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Slovo ředitele

Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, je oproti třem 

předcházejícím plná změn, protože se mění, posouvá 

a rozšiřuje i Prostor. Jediné, co se oproti předešlým 

letům nemění, je ve srovnání s jinými neziskovými  

organizacemi pozdní datum vydání. Na druhou stranu  

z profesionálních firem, se kterými se můžeme po-

rovnávat, jsme jedni z prvních. Neměnný je i stav, kdy 

mi jednotlivé měsíce loňského roku již splývají a já 

musím dobře rozmýšlet, co který měsíc přinesl a kam 

jsme s Prostorem nakročili.

Uvědomil jsem si, že z Prostoru se stala skutečně 

silná a úspěšná organizace. Že jste silní a úspěšní 

poznáte mimo jiné tak, že Vám lidé začnou závidět  

a záměrně škodit. Stalo se. V době nepřízně a útoků  

se však také ukazuje, jakou máte oporu v okolí. Stalo se. 

Zjistil jsem, že máme obrovskou podporu veřejnosti, 

která je naší organizací nadšená, je ráda, že na Kolín-

sku a Kutnohorsku něco funguje. Potěšila mě i velká 

podpora politiků napříč politickým spektrem. Vzá- 

jemná vyladěnost na sebe a skupinový duch usnad- 

ňující každý krok vpřed není v řadě organizací obvyklý  

jev, a tak nemohu nezmínit Lidi Prostoru (str. 12). 

Obklopuje mě tým kvalitních lidí, kteří mě svou odbor- 

ností v mnoha oblastech přerůstají a které považuji za 

velkou přednost celé organizace. Umožňuje mi to plně 

se soustředit na tvorbu a přenos vizí, vytváření part-

nerství a ladění interních i externích pracovních  týmů, 

které ony vize realizují.

Svým lidem mohu s jistotou svěřit odborný provoz 

a věnovat se budování a udržování vztahů s našimi 

nepostradatelnými donátory a zároveň tak poznávat 

chod našeho regionu a jeho potřeby. 

Vycítil jsem, že si Prostor díky svému všestrannému 

týmu a mému nadšení může dovolit jistý přesah za 

hranice sociálních služeb. Také proto jsme se koncem 

roku zúčastnili výběrového řízení na administrátora 

grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko.  

Díky dobré znalosti regionu, schopnosti strategicky 

plánovat a rozvíjet a nesobecky propagovat dobrý 

záměr jsme zvítězili. Více o naší práci pro TPCA se 

dočtete v kapitole TPCA Partnerství pro Kolínsko na  

str. 31. Nový směr práce se promítl i do naší vize, 

poslání a cílů, které si můžete osvěžit na str. 6.

Přesah Prostoru za hranice sociálních služeb můžete 

vysledovat i v kapitole Kolárka (str. 28), kde informu-

jeme o stavbě komunitního centra sociálních a psycho-

sociálních služeb. Budova za téměř 40 mil. ze zdrojů 

EU bude sloužit pro okres Kolín i Kutná Hora a vedle 

sociálních služeb, psychiatrie či terapie bude nabízet  

i vzdělávání okolním subjektům (úřady, školy, neziskové 

organizace) a v neposlední řadě i pomoc se zpraco-

váním projektů do EU.

 

Onu změnu v organizaci, která se vyjma kvalitních so-

ciálních služeb zabývá i rozvojem regionu Kolín a Kutná 

Hora jako celku, jsme symbolicky ztvárnili v ilustracích, 

které provází tuto výroční zprávu. Rozloučili jsme se  

s cvrčkem, který nás provázel od roku 2007, a doplnili 

jednotlivé programové kapitoly o rozhovory s vedoucími, 

s nimiž se řada z Vás potkává. Tato výroční zpráva je jen 

malou ochutnávkou ročního děje u nás a mně nezbývá 

než Vás poprosit, abyste mě či kolegy neváhali kon-

taktovat při jakémkoli dotazu či potřebě více informací. 

Váš zájem nás těší a jedině tak pro Vás můžeme učinit 

ještě více. Děkuji za pozornost, přeji pěkné čtení a těším 

se na osobní setkání.

Petr Steklý

ředitel O. s. Prostor
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Prostor a veřejnost

Důležitá část našich výročních zpráv je krátká reflexe  

naší práce s veřejností a naším mediálním obrazem. Vě-

novat se práci s médii i veřejností považujeme za stan-

dardní práci, která je vzhledem k velikosti a záběru naší 

organizace nutností. Naší snahou je na profesionální  

úrovni a s minimem nákladů podávat transparentní  

a pravidelné informace o naší činnosti. V době, kdy 

velká část veřejného mínění je určována negativními  

informacemi, se snažíme informovat zejména o věcech,  

které se daří či jsou na správné cestě. 

O tom, že to děláme na profesionální úrovni, svědčí nejen 

průměrný počet 3 článků týdně v regionálních denících 

a týdenících či pravidelných (též průměrných) 750 oje-

dinělých návštěvníků našich webových stránek, ale i to,  

že si nás kolínská automobilka TPCA vybrala právě  

pro naši promyšlenou komunikaci. Tedy pro schop-

nost vytvářet kreativní a komplexní vizuální styl,  

plánovat kampaně a efektivně komunikovat s regionem. 

Pozici profesionála v komunikaci s veřejností potvrzují  

i četné konzultace okolních firem a institucí jak efe-

ktivně transformovat dosavadní práci s veřejností.

V roce 2009 jsme naši komunikaci s regionem obohatili  

o Facebookový profil organizace, kde se mimo jiné pro-

jevuje snadno a rychle veřejná podpora. Dále jsme se 

zaměřili nejen na prezentaci konkrétních výstupů jedno-

tlivých činností, ale též na prezentaci procesů - tedy či-

nnosti, která vede k nějakému výsledku. Motivem tohoto 

posunu byla snaha ještě více se otevřít jako organizace 

a ukázat, že za jedním výstupem, který je chápán jako 

úspěch, jsou i dva či tři neúspěšné pokusy, ve kterých 

se událo to či ono. Transparentnost pro nás znamená 

být maximálně plastický při popisu naší práce. Protože 

to děláme pro všech cca 169 000 obyvatel okresů Kolín  

a Kutná Hora, a sice z veřejných zdrojů. Chceme v tomto 

být vzorem, neb se domníváme, že zamlženost komu-

nikace či nekomunikace brání progresi a růstu regionu. 

Brání veřejné diskusi, brání vytváření komunitního ducha 

a identity regionu. Naopak obava z komunikace na veřej-

nosti vytváří ve veřejném prostoru pocit veliké společen-

ské hierarchie a vyčlenění.

Novinkou roku 2009 byl vznik pravidelných filmových 

večerů menšinových tematických žánrů. Zařazovali jsme 

zejména filmy reflektující společenské dění či problémy 

konkrétních cílových skupin či zemí. Vždy následovala 

diskuse s odborníkem na dané téma. Večery mají edu-

kačně osvětový charakter.

Veřejný obraz Prostoru se tedy díky výše zmíněným ak-

tivitám posouvá k organizaci, která je klíčový poskyto-

vatel sociálních služeb na okresech Kolín a Kutná Hora 

a zároveň se systematicky snaží rozvíjet region či inici-

ovat maximum pozitivních změn v oblasti kultury, život-

ního prostředí, školství. Tomuto přesahu se chceme více 

věnovat v komunitním centru Kolárka, které je optimální  

a uzpůsobené na pořádání vzdělávacích seminářů  

či drobných kulturních akcí.

Najdeš 1 zásadní rozdíl?
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Poprvé jsme se setkali 
tváří v tvář se záští 
a škodolibostí 
některých “mocných”.

“Co si na ně vymyslíme...?”
“Hlavně to musí být rychle...”

“A co se od nich radši něco přiučit?” 
“Nebo jim pomoct...?”

“Už mi lezou na nervy, jak jsou dobří...”

“Tak je pomluvíme, to přece funguje!”



O prostoru

Vize
Prosperující klient i region, ve kterém pomáháme.

Poslání
Vytvářet programy, které předchází pádu a pomáhají 

vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, spo-

lečenské předsudky a neinformovanost znesnadňují 

život. Aktivně se podílet na rozvoji regionu nejen v ob-

lasti sociálních služeb a využívat svého všestranného 

potenciálu ve prospěch společnosti. 

Cíle
Poskytovat kvalitní služby v oblasti sociální prevence.

Chránit psychické a fyzické zdraví jednotlivce i spo-

lečnosti. Spolupracovat s okolím v zájmu kvalitní péče 

o klienta. Podporovat rozvoj a aktivní život regionu.

Hodnoty
Profesionalita  / Anonymita & Diskrétnost / Otevřenost 

& Důvěra / Transparentnost / Vytrvalost & Odvaha

Lidskost & Etika

Prostor každým pádem

01 02 03

04

05

06

07

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. 07

 www.os-prostor.cz



Časoprostor 2002 – 2010

Sociální programy

Primární prevence

květen 2003

květen 2003

březen 2005

prosinec 2006

leden 2007

Nízkoprahový klub Kotelna
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Terénní programy

Kontaktní centrum



Časoprostor 2002 – 2010

04 / 06 / 2002 
Petr Steklý zakládá sdružení Prostor. Prvním projek-

tem realizovaným spíše na dobrovolné bázi je inte-

grační novinový kroužek, kde děti z Dětského domova 

Býchory společně s dětmi základní školy v Býchorech 

vydávají časopis Expreso.

2003 – 2005
Sdružení provozuje od roku 2003 projekt K-centra Ko-

lín a projekt Terénních programů na okresech Kolín  

a Kutná Hora. Od roku 2005 realizuje projekt všeobec-

né primární prevence na základních školách na okre-

sech Kolín a Kutná Hora.

2006 

V roce 2006 sdružení výrazně posunulo kvalitu a rozsah 

primární prevence. Služby K-centra se hlouběji zamě-

řily na poradenství pro uživatele i rodinné příslušníky  

a rozšířily otvírací dobu. Terénní programy zintenzívni-

ly 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 zvět-

šení 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 Níz-

koprahového klubu Kotelna ve Zruči nad Sázavou  

a Sociálních programů pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. Ve struktuře organizace se pod názvem 

Evropská projektová kancelář – EPK vytváří správa 

sdružení s managementem a vlastní organizační jed-

notkou zaměřující se na zpracování, řízení a adminis-

traci evropských projektů pro sdružení i okolní subjek-

ty. Vedle hlavních činností se sdružení dále zaměřuje 

na vzdělávání a profesionalizaci neziskového sektoru  

v okresech Kolín a Kutná Hora.

2008 

Rok 2008 je pro sdružení ve znamení stabilizace po 

rychlém nárůstu služeb (programů) i počtu pracovníků, 

Prostor vytváří programy, které předchází pádu 
a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky 

rizikové jevy, společenské předsudky 
a neinformovanost znesnadňují život.
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Najdeš 365 rozdílů?

usazuje se nová organizační a komunikační struktura.  

V celé organizaci probíhají intenzivní přípravy na in-

spekce kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Management organizace 

připravuje projekt rekonstrukce nového sídla sdružení.

2009
V roce 2009 provozuje Prostor pět programů s většími 

či menšími změnami. Některé týmy byly kvůli přetíže-

nosti posíleny o nové pracovníky (Kontaktní centrum, 

Primární prevence, NZDM). Služby se přizpůsobovaly 

potřebám klientů, ať už změnou provozní doby (Kon-

taktní centrum) či rozšířením cílové skupiny (NZDM). 

Sociální programy vytvořily pracovní skupinu slože-

nou z obyvatel Zengrovy ulice zaměstnaných formou 

veřejně prospěšných prací. Pilotní projekt se osvědčil  

a skrývá do budoucna pro sdružení veliký potenciál. 

Koncem roku bylo započato se stavbou Kolárky,  

komunitního centra sociálních a psychosociálních slu-

žeb, a stali jsme se administrátorem grantového pro-

gramu TPCA Partnerství pro Kolínsko.

2010
Rok 2010 je pro sdružení ve znamení budování. Úspěšně 

pokračuje stavba Kolárky, ve Zruči nad Sázavou pomalu 

vzniká Kotelna 2, v sociálně vyloučené lokalitě Zengro-

va otvíráme ve spolupráci s městem Kolín nové dětské 

hřiště a budujeme klubovnu. Připravujeme koncepce 

provozu nových pracovišť a zároveň sestavujeme kri-

zový rozpočet pro případ radikálního omezení státních 

dotací. Koncem roku nás čeká stěhování do Kolárky.



Kontaktní centrum
Mgr. Markéta Lukáčová

Monika Dvořáková, DiS.

Martin Holeček

Ladislav Vondruška

Roman Kunc

Tereza Mifková, Dis. 

(v průběhu roku 2009 odešla z organizace)

Stanislav Prchal 

(dobrovolník, v průběhu roku 2010 odešel z organizace)

Jana Steklá, DiS. 

(na rodičovské dovolené)

Terénní programy
Mgr. Markéta Lukáčová

Marian Šlesingr, DiS.

Stanislava Holovčáková, DiS.

Roman Kunc 

(v průběhu roku 2010 změnil pracovní pozici)

Karolína Balcarová 

(v průběhu roku 2009 odešla z organizace)

Bc. Jitka Foglová 

(v průběhu roku 2009 odešla z organizace)

Primární prevence
Jiří Převrátil, DiS.

Mgr. Tereza Mocková

Bc. Jiří Zatřepálek

Mgr. Veronika Stejskalová

Bc. Petr Matoušek

Šárka Mrňáková, DiS. 

(v průběhu roku 2009 odešla z organizace)

Zuzana Posejpalová 

(dobrovolnice, v průběhu roku 2009 odešla z organizace)

Nízkoprahový klub Zruč
Dan Horyna

Marek Dlabola

Jan Svoboda

Alena Mirgová

Mgr. Alžběta Šůstková 

(v průběhu roku 2009 odešla z organizace)

Sociální programy
Martin Prokop

Martina Sálová, DiS.

Michaela Partlová, DiS.

Denisa Berousková Pechová 

(na rodičovské dovolené)

Vedení
ředitel: Mgr. Petr Steklý

odborný ředitel: Bc. Tomáš Žák

organizační ředitelka: Hana Hučíková, DiS.

účetní - ekonomka: Gabriela Volejníková

administrativní pracovnice: Bc. Klára Rakušanová

Jana Burešová ( v roce 2009 odešla z organizace)

Lidé prostoru 09/10

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

20 x žena
14 x muž
12 x dítě 
11 x pes
10 x kočka
05 x kůň
01 x vlk
02 x ovečka
01 x ještěrka
05 x pavouk
04 x štír
Blíže nespecifikovaný počet rybiček 

Aktualizováno dne 15 / 05 / 2010 13



Programy o.s. prostor v roce 2009

22Nízkoprahový klub Kotelna
      - sociální a poradenská práce s mládeží od 15 do 26 let prostřednictvím volnočasových aktivit. 

24Sociální programy
      - mobilní sociální  a poradenská služba pro sociálně vyloučené a slabé osoby.

16Kontaktní centrum
      - kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog, rodiče a blízké okolí. 

20Primární prevence
      - preventivní programy pro žáky základních a středních škol, které pomáhají předcházet či mírnit negativní jevy v chování. 

15

18Terénní programy
      - mobilní služby pro uživatele drog a jejich blízké okolí chránící tělesné a duševní zdraví.

kontaktní centrum

terénní programy

primární prevence

sociální programy

nízkoprahový klub_zruč



Kontaktní centrum

3 otázky pro vedoucí 
Markétu Lukáčovou

Jaký byl pro Kontaktní centrum rok 2009? 

Změnili jsme supervizora, odešla jedna kolegyně a při-

byli dva kolegové. Nový tým má dvě ženy a tři muže. 

Celý rok s námi spolupracoval dobrovolník bývalý uži-

vatel. Přes počáteční finanční nejistotu se nám podaři-

lo udržet provoz zařízení v nezměněné podobě. 

Jaké zásadní události nebo čísla bys chtěla zmínit? 

Vloni jsme zaměstnali v průběhu roku 2 klienty na ve-

řejně prospěšné práce. Služby KC využilo 433 uživa-

telů drog a jejich blízkých. Denně jsme měli průměrně  

28 kontaktů, 7121 za rok. Vyměnili jsme 64 447 in- 

jekčních setů. 

Jak vidíš rok 2010? 

Budeme usilovat o udržení rozsahu služeb. Rozšíří-

me provozní dobu KC vhledem k narůstajícímu počtu 

poskytování služeb. Zaměříme se více na poradenství  

a individuální práci s klienty, pokusíme se zajistit testy 

na hepatitidy a syfilis pro 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

V roce 2009 vyměnilo KC 64 447 injekčních setů.

Kontakt
vedoucí KC: Mgr. Markéta Lukáčová

777 84 70 71, 321 715 004

marketa.lukacova@os-prostor.cz, kc@os-prostor.cz 

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz  

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 vyplývají-

cí 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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„V roce 2010 se chceme více zaměřit 
na poradenství a individuální práci s klienty.“

Najdeš 44 rozdílů?



Terénní programy

3 otázky pro vedoucí 
Markétu Lukáčovou

Jaký byl rok 2009 v terénu? 

Terén byl plný změn, především personálních. V prů-

běhu roku odešli tři zaměstnanci - dva terénní pracov-

níci a koncem roku i vedoucí. Terén převzala vedoucí 

Kontaktního centra a terénní služba se tak ještě více 

propojila se stacionární službou. Přes všechny tyto ob-

tíže se podařilo zachovat rozsah služby a čas trávený 

v terénu s klienty. 

Stalo se v programu něco zásadního, co by si  

zasloužilo pozornost veřejnosti?

Rozhodně je to počet nalezených a bezpečně zlikvi-

dovaných injekčních setů - 1064 ks, které jsme posbí-

rali ve městech Kolín, Pečky, Český Brod, Kutná Hora  

a Čáslav. Kromě toho bylo vyměněno 205 klientům,  

se kterými jsme v kontaktu, 38 167 injekčních setů.

 

Terénní programy realizovaly dva projekty „terénní  

práce na školách“. Ve vytipovaných školách jsme 

pracovali půl roku s mládeží, která je ohrožená do- 

stupností návykových látek a má za sebou první  

experimenty s drogami. 

 

01

Dokážeš předjímat vývoj v roce 2010?

Mám trochu obavy z udržení terénní sociální práce. 

Doufám, že se nám podaří zachovat už tak alarmují-

cí počet terénních pracovníků, které doplňují ve služ-

bách kontaktní pracovníci. S vypětím sil se nám daří 

udržet službu v plném rozsahu. Předpokládám rostoucí  

počet klientů.

Služby
zdravotní a hygienický materiál k mírnění rizik užívání 

sběr a bezpečná likvidace použitých stříkaček

základní ošetření

informace, kontakty, odkazy na návazné 

ambulantní vyšetření, stacionární léčebné péče

doprovod a asistence na úřadech, nemocnici apod.

krizová intervence

Terénní programy v roce 2010 posbíraly 

a bezpečně zlikvidovaly 1064 injekčních setů.

Kontakt
vedoucí TP: Mgr. Markéta Lukáčová 

777 650 030 

marketa.lukacova@os-prostor.cz, tp@os-prostor.cz

Smetanova 764, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz 

Terénní programy aktivně vyhledávají uživatele omam-

ných a psychotropních látek, kterým pomáhají zmírňo-

vat zdravotní a sociální rizika s ohledem na individuál-

ní 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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 „Rok 2009 byl pro terén plný změn.“

Najdeš 37 rozdílů?



Primární prevence

01

3 otázky pro vedoucího
Jiřího Převrátila

Jak bys zhodnotil rok 2009 z pohledu vedoucího 

primární prevence? 

Hodnotím ho jako rok vytváření stability a radostí  

i strastí s projektem OPVK (EU projekt na vzdělávání 

pedagogů v oblasti primární prevence), počátku více 

zacílené práce směrem k učitelům. Měli jsme perný rok. 

Zažil tvůj program nějaké zlomové události, 

o kterých by stálo za to pohovořit? 

Událo se toho hodně. Odchod Šárky, nástup a zave-

dení nového vedoucího. Kolotoč výběrových řízení  

a přijímání nových lektorů. Vystřídaly se u nás tři  

dobrovolnice.

 

Co čeká primární prevenci v roce 2010?

Konečně snad stabilní rok, kdy se v rámci projektu 

OPVK více propojí spolupráce lektorů a učitelů. Větší 

zaměření selektivní primární prevence na cílovou sku-

pinu, práce na seminářích pro učitele, adaptační kur-

zy a kurzy pro učitele, nabírání zkušeností na stážích  

a samozřejmě vzdělávání lektorů. 

Služby
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

V roce 2009 působil program ve 22 školách.

Kontakt
vedoucí PP: Jiří Převrátil, DiS.

774 650 094

jiri.prevratil@os-prostor.cz, pp@os-prostor.cz

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz

Chceme oslovit mladé lidi ze základních a středních 

škol na okresech Kolín a Kutná Hora, bezpečně je pro-

vést obdobím nejistoty v dospívání a pomoci jim utvá-

řet zdravé životní postoje.
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„Rok 2009 byl pro nás perný, proto se těšíme 
na rok 2010, který snad bude ve znamení 
větší stability.“

Najdeš 18 rozdílů?



Nízkoprahový klub Zruč nad Sázavou

3 otázky pro vedoucího 
Dana Horynu

Jak probíhal rok 2009 v Kotelně?  

Došlo ke změně na postu vedoucího a nastoupila nová 

kolegyně, tým je nyní kompletní. Primární klientela se 

omladila, ale rozšířili jsme cílovou skupinu také o rodi-

če a začali jsme s individuálním poradenstvím včetně 

drogového (díky terapeutické zkušenosti vedoucího). 

Pracujeme s klienty i venku, mimo zdi klubu. 

Chtěl bys vyzvednout nějakou událost či číslo?  

Určitě se povedl první Kotelnafest, který byl rozmanitý 

programem a hojně navštívený. Klienti byli výbornými 

a spolehlivými pořadateli. Za další úspěch považuji,  

že se nám podařilo ve spolupráci s rodiči umístit jedno-

ho závislého klienta do léčby. 

Jaký bude pro klub rok 2010? 

Čeká nás rekonstrukce vedlejší budovy, kde bude sídlit 

Kotelna 2 pro starší klienty. Budeme zajišťovat indivi-

duální poradenství a spolupracovat s Probační a medi-

ační službou z Kutné Hory. Zázemí zde najde i mateř-

ské centrum, se kterým připravujeme společné aktivity 

pro veřejnost.  Těšíme se na druhý Kotelnafest. Věříme, 

že rok 2010 bude rokem zkvalitnění našich služeb.

01

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

V roce 2009 navštívilo klub průměrně 

14 klientů denně.

Kontakt
vedoucí NZDM: Dan Horyna

774 650 032

dan.horyna@os-prostor.cz, kotelna@zruc.info 

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

www.os-prostor.cz  

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.
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„Budujeme Kotelnu 2, 
která bude zařízena 
pro starší klienty.“

Najdeš 23 rozdílů?



Sociální programy

3 otázky pro vedoucího
Martina Prokopa

Jaký byl pro Sociální programy rok 2009?

Sociální programy ukončily fázi stabilizace a zahájily další 

rozvojovou etapu, a to zejména v oblasti komunitní prá-

ce a v oblasti zaměstnávání na veřejně prospěšné práce. 

Dále byly podniknuty konkrétní kroky pro realizaci dět-

ského hřiště a komunitního centra v lokalitě Zengrovka.

Můžeš zmínit nějaké důležité události či zajímavá čísla?

V lednu proběhly volby samospráv v bytových do-

mech v lokalitě Zengrovka. V únoru navštívil Kolín 

tehdejší ministr pro lidská práva, pan Michael Kocáb. 

V září byl ve spolupráci s úřadem práce odstartován 

tříměsíční pilotní program zaměřený na zaměstnává-

ní dlouhodobě nezaměstnaných formou veřejně pro- 

spěšných prací. 

Co vás čeká v roce 2010?

Od března přijmeme novou pracovní skupinu na výkon 

veřejně prospěšných prací. Tuto práci budou vykoná-

vat zejména Romové, kteří jsou dlouhodobě evidováni 

na úřadu práce. Program má sloužit jako prevence so-

ciálního vyloučení. V rámci veřejně prospěšných prací 

chceme uspořádat cyklus interních seminářů na téma 

„Jak si hledat a udržet práci“. Na jaře otevřeme v loka-

litě „Zengrovka“ dětské hřiště a na podzim Komunitní  

centrum Zengrovka pro rodiny s dětmi.

Služby
poradenská činnost

pomoc s listinami (sepisování žádostí, 

vysvětlení obsahu úředních dopisů apod.)

doprovod při jednání na úřadech 

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)

V roce 2009 program pracoval přímo se 78 klienty, 

nepřímo pak s celou romskou komunitou v Kolíně.

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 aktivně vyhledávají sociálně ohro-

žené rodiny i jednotlivce žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách i mimo ně na území města Kolína a blízké-

ho 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 začle-

nění do společnosti.

„Zaměstnáváme Romy ze sociálně vyloučené 
lokality formou veřejně prospěšných prací 
a jsme s nimi spokojení.“

Najdeš 69 rozdílů?
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Kolárka - komunitní centrum sociálních a psychosociálních služeb



Náš doposud největší investiční projekt, který je svojí 

skladbou a funkcí ojedinělý v rámci celé České republiky. 

Celkové náklady: 37 981 607 Kč
Z toho: 92,5% Regionálního operačního programu 

(ROP) Středočeského kraje 

7,5 % Město Kolín

Obsahový koncept
Kolárka je moderní živé komunitní centrum, kde vedle 

kvalitních sociálních a psychosociálních služeb nachá-

zejí své místo i komunitní, kulturní a vzdělávací aktivity 

pro širokou veřejnost z okresů Kolín a Kutná Hora.

Služby
Informační centrum o sociálních službách 

podá kompletní přehled kam se obrátit s jakýmkoliv 

trápením a kde najít pomoc 

doporučí, zavede, představí

Odborné psychologické poradenství a terapie

střednědobá i dlouhodobá práce na spokojenosti 

prožívání a vnitřní vyrovnanosti člověka

Kolárka - komunitní centrum sociálních 

a psychosociálních služeb
Náš doposud největší investiční projekt, 
který je svojí skladbou 
a funkcí ojedinělý v rámci celé 
České republiky. 

Krizová intervence

jednorázová či krátkodobá pomoc s řešením 

tíživé životní situace

Odborné sociální poradenství

jednorázová až dlouhodobá pomoc s tíživou sociální 

situací (vztahy, postavení, peníze, bydlení, právo)

Pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti 

poradenství, pomoc, ochrana, komplexní řešení

Primární prevence pro žáky základních škol 

cesta ke zdravým životním postojům i hodnotám 

dětí a mládeže

Vzdělávání

rozvoj profesionality práce personálu, dobrovolnictví, 

praxe, stáže / cesta ke kvalitě a nástroj k zajištění 

příjemného jednání

Nízkoprahový klub

volnočasové aktivity pro mládež, kulturní a osvětové 

akce / pomoc, podpora, informace a využití volného 

času mladých dospělých i dospívajících

Najdeš 68 525 rozdílů?
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TPCA Partnerství pro Kolínsko

Pomáháme tam, kde jsme doma.

Prostor se v závěru roku 2009 stal administrátorem  

grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko.

TPCA Partnerství pro Kolínsko je jedním z nástrojů 

společenské odpovědnosti (CSR – corporate social 

responsibility) automobilky, jehož prostřednictvím se 

do každodenního rozhodování firmy integruje ohled na 

bezpečnost, ekologii a komunitní život regionu, ve kte-

rém TPCA působí. Společenská odpovědnost je dob-

rovolnou a vysoce morálně ceněnou aktivitou nejen 

firem, ale také jednotlivců v každé vyspělé společnosti.

Naše služby spočívají v:
mapování potřeb regionu, ve kterém TPCA podporuje 

rozvoj komunitního života

budování značky TPCA Partnerství pro Kolínsko jako 

motivátoru pozitivních změn v regionu

administrativním zajištění grantového programu TPCA 

Partnerství pro Kolínsko

rozvoji žadatelů v oblasti řízení a financování neziskových 

projektů v regionu

rozvoji a medializaci úspěšných projektů

Naší úlohou a cílem jakožto organizace, která zná re-

gion, má zkušenosti s řízením i administrací projektů  

a kvalitně prezentuje své úspěchy i úspěchy okolí,  

je ve spolupráci s TPCA rozvíjet region v souladu s jeho 

potřebami a tradicemi. K tomuto rozvoji pak přitahovat 

pozornost veřejnosti.

www.partnerstviprokolinsko.cz
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Najdeš 12 rozdílů?

Prostor se v závěru roku 2009 
stal administrátorem grantového programu 

TPCA Partnerství 
pro Kolínsko.



Zpráva

nezávislého auditora

Příjemce:
Občanské sdružení Prostor

IČO 26594633 

Kutnohorská 17

280 02 Kolín 4

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Občanského 

sdružení Prostor, tj. rozvahu k 31. 12. 2009, výkaz zis-

ku a ztráty a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu 

použitých významných účetních metod. Údaje o Občan-

ském sdružení Prostor jsou uvedeny v úvodu přílohy této 

účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu 
účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu 

s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 

Občanského sdružení Prostor. Součástí této odpověd-

nosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad 

sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, 

aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné 

účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní 

odhady.

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu vý-

rok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu 

se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 

standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komo-

ry auditorů České republiky. V souladu s těmito před-

pisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat  

a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, 

že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, je-

jichž cílem je získat důkazní informace o částkách  

a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Vý-

běr auditorských postupů závisí na úsudku audito-

ra, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje 

významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo 

chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne  

k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení 

a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitř-

ních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,  

nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též 

zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 

přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením  

i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří do-

statečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a po-

ctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Občanského 

sdružení Prostor k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a vý-

sledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s český-

mi účetními předpisy pro neziskové organizace.

