VÝROČNÍ ZPRÁVA
Občanského sdružení Prostor
za rok 2013

Slovo ředitele
Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně
rozvíjí prostředí, ve kterém působí.
V prvních deseti letech jsme se zaměřili na vybudování efektivně provázaného spektra sociálních
služeb, které slouží k ochraně psychického i fyzického zdraví většinové společnosti a zároveň
pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením, závislostí, ztrátou bydlení či dalšími problémy.
S těmito společenskými neduhy, které jsou bohužel součástí vyspělého světa, bojujeme nejen, když
již existují, ale včasnou prevencí na školách a v rodinách už dávno před jejich vznikem. Provozujeme
řadu sociálních služeb, ze kterých profitují jak klienti tak obyvatelé regionu a státní správa a samospráva. O těchto, převážně bezplatných, službách se více dočtete dále či na www.os-prostor.cz.
Aby naše služba byla kvalitní a účinná, neobejde se bez odborníků s lidským přístupem a srdcem
na dlani. A tak náš další vývoj směřoval ke vzdělávání, řízení, koučinku a supervizi. I pro tyto aktivity bylo v Kolíně zbudováno centrum Kolárka, které vedle zmíněné pomoci a vzdělávání nabízí
rovněž rozvojové programy pro obce, firmy či jednotlivce. Touto cestou jsme se dostali k myšlence
společenské odpovědnosti a začali jsme rozvíjet region spolu s automobilkou TPCA, pro kterou
administrujeme její grantovým program.
Dalšími oblastmi našeho zájmu je budování platformy pro společenskou odpovědnost jednotlivců
i firem – www.lepsimisto.cz, rozvoj sociálních firem Collarka, o.p.s. a Socialtrade a v neposlední řadě
hudební festival Kmochův Kolín, který se z městského trnu v oku proměnil v hrdý svátek regionu
s návštěvností přes 7000 lidí, čímž se pro nás stal důkazem, že jedině vytrvalou každodenní prací
na změně k lepšímu lze dosáhnout velkých cílů. Podstata naší činnosti však i přes značný záběr
zůstává stále stejná - rozvoj prostředí, ve kterém působíme.
Více informací lze získat dále v textu a na webových stránkách uvedených níže.
www.odpovednostfirem.cz
www.skolkavzahrade.cz
www.terapiekolarka.cz

Mgr. Petr Steklý ředitel Prostor Plus, o.p.s.

O Prostoru
Kolínskou neziskovou organizaci Prostor plus, o.p.s. (do 12. 12. 2013 občanské sdružení Prostor)
založil v roce 2002 Petr Steklý s původním záměrem pomáhat uživatelům drog, což je problém, se
kterým se region dlouhodobě potýkal a stále potýká.
První realizovanou službou bylo proto Kontaktní centrum a Terénní služby pro uživatele drog
a jejich blízké. Organizace se postupně rozrůstala a dnes je klíčovým poskytovatelem sociálních
služeb ve Středočeském kraji. Provozuje celkem sedm certifikovaných služeb pro různě znevýhodněné skupiny obyvatelstva – Kontaktní centrum, Terénní programy, Sociální programy, Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve Zruči nad Sázavou, Nízkoprahový klub pro děti a mládež
v Kolíně, Program primární prevence a lesní mateřskou Školku v zahradě. V součinnosti s Úřadem
práce vytváří pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané a věnuje se též problematice
zaměstnávání osob starších 50 let.
Mimo sociální oblast se Prostor plus zaměřuje také na rozvoj regionu – spolupracuje s automobilkou TPCA na jejích společensky odpovědných aktivitách, v letech 2010–2014 organizoval festival
dechových hudeb Kmochův Kolín a je hlavním partnerem projektu Lepší místo, který pomáhá
zvelebovat obce a města díky aktivnímu přístupu samotných občanů. Základnou Lepšího místa je
webový portál www.lepsimisto.cz, kde lze jednoduchým způsobem upozornit na jakýkoli nešvár
v obci, ať už se jedná o černou skládku, rozbitou lavičku, díru v chodníku nebo nefunkční pouliční
osvětlení. Stačí na web vložit fotku s popiskem a upozornění ihned putuje k vedení obce, což maximálně urychlí napravení nedostatku. Ke konci dubna bylo v celé České republice vloženo 600
tipů, z toho 187 bylo již vyřešeno. V Kutné Hoře byl pak tento poměr 26:10. Lepší místo vzniklo
v Kolíně a pomalu se šíří po celé České republice.

VIZE
Prosperující klient i region, ve kterém pomáháme.

POSLÁNÍ
Vytvářet programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové
jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život.
Aktivně se podílet na rozvoji regionu nejen v oblasti 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 společnosti.
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 & etiketa

Prostor a čas 2002–2013
4. 6. 2002
Petr Steklý zakládá sdružení Prostor. Prvním projektem realizovaným spíše na dobrovolné bázi
je integrační 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 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.

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 zintenzívnily 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 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 jednotkou 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.

2008
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 přípravy na inspekce 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 přetíženosti posíleny o nové pracovníky (Kontaktní centrum, