poradenská práce s mládeží od 15 do 26 let prostřednictvím volnočasových aktivit. 

      mobilní sociální  a poradenská služba pro sociálně vyloučené a slabé osoby.

      kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog, rodiče a blízké okolí. 

      mobilní služby pro uživatele drog a jejich blízké okolí chránící tělesné a duševní zdraví.

 v roce 2007
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 kontaktní centrum

Služby
   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

Vývoj v roce 2007
V roce 2007 zažívá Kontaktní centrum rok stabilizace a prohlubování kvality služeb. Tým se v prů-

běhu roku ustaluje na čtyřech stálých pracovnících na 4 úvazky. Program je registrován jako 

sociální služba u Krajského úřadu, získává pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí  

a stává se členem České asociace streetwork. / Na místní úrovni spolupracuje zejména s Pro-

bační a mediační službou Kolín a sociálním odborem Městského úřadu Kolín (OSPOD, kurátoři).  

Dále s Endoskopickým centrem Nemocnice Kolín, kam doprovází klienty na testy hepatitid a násled-

nou léčbu onemocnění. Daří se navázat spolupráci s chirurgickou ambulancí Nemocnice Kolín.  

/ V roce 2007 prochází K-centrem celkem 452 klientů, z čehož 378 uživatelů drog a zbytek, 74 klientů, tvo-

ří rodiče, osoby blízké a jednorázoví klienti. Z 378 uživatelů drog máme 112 žen a 266 mužů. 294 klientů 

aplikuje drogu intravenózně. Převažující primární drogou je pervitin - 255 klientů, následuje subutex - 50 

klientů, z nich 19 legálně, heroin - 42 klientů a THC - 16 klientů. Je zrealizováno 239 poradenství se zaměře-

ním na sociální práci se 108 klienty, 78 individuálních poradenství s 37 klienty a 93 poradenství pro rodiče  

a rodinné poradenství. Srovnání statistických dat v letech najdete v části Data a statistika. 

/ V roce 2007 pracuje tým pod supervizí PhDr. Dany Dobiášové. 

Kontakt
vedoucí K-centra: Mgr. Markéta Lukáčová 

777 847 071, 321 715 004 / marketa.lukacova@os-prostor.cz

kc@os-prostor.cz  / Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02 / www.os-prostor.cz  

Služby K-centra jsou určeny lidem, kterým drogy znesnadňují život, ať už jde přímo o samotné uživate-

le nebo jejich rodiče a partnery, nacházející se v obtížné životní situaci. Bez ohledu na jejich věk, pohlaví, 

náboženství, etnickou příslušnost či trvalé bydliště. Hlavní skupinu tvoří uživatelé pervitinu, heroinu nebo 

subutexu. Mezi základní cíle programu patří minimalizování sociálních a zdravotních rizik spojených s uží-

váním drog, stabilizace sociální situace a zdravotního stavu klientů, motivace klientů ke změně chová-

ní méně rizikovému, efektivní intervence na základě individuálních požadavků klienta, směrování klientů  

k zodpovědnosti za své chování s ohledem na ochranu veřejného zdraví. Hlavními zásadami programu jsou 

anonymita, bezplatnost, důvěrnost a individuální přístup.

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 situaci 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.

„Kontaktní centrum o.s. Prostor je nízkoprahové zařízení poskytující 
služby uživatelům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým 
osobám. Cílem služby je snižovat sociální a zdravotní rizika vyplývající 
z jejich životního stylu, motivovat k vlastní aktivitě, změně chování  
a soběstačnosti, a tím usilovat o jejich začlenění do společnosti.  
Kontaktní centrum působí ve městě Kolín.“
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 terénní programy

Služby
   zdravotní a hygienický materiál k mírnění rizik užívání 

   sběr a bezpečná likvidace použitých stříkaček

   základní ošetření

   informace, kontakty, odkazy na návazné ambulantní, stacionární léčebné programy

   doprovod a asistence na úřadech, nemocnici apod.

   krizová intervence

Vývoj v roce 2007
V průběhu celého roku 2007 program pravidelně vyjíždí dvakrát týdně do Peček a Českého Brodu, 

jednou týdně do Kutné Hory a Čáslavi. Dvakrát v týdnu prochází ulice Kolína a v případě potřeby  

(jednou či dvakrát týdně) vyjíždí na výměny do okolních obcí obou regionů. Služba terénního pro-

gramu je dostupná na mobilním telefonu v pracovní dny od pondělí do pátku od 10 do 18.30 hodin.  

V ulicích jednotlivých měst a obcí se dvojice terénních pracovníků pohybuje vždy od 13.00 hodin do 18.00 

hodin.  / Během roku 2007 využívá služeb Terénního programu o.s. Prostor 279 klientů převážně žijících  

v regionech Kolín a Kutná Hora, řádově 3% z celkového počtu klientů jsou lidé užívající drogy dočasně 

nebo lidé jednorázově se vyskytující ve městech působnosti terénního programu, zejména v Pečkách. 

Jedná se o uživatele drog a závislé, kteří v těchto regionech zdržují za účelem opatření si drogy nebo 

o jedince migrující z místa na místo. / Celkově prošlo programem v roce 2007 279 klientů, z toho 

258 uživatelů drog, 55 žen a 191 mužů. Převažující drogou je pervitin - 102 klientů, následuje heroin  

- 38 klientů, subutex - 22 klientů /12 legálně a THC 10 klientů. Poskytnuto je 111 poradenství se zamě-

řením na sociální práci, vydáno 30 371 kusů čistých injekčních stříkaček a v ulicích měst sesbíráno  

1 235 použitých injekčních stříkaček. Počet všech výkonů v roce 2007 je 1 393. Srovnání statistických dat  

v letech najdete v části Data a statistika. / V roce 2007 pracuje tým pod supervizí PhDr. Jana Šikla.

Kontakt
vedoucí Terénních programů: Karolína Balcarová

777 650 030 / karolina.balcarova@os-prostor.cz 

tp@os-prostor.cz / Smetanova 764, Kolín 4 / 280 02 / www.os-prostor.cz 

Terénní programy jsou mobilní sociální službou, poskytovanou uživatelům omamných a psychotropních látek 

v regionech Kolín a Kutná Hora a jejich blízkému sociálnímu okolí. Primárně se jedná o závislé uživatele, dále  

o experimentátory, rodinné příslušníky uživatelů, sexuální partnery a osoby jim blízké (bez ohledu na věk), 

nacházející se v obtížné životní situaci.

Mezi hlavní činnosti realizované týmem programu patří aktivní vyhledávání a oslovování lidí pohybujících se na 

otevřené i skryté drogové scéně, výměna  injekčního materiálu a bezplatný výdej zdravotního materiálu, který 

slouží k minimalizaci poškození zdraví uživatelů při injekčním užívání drog a poskytování poradenství v oblasti 

sociální, právní a zdravotní. Terénní pracovníci poskytují uživatelům i zájemcům o terénní služby též informace 

z výše uvedených oblastí, odkazy do léčebných zařízení a komunit, v případě potřeby poskytují přímo na místě 

kontaktu krizovou intervenci. Všechny služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně. 

Mezi základní cíle poskytovaných služeb patří aktivní vyhledávání uživatelů drog a minimalizování zdravotních 

a sociálních rizik samotných uživatelů i jejich okolí. Konkrétně jde o poskytování  informací, podpory a pomo-

ci při řešení obtížných životních situací. Dále o zvýšení sociálních dovedností klientů, jejich samostatnosti  

v reálném životě a odpovědnosti za své chování. Pracovníci programu pružně reagují na aktuální potřeby klientů 

a regionu. V neposlední řadě se jedná o ochranu veřejného zdraví - sběr odhozených injekčních stříkaček ve 

všech městech, kde program realizuje své služby. Pracovníci terénního programu se v ulicích měst pohybují vždy ve 

dvojici, v ideálním případě smíšené, která umožňuje lepší proniknutí mezi obě skupiny, jak mužskou, tak ženskou.

„Terénní programy aktivně vyhledávají uživatele omamných  
a psychotropních látek, kterým pomáhají zmírňovat zdravotní a sociální 
rizika s ohledem na individuální potřeby a zakázky v regionech Kolín  
a Kutná Hora, a tím usilují o jejich začlenění do společnosti. Služby jsou 
poskytovány zdarma a anonymně.“
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 primární prevence

Služby
   program jednorázové primární prevence

   program dlouhodobé primární prevence

   program selektivní primární prevence

   adaptační kurzy

   ukázkový blok pro pedagogy

   přednášky pro pedagogy a rodiče

   konzultace pro vedení školy, pedagogy, rodiče a žáky

   pomoc s přípravou grantových projektů

Vývoj v roce 2007
V průběhu roku 2007 je realizován dlouhodobý program prevence na 5 základních školách v regi-

onech Kolína a Kutné Hory, jednorázový na 15 základních a středních školách ve stejné oblasti.  

/ V polovině roku dochází k proměně lektorské dvojice, bloky jsou opět pod lektorským vede-

ním smíšené dvojice. Stabilní součástí tříčlenného týmu se stává také nová dobrovolnice. Probí-

há příprava nového typu prevence do stávající nabídky-selektivní dlouhodobé prevence určené 

pro základní školy praktické a speciální. Závěr roku 2007 se nese v duchu vrcholících příprav na 

blížící se odborné certifikace programu-aktualizují se koncepce, manuály a metodiky programu.  

V roce 2007 zrealizoval tým programu 95 bloků dlouhodobé prevence a 48 bloků jednorázových.  

/ Celkové počty zapojených žáků v roce 2007 se oproti loňskému roku téměř zdvojnásobili. Počet žáků  

a studentů z 5 škol v dlouhodobém programu vzrostl na 786, v jednorázových programech bylo zapoje-

no 950 žáků z 15 škol. Celkem tedy bylo do programů zapojeno 1 736 žáků a studentů. Kontaktů s cílo-

vou skupinou-žáky a studenty se uskutečnilo celkem 3020. Srovnání statistických dat v letech najdete  

v části Data a statistika. / V roce 2007 pracuje tým pod supervizí PhDr. Václavy Masákové.

Kontakt
vedoucí Primární prevence: Šárka Mrňáková, DiS. 

774 650 094 / sarka.mrnakova@os-prostor.cz

pp@os-prostor.cz / Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02 / www.os-prostor.cz

Program primární prevence o.s. Prostor se zaměřuje na specifickou formu prevence sociál-

ně nežádoucích jevů s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podpo-

rující  zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu,  

ale i v budoucnosti. Cílovou skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního kolektivu na 2. stupni ZŠ  

a SŠ, jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná Hora.

Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových 

látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika), dále na problematiku dalších sociálně nežádou-

cích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana, týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního 

rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost 

čelit sociálnímu tlaku).

Program splňuje základní zásady efektivní primární prevence jako je komplexnost programu, jeho kontinuita, 

práce s malou skupinou, interaktivita a flexibilita programu, jeho zacílenost a teoretická a praktická připrave-

nost realizačního týmu. Mezi stěžejní cíle programu patří rozvoj a podpora sociálních dovedností, předcházení 

či oddálení prvního kontaktu s ohrožujícími jevy a podpora pozitivních vazeb v kolektivu. 

Práce se skupinou probíhá výhradně interaktivní formou, velká část setkání je vyplněna psychoso-

ciálními technikami vycházejícími z principů zážitkové pedagogiky. Při komunikaci se skupinou dbá-

me zvláště na jazyk a formu předávaných informací, který je vždy uzpůsoben a přiblížen dané-

mu věkovému složení skupiny. Srozumitelnost a pochopení sdělení je v tomto případě cestou  

k úspěchu. Třídu i třídního učitele motivujeme ke společnému řešení problémových témat a vzájemné interakci. 

Škola jako výchovně-vzdělávací instituce je pro nás partnerem a při naplňování cílů primár-

ní prevence plně ctíme a respektujeme práci učitelů. Snažíme se spoluutvářet ve škole bezpečné  

prostředí pro otevřené sdělování názorů, diskusi a prožitek. Snažíme se stravitelnou formou otevírat riziková 

témata, bourat mýty, diskutovat, naslouchat.

„Chceme oslovit mladé lidi ze základních a středních škol na okresech 
Kolín a Kutná Hora, bezpečně je provést obdobím nejistoty v dospívání  
a pomoci jim utvářet zdravé životní postoje.“
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 nízkoprahový klub Zruč

Služby
   individuální sociální práce s mládeží, poradenství a pomoc v krizi

   pobyt a kontakt - možnost návštěv klubu bez využití dalších služeb

   využít zázemí klubu pro kontakt s vrstevníky nebo s pracovníky klubu

   volnočasové aktivity - podpora realizace vlastních nápadů klientů 

   diskuze, besedy, workshopy, doučování

   zprostředkování kontaktu na návazné služby

   asistence a jednání ve prospěch klienta

   práce s osobami blízkými za účelem řešení klientova problému

   vzdělávací programy - diskuze, besedy, workshopy

   zajištění výletů, výjezdů, společných akcí mimo klub

Vývoj v roce 2007
Rok 2007 probíhá ve znamení dynamického růstu. Od ledna do dubna trvá přípravná fáze, kdy se for-

muje tým pracovníků, kteří se připravují na otevření klubu pomocí stáží a kurzů, dokončují se sta-

vební práce v objektu budoucího klubu a probíhá dotazníkové šetření s mládeží. / V dubnu je klub 

otevřen prvním návštěvníkům. Nastává čas pro nastavování služeb a celkovou stabilizaci nízkopra-

hového klubu ve Zruči nad Sázavou, pro který se vžil název Kotelna. Provozní doba je ustálena,  

Kotelna je otevřena 5 dní v týdnu na 4-5 hodin v odpoledních hodinách. Provoz je zachován i o prázdninách  

a rozšířen o několik výjezdů s klienty a týdenní tábor. Po celou dobu fungování klubu je na každý měsíc připra-

ven program, který zpestřuje stálou nabídku volnočasových aktivit. Současně je kladen stále větší důraz na 

rozvoj poskytování sociálních služeb a jejich zacílení pomocí individuální práce s jednotlivými klienty i sku-

pinami. / Ve druhé polovině roku 2007 je klub finálně dovybaven atraktivními volnočasovými prvky jako jsou 

horolezecká stěna a trekkingová a BMX kola. V tomto období přichází i personální obměna týmu, 4 úvazky 

však zůstávají zachovány.  / Nízkoprahový klub v prvním roce provozu získává důvěru klientů i širší veřejnosti 

ve Zruči nad Sázavou. Počet kontaktů s klienty tak roste na 3 220. Z nabídky služeb jsou nejvíce využívány 

volnočasové aktivity, proběhlo jich 2 608, a kontaktní práce, která proběhla 523krát. V Kotelně tráví v roce 

2007 volný čas 220 klientů. Hudební zkušebna je využita 153krát, probíhá 52 poradenství a případové práce  

a 23 workshopů. Ve 3 případech poskytli pracovníci pomoc v akutní krizi klienta. Grafické znázornění statis-

tických dat najdete v části Data a statistika. / V roce 2007 pracuje tým pod supervizí  Bc. Viléma Urbana.

Kontakt
vedoucí Nízkoprahového klubu Kotelna: Bc. 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  

 

„Posláním nízkoprahového klubu Kotelna je poskytovat pomoc, podporu 
a informace dospívajícím a mladým dospělým ze Zruče nad Sázavou  
a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a tak přispět  
k jejich začlenění do společnosti.“

Naším cílem je vytvářet podmínky pro zdravý růst mladých lidí, snižovat rizika v jejich životech  

a přispět k jejich vzájemnému porozumění s okolím. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) 

Kotelna ve Zruči nad Sázavou je určeno mladým lidem ve věku 14 – 26 let, kteří docházejí do 9. tří-

dy ZŠ, dojíždějí na učiliště nebo střední školu nebo již ukončili vzdělávání. Navštěvovat je mohou všichni  

- od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života, děti ze zvláštní školy až po 

mladé dospělé, kteří si nepřicházejí hrát, ale potřebují konkrétní pomoc s nějakým dílčím problémem. 

Klub je v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům, kroužkům a jiným organizovaným 

aktivitám, současně však poskytuje klientům sociální servis. Zásadní význam nízkoprahových klubů spočívá 

v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat nebo se svěřit se svými 

problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Nízkoprahovost vnímáme jako odstranění především 

těch zábran, které by mohly cílové skupině bránit ve využívání služby. V případě NZDM je to zejména bezplatný 

vstup do klubu a bezplatné poskytování sociálních služeb, přizpůsobení otevírací doby klubu potřebám klientů, 

důvěrnost informací a anonymita klientů, a v neposlední řadě skutečnost, že v klubu nevyžadujeme registraci 

ani pravidelnou docházku.

Základním nástrojem práce s mladými lidmi v nízkoprahovém klubu je smysluplný vztah založený na vzájemné 

důvěře mezi speciálně vzdělanými pracovníky a klienty klubu - na porozumění, nezpochybňování obtíží, s nimiž 

se na prahu dospělosti klienti setkávají, na respektu. Prostředkem k navázání takového vztahu je bezpečné 

prostředí klubu a zájem o jedinečnost každého z jeho návštěvníků.
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 sociální programy

Služby
  poradenská činnost

  pomoc s listinami (sepisování žádostí, vysvětlení obsahu úředních dopisů apod.)

  doprovod při jednání na úřadech apod.

   pomoc v krizových situacích

   zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a neziskovými organizacemi

   asistence při získávání zaměstnání

   pomoc při hledání škol či kurzů

   poskytnutí technického zázemí (telefon, internet, tiskárna, kopírka)

Vývoj v roce 2007
Činnost Sociálních programů startuje rokem 2007. Poskytujeme služby jak formou terénní soci-

ální práce v přirozeném prostředí klientů, tak formou poradenství v kanceláři programu. Nejčastěji 

jsou poskytovány služby v souvislosti s řešením bytové problematiky a exekucí, komunikací s úřa-

dy apod. Snahou pracovníků programu je stát se pro klienty partnery na cestě při řešení problema-

tických situací, aby se postupně v situaci sami zorientovali a nakonec byli schopni si vše potřeb-

né vyřešit pokud možno vlastními silami. / V popředí pozornosti Sociálních programů je zejména 

lokalita v okolí Zengrovy ulice, kde byl v letních měsících mj. proveden anonymní průzkum. O let-

ních prázdninách také probíhá letní tábor pro romské děti, zaměřený na psychosociální techniky.  

/ Během roku 2007 využívá služeb programu 44 klientů, je poskytnuto 222 kontaktů a 386 výkonů.  

V rámci případové práce probíhá vzdělávání zejména v oblastech bydlení, dluhů a exekucí, a to  

v celkovém počtu 207 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Grafické znázornění statistických 

dat najdete v části Data a statistika. / V roce 2007 pracuje tým pod supervizí Mgr. Martina Prokeše. 

Kontakt
vedoucí Sociálních programů: Martin Prokop

774 650 030 / martin.prokop@os-prostor.cz 

sp@os-prostor.cz / Smetanova 764, Kolín 4, 280 02 / www.os-prostor.cz  

   

 

Sociální programy o.s. Prostor varují jednotlivce a rodiny, které jsou svým způsobem života ohrožené sociální 

exkluzí, směrují ty, kteří se již na okraji společnosti ocitli a doprovázejí ty, kteří se již vydali na cestu zpět.

Konkrétně se snažíme o aktivní vyhledávání sociálně ohrožených rodin a jednotlivců žijících v sociálně vylou-

čených lokalitách i mimo ně na území města Kolína a blízkého okolí, o pomoc při minimalizaci rizik jejich způ-

sobu života a při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Tím vším chceme  

přispět ke zvyšování kvality jejich života. 

Nabízíme svou pomoc, podporu a poradenství v obtížných životních situacích, kdy často dochází k nahroma-

dění problémů, jako jsou například nedostačující příjmy, dluhy, nezaměstnanost, špatný stav bydlení, nízké 

vzdělání a kvalifikace. Tyto obtíže bývají příčinou vyloučení z běžné pospolitosti ostatních lidí a návrat do ní 

je bez pomoci ztížen, či dokonce znemožněn. Při spolupráci s klienty ctíme zásady důvěrnosti, individuálního 

přístupu, podpory samostatnosti klienta a bezplatného poskytování služeb. Naším předním zájmem je pomoci 

klientovi zlepšit kvalitu života v zásadních oblastec, jako jsou rodina, zdraví, bydlení, finance, zaměstnanost 

a vzdělávání. Dále pomáháme zorientovat se v ostatních sociálních a veřejných službách, vyhnout se nahro-

madění dalších možných obtížných situací, zvládat konflikty konstruktivně a udržovat dobré vztahy v rodině,  

v sousedství i na úřadech.

„Sociálních programy aktivně vyhledávají sociálně ohrožené rodiny  
i jednotlivce žijící v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně na území 
města Kolína a blízkého okolí, pomáhají minimalizovat rizika jejich způsobu 
života, dále nabízí svou pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a obstarávání osobních záležitostí a tím přispívají k zvyšování jejich kvality 
života a začlenění do společnosti.“
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 prostor a veřejnost
Tyto řádky jsou věnovány naší práci s informacemi směrem k širo-

ké veřejnosti a vnímání naší organizace veřejností, včetně před-

pokládaných trendů veřejného obrazu Prostoru. Veřejné mínění 

se vyznačuje poměrně dlouhou setrvačností a snadno je ovlivňují 

nápadné události, emoce namísto faktů a odborných argumentů  

a události namísto slov. 

Jak již vyplynulo z předcházejících stránek, Prostor se během jednoho 

roku rozrostl o další dva programy - sociální služby, a stal se tak jednou 

z největších neziskových organizací ve Středočeském kraji provozují-

cí sociální služby v souladu s platnými zákony (zák. č. 108/2006 Sb.)   

a evropskými i národními strategiemi.

Tento posun jsme se prostřednictvím informační kampaně v průbě-

hu celého roku 2007 snažili prezentovat, neboť jsme předpokláda-

li, že takto výrazný nárůst je jistě nápadná událost, která díky výše 

uvedeným zákonitostem sebou ponese i změnu ve veřejném mínění.  

Informační kampaň se zaměřovala na následující priority

Nástroji kampaně se staly tiskové zprávy, tiskové konference, pře-

nosné bannery a plakátovací kampaň představující 5 programů, které 

Prostor provozuje ve dvou okresech. Plně nevyužité zůstaly webové 

stránky sdružení, které čekají na reformu. Přínosem do kampaně byla 

i Prostorem realizovaná konference o sociálních službách na okresech 

Kolín a Kutná Hora, která zobrazovala stav sociálních služeb v obou 

okresech a směřovala k užší vzájemné spolupráci jednotlivých posky-

tovatelů v oblasti kvality, řízení, ale i společné prezentace, které souvi-

sí se společenskou prestiží sociálních služeb a jejich pracovníků.

Kampaň měla pozitivní ohlas a splnila svůj účel urychlit  setrvačnost 

společenského mínění a začít vnímat Prostor jako komplex promyšle-

ných a kvalitních služeb pro všechny obyvatele, kteří potřebují pomoc 

v obtížné životní situaci na okresech Kolín a Kutná Hora. 

Prostor tak dostál svým hodnotám transparentní a otevřené organizace.

V roce 2008 chceme jednoznačně reformovat webovou prezentaci, 

aby sloužila jako pravidelně aktualizované moderní informační médi-

um. Dále pokračovat v kampani, která podrobněji představuje jednotli-

vé služby a jejich nejčastější společenské mýty. V plánu je i organizace 

II. konference o spolupráci, řízení a financování sociálních služeb na 

okresech Kolín a Kutná Hora.

     Prostor je služba pěti profesionálních sociálních programů 

Prostor realizuje pět registrovaných a certifikovaných sociálních 

služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

     Služby Prostoru jsou určeny všem dětem, mladým lidem 

i dospělým z okresech Kolín a Kutná Hora 

naše služby se sekundárně zaměřují na celou populaci žijící na 

okresech Kolín a Kutná Hora

     Prostor se aktivně zasazuje o rozvoj sociálních služeb na   

okrese Kolín a Kutná Hora 

podporujeme rozvoj a vzdělávání místních neziskových 

organizací, sdílíme a předáváme zkušenosti a zasazujeme se  

o rozvoj komplexního spektra sociálních služeb.

     Projekt a služba 

každý náš projekt a služba je vypracován s ohledem na potřeby 

regionu, v souladu s přáním státní, krajské a obecní samosprávy 

a obsahuje studii udržitelnosti. Velké organizace jsou rovněž 

současným dotačním řízením a zejména pak EU preferovány.
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 statistiky a data

počet kontaktů: 3220

počet klientů: 220

počet výkonů: 3952

počet kontaktů: 222

počet klientů: 44

počet výkonů: 386

 slovníček

blok   setkání se třídou v rámci programu prevence, tj. 3 vyučovací hodiny 

DPP   dlouhodobá primární prevence, tj. realizace 4 bloků se třídou během 

                    jednoho školního roku, s návazností od 6. do 9. třídy

in & out   počet sebraných injekčních stříkaček / počet vydaných injekčních stříkaček

JPP   jednorázová primární prevence, tj. realizace pouze 

                  jednoho bloku na školou vybrané téma z nabídky

klient   uživatel programu (příjemce služeb), případně zájemce o program. 

kontakt   každý osobní kontakt mezi pracovníkem programu a klientem

prvokontakt   první osobní setkání mezi pracovníkem a klientem

výkon   časově ohraničená jednotka práce s klientem, která má jasně definovaný proces 

                         a zároveň splňuje další kritéria stanovená standardy odborné způsobilosti

UD   uživatel(é) drog1266

3020

1360

1394

5684

9758

počet výkonů celkový počet kontaktůpočet výkonů

17

950

399

468

786

25 674

26 994

45 529

46 045

784

30 371

OUT UD

DPP

JPP

DPP

JPP

počet stříkaček distribuovaných TP

počet sebraných stříkaček TP počet žáků a studentůpočet stříkaček distrib. KC in&out

1235

23 448

22

95

48378

305

249

452

260

199

177

279

UD

UD

UD

UD

DPP

JPP

DPP

JPP

počet klientů počet blokůpočet klientů

4424

4554

2189

2332

15

5

8

2

1385

1434

1147

1228

UD

UD

UD

UD

DPP

JPP

DPP

JPP

počet kontaktů počet kontaktů počet škol
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(Kč)

Státní zdroje 1 591 750

+ RVKPP 646 000

+ MPSV 650 000

+ MZ 60 000

+ Úřady práce 235 750

Krajské zdroje 2 095 000

+ Stř. Kraj - sociální odbor 1 990 000

+ Stř. Kraj - školský odbor 105 000

+ Stř. Kraj - investice -

Obecní zdroje 349 138

+ MÚ Pečky + Pečecký region 35 335

+ MÚ Český Brod 64 764

+ MÚ Kutná Hora 17 000

+ MÚ Čáslav 36 290

+ MÚ Kolín 183 415

+ MÚ Kouřim 12 334

+ MÚ Zruč nad Sázavou -

Evropská unie 10 895 337

Ostatní 65 476

+ Nadace 55 000

+ Dárci a partneři 10 476

+ Mimořádné výnosy -

+ Pojistné plnění -

Vlastní 320 436

+ Tržby z primární prevence 113 750

+ Tržby z prodeje 172 994

+ Příjmy od klientů 7 144

+ Úroky 7 753

+ Ostatní 18 796

Celkem 15 317 137

(Kč)

+ Kontaktní centrum 1 944 740

+ Terénní program 1 742 030

+ KEMP* 5 916 998

+ Podpora NNO** 55 000

+ Primární prevence 218 750

+ Romský klub*** 75 903

+ Romský terénní program*** 216 000

+ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4 978 889

+ Prostor - administrativa 168 827

(Kč)

Provozní náklady celkem 5 899 246

- Materiálové náklady celkem 3 107 791

- Nemateriálové náklady 2 703 165

    - Energie 276 936

    - Opravy a udržování 39 729

    - Cestovné 78 629

    - Ostatní služby 2 307 871

- Jiné provozní náklady 88 291

Osobní náklady celkem 8 936 600

 - Mzdové náklady 6 721 924

 - Odvody 2 214 676

 - Ostatní sociální náklady -

Odpisy dlohodobého majetku 75 000

Celkem 14 910 846

(Kč)

- Kontaktní centrum 2 027 112

- Terénní program 1 917 374

- KEMP* 5 365 093

- Podpora NNO** 98 000

- Primární prevence 108 110

- Romský klub*** 77 425

- Romský terénní program*** 216 000

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4 935 990

- Prostor - administrativa 165 743

kontaktní a edukační motivační program pro uživatele drog a romy, 
první evropský projekt o. s. prostor                
projekt podpory rozvoje a vzdělávání místních neziskových organizací
programy romský klub a romský terénní program fungovaly v roce 2007 
pouze v omezené míře při jejich přebírání od mu kolín. pod o. s. prostor 
byli transformovány do sociálních programů.
na přelomu roku 2006 a 2007 organizace nepoužívala účty časového rozlišení 
rozdíl v nákladech a výnosech tvoří dotace použitelné na více let
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 děkujeme
* Balcar Martin Mgr. * Bendl Petr Ing. * Blecha Josef Ing.* Broža Jiří PhDr. * Buřič Jiří * Bureš Aleš Mgr. 

* Čiháková Zuzana Mgr. * Dobiášová Dana PhDr. * Doležalová Pavla PhDr. * Freibergová Alena MUDr.

* Gabriel Radim Mgr. * Hamplová Ludmila MUDr. * Hamral Vladimír Ing.* Hejzlar Antonín Ing. 

* Herzog Aleš Ing. * Hofman Pavel MUDr. * Hora Jan Ing. * Hort Jiří Ph. D * Hujer Martin Mgr. 

* Huková Jitka * Chwistková Ludmila Ing. * Ivančo Ivan Ing. * Janeček Karel * Kadlec Martin Mgr.

* Kárník Karel Mgr. * Karpeta Petr Mgr. * Knytlová Libuše Ing. * Koděra Petr Mgr. * Košatová Andrea

* Koubský Michal DiS. * Král Petr * Krchová Alena Bc. Ing. * Krumich Jiří Mgr. * Kubíčková Libuše

* Libra Jiří PhDr. * Loužecká Jitka * Manželé Kadlečkovi  * Martínek Ondřej * Masáková Václava PhDr. 

* Moučka Pavel MUDr. * Navrátilová Ludmila * Navrátil Václav MUDr. * Nekolný Jakub Bc.

* Němeček Pavel Ing. * Netolická Danuše Mgr. * Nevšímal Petr MUDr. * Novotná Dagmar 

* Novotný Jiljí PaeDr. * Ozorovská Martina Mgr. * Pačesová Veronika DiS. * Pánková Irena Mgr.

* Pekárek Roman Mgr. * Plaček Pavel DiS. * Plašil Ondřej Mgr. * Podhrázská Eva * Pospíšilová Jiřina

* Rakušan Jan MUDr. * Rubáš Luděk MUDr. * Rusková Marcela * Semerád Marek Mgr. * Sova Karel Ing.