V rámci auditu jsme ověřili čerpání dotace MPSV po-

skytnuté na základě žádostí S0438/001 v celkové výši  

4 706 000,- Kč. V rámci ověřování jsme nezjistili, že by 

nebyly dodrženy podmínky čerpání uvedené v rozhodnu-

tí č. 2 o poskytnutí této dotace.

Jméno a příjmení auditora, 

který jménem společnosti vypracoval zprávu: 

Ing. Pavla Dvořáková 

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1690

Datum vypracování: 31. května 2010

Podpis auditora:

Obchodní firma:  AUDIT – DANĚ, spol. s r. o.

Sídlo: Vídeňská 89, 639 00 Brno

Číslo osvědčení o zápisu 

do seznamu auditorských společností: 198

Ing. Pavla Dvořáková
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Statistiky a data

Výnosy a náklady *

      
Programy O.s. Prostor KC TP PP NZDM SP CELKEM

Počet klientů 433 205 3812 143 78 4671

Počet prvních kontaktů 191 80 600 33 62 966

Počet kontaktů 7121 1063 12 000 2715 414 23 313

VÝNOSY OS PROSTOR 2009 CELKEM
Státní zdroje 6 711 490 

RVKPP 826 000 

RVZRK 370 000 

MPSV 4 706 000 

MZ 68 921 

MŠMT 288 000 

Úřady práce 452 569 

Krajské zdroje 2 850 000 

Stř. kraj - sociální odbor 2 690 000 

Stř. kraj - odbor zdravotnictví 160 000 

Obecní zdroje 651 436 

MÚ Pečky + Pečecký region 4 371 

MÚ Český Brod 40 644 

MÚ Kutná Hora 128 125 

MÚ Čáslav 49 902 

MÚ Kolín 264 281 

MÚ Kouřim 12 949 

MÚ Zruč nad Sázavou 151 164 

Evropská unie 0 

Ostatní 568 640 

Nadace 309 385 

Dárci a sponzoři 14 104 

Pojistné plnění 76 501 

Jiné ostatní výnosy 168 650 

Vlastní 223 592 

Tržby z primární prevence 198 387 

Tržby z prodeje 4 284 

Příjmy od klientů 2 500 

Úroky 18 421 

CELKEM   11 005 158

NÁKLADY OS PROSTOR 2009 CELKEM
1. Provozní náklady celkem 3 122 738   

1.1. Materiálové náklady celkem 1 138 536   

1.2. Nemateriálové náklady 1 960 197   

1.2.1 Energie 337 034   

1.2.2 Opravy a udržování 144 498   

1.2.3 Cestové 72 750   

1.2.4 Ostatní služby 1 405 915   

1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte 24 005   

2. Osobní náklady celkem 7 808 116   

2.1. Mzdové náklady 5 869 477   

2.2. Odvody  1 912 255   

2.3. Ostatní sociální náklady 26 384   

3. Odpisy dlohodobého majetku 147 086   

NÁKLADY CELKEM 11 077 940   

VÝNOSY NÁKLADY

Kontaktní centrum 3 041 412   3 060 501

Terénní programy 2 706 187   2 740 000

Primární prevence 1 524 071   1 559 339

Sociální programy 1 764 051   1 764 651

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1 819 493   1 845 859

Kolárka 43   4 146

DMS 0   14

Prostor - ostatní 149 900   103 364

- ztráta je kryta z výnosů minulých období

Rozepsání výnosů a nákladů dle jednotlivých programů a projektů
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Děkujeme

Státní úřady
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Úřady práce

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 

Nadace
Nadace Divoké husy

Ostatní instituce a subjekty
Audit Daně, s. r. o.

AVE Kolín, s.r.o.

CK Povoda

Country bar Vaňkát

Oblastní Nemocnice Kolín 

Chatový kemp Rákosí

MCV Plast

Naše poděkování si jmenovitě 
zaslouží:

Augustová Jana

Balcar Martin Mgr.

Blecha Josef Ing.

Broža Jiří PhDr.

Bureš Aleš Mgr.

Burešová Eva

Buřič Jiří 

Čepická Blanka PhDr.

Černý Jiří 

Čiháková Zuzana Mgr.

Dobiášová Dana PhDr.

Doležalová Pavla PhDr.

Dostálová Ivana PhDr.

Fialová Jiřina

Freibergová Alena MUDr.

Gjuričová Jitka

Hamral Vladimír Ing.

Hanušová Edita

Hejzlar Antonín Ing.

Herzog Aleš Ing.

Hoffmann Pavel MUDr.

Hora Jan Ing.

Hort Jiří Ph.D.

Horvátová Hana

Hrabaňová Gabriela Bc.

Hrabě Marcel Ing.

Hujer Martin Mgr.

Huková Jitka

Chaloupka Ladislav

Chudomel Petr MUDr.

Chwiatková Ludmila Ing.

Chytil Václav Ing.

Janeček Karel

Janoušek Milan JUDr.

Janotová Jitka DiS.

Jetenský Pavel Ing.

Kadlec Martin Mgr.

Kadlecová Marcela

Kaliba Vítězslav Bc.

Kárník Pavel Bc.

Karpeta Petr Mgr.

Kašpar Ivan Ing.

Kňava Radek

Knytlová Libuše Ing.

Kotouš Zdeněk Ing.

Koubek Petr Mgr.

Koubský Michal DiS.

Král Petr 

Krásný Roman Ing.

Kratina Milan

Krchová Alena Bc. Ing.

Kubíčková Libuše

Kudrna Luboš MVDr.

Kurucová Marie

Libra Jiří PhDr.

Loužecká Jitka

Manželé Kadlečkovi

Martinec Ivan

Martínek Ondřej

Meduna Ivo

Mertinová Nicole

Mozgová Radka

Navrátil Václav MUDr.

Navrátilová Ludmila

Nekolný Jakub Bc.

Němec Milan Mgr.

Němeček Pavel Ing.

Nevšímal Petr MUDr.

Novotná Dagmar

Obraz Jakub Mgr.

Ozorovská Martina Mgr.

Pačesová Veronika DiS.

Pařez Radek Mgr.

Pekárek Roman Mgr.

Petr David 

Petrov Vadim

Pinďáková Zuzana PhDr.

Plašil Ondřej Mgr.

Pobříslo Pavel

Pospíšil David DiS.

Prokeš Martin Mgr.

Prokeš Viktor

Raditsch Ferdinand Mgr.

Rakušan Jan MUDr.

Rath David, MUDr.

Rousseau - Million Bernard

Rusková Marcela

Růžička Luboš

Rybáková Věra Ing.

Salava Michal

Seidl Zdeněk MUDr.

Semerád Marek PhDr.

Skalníková Martina PhDr.

Sova Karel Ing.

Stará Iva Mgr.

Stöcklová Jentschke Zuzana Mgr. 

Strouhal Václav DiS.

Svoboda Jiří RSDr.

Šauerová Alice

Šikl Jan PhDr., Ph. D.

Šilhánek Petr Mgr.

Šimáček Martin Mgr.

Špinka Kamil

Švarcbachová Jarka Mgr.

Tomanová Iveta

Urban Milan

Vejdělková Zuzana

Veselá Jiřina Mgr.

Volšanský Petr MUDr.

Vytiska Oldřich Ing.

Wagenknecht Lukáš MUDr.

Děkujeme také všem anonymním 
dárcům a dárcům DMS!  
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Kontakty DMS

Občanské sdružení Prostor
o.s. Prostor, info@os-prostor.cz

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz

IČO: 265 94 633

ČÚ: 433442349/0800

vedoucí Kontaktního 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      

  

vedoucí Terénních programů
Mgr. Markéta Lukáčová

777 650 030

marketa.lukacova@os-prostor.cz, tp@os-prostor.cz

Smetanova 764, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz  

vedoucí Primární prevence
Jiří Převrátil, DiS.

774 650 094

jiri.prevratil@os-prostor.cz, pp@os-prostor.cz

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz   

vedoucí Nízkoprahového klubu
Dan Horyna

774 650 032

dan.horyna@os-prostor.cz, kotelna@zruc.info

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

www.os-prostor.cz 

vedoucí Sociálních programů: 
Martin Prokop

774 650 030

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

Smetanova 764, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz  

7 PÁDNÝCH  DŮVODŮ 
proč podporovat O.s. Prostor 

za vším vidíme člověka 

budujeme komplex služeb 

poskytujeme kvalitní služby na profesionální úrovni 

poskytujeme pouze ty služby, které jsou v regionu 

potřeba, jsou žádané a mají smysl 

zasláním příspěvku na účet podpoříte prevenci 

patologického chování dětí a mládeže 

transparentně jednáme a hospodaříme 

má to smysl

PODPOŘTE NAŠE VIZE !
DĚKUJEME !

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-protor.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
Bc. Klára Rakušanová

774 650 035

klara.rakusanova@os-prostor.cz 

Kutnohorská 17, Kolín 4, 280 02

www.os-prostor.cz

Nyní můžete podpořit Primární 
prevenci na okresech Kolín 
a Kutná Hora zasláním dárcovské 
SMS ve tvaru DMS PROSTOR 
na telefonní číslo 87 777.

Nově můžete přispívat také 
pravidelně každý měsíc po dobu 
jednoho roku. Stačí odeslat SMS 
ve tvaru DMS ROK PROSTOR 
na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč, 
Prostor obdrží 27 Kč. 
Více informací o DMS 
a využití financí najdete na 
www.darcovskasms.cz

Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Dále můžete podporovat činnost Prostoru přes  

č. ú.: 433 442 349 / 0800. 

Příspěvky, v případě, že nebudete chtít jinak, budou 

využívány na Program primární prevence, který ještě 

nemá systémové financování. Za Vaši podporu Vám 

upřímně děkujeme.

vyrobeno v české republice na recyklovaný a offset papír
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