* Staněk Milan * Stará Iva Mgr. * Strouhal Václav DiS. * Šikl Jan PhDr., Ph. D. * Škodová Štepánka

* Šterbová Vlasta * Urban Milan * Vacek Josef Mgr. * Veselá Eva Mgr. * Veselá Jiřina Mgr. * Vlková Miloslava 

* Volšanský Petr MUDr. * Wagenknecht Lukáš MUDr. * Zápotocká Marcela * Žežula Ondřej Mgr. 

  a mnoho dalších...

*Boomtisk
*Kenast
*Auto Slavík
*Šance
*Ing. Vavruška-Koli
*Zelená hvězda
*Zlatnictví Hora
*TPCA
*Pekárna U Lukešů
*Hollas Vladimír
 *Ingersoll-Rand 
   Equipment Manufacturing 
  Czech republic s. r. o

materiální 
& finanční partneřidonátoři

Státní úřady

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Úřad práce Kolín

Úřad práce Ústí nad Orlicí 

Úřad práce Chrudim

Úřad práce Kutná hora

Krajské úřady

Středočeský Kraj

Města a obce

Město Kolín

Město Kutná Hora

Město Čáslav

Město Český Brod

Město Kouřim

Město Pečky

Město Zruč nad Sázavou 

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Evropská unie

Společný regionální operační program

Nadace

Nadace Partnerství

Nadace České spořitelny

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace Vodafone
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kontakty

vedoucí Kontaktního centra
Mgr. Markéta Lukáčová

777 847 071, marketa.lukacova@os-prostor.cz

kc@os-prostor.cz 

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz       

 

vedoucí Terénních programů
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 Primární prevence
Šárka Mrňáková, DiS.

774 650 094, sarka.mrnakova@os-prostor.cz

pp@os-prostor.cz

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz   

vedoucí Nízkoprahového klubu
Mgr. Alžběta Šůstková

774 650 032, alzbeta.sustkova@os-prostor.cz 

kotelna@zruc.info 

Na Výsluní 719 Nová Zruč, Zruč nad Sázavou, 285 22 

www.kotelna.zruc.info  

vedoucí Sociálních programů
Martin Prokop

774 650 030, martin.prokop@os-prostor.cz

sp@os-prostor.cz

Smetanova 764, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz  

statutární zástupce organizace
Mgr. Petr Steklý

608 123 013, petr.stekly@os-prostor.cz 

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz

odborný ředitel
Bc. Tomáš Žák

774 650 096, tomas.zak@os-prostor.cz

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz

organizační ředitelka
Hana Hučíková, DiS.

774 650 035, hanka.hucikova@os-prostor.cz

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz

účetní - ekonomka
Gabriela Volejníková

774 650 035, gabriela.volejnikova@os-prostor.cz 

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz

administrativní pracovnice
Jana Burešová

774 650 035, info@os-prostor.cz 

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz

Občanské sdružení Prostor

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

info@os-prostor.cz

www.os-prostor.cz

IČO: 265 94 633

ČÚ: 433442349/0800

vyrobeno v ČR
koncept / petr steklý & michal koubský 
text &  příprava podkladů / šárka mrňáková & prostor
designfection / michal.koubsky@gmail.com
návrh &  skicy fauny / jitka janotová
foto / no image here
tisk / boom tisk spol. s r.o.
© 2008 / please do not copy

 www.os-prostor.cz
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Občanské sdružení Prostor

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

info@os-prostor.cz

IČO: 265 94 633

ČÚ: 433442349/0800

 www.os-prostor.cz

1 PÁD kdo / co 

Občanské sdružení Prostor vytváří programy, které předchází pádu  

a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, 

předsudky a neinformovanost znesnadňuji život. 

2 PÁD bez koho / čeho

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

3 PÁD komu / čemu

Pomáháme žákům, učitelům, školám, mladým, rodičům, uživatelům 

drog, sociálně slabým, všem občanům okresu Kolín a Kutná Hora. 

4 PÁD koho / co 

Za vším vidíme člověka. 

5 PÁD oslovujeme / voláme 

Oslovujeme grantová schémata. Sponzory. Partnery. 

Politiky. Lékaře. Pedagogy. Ostatní odborníky. Vás. 

Voláme po informované společnosti. 

6 PÁD o kom / o čem 

O těch, kterým jsme již pomohli, pomáháme a pomůžeme. 

7 PÁD s kým / s čím 

S námi. S Vámi. Prostor.


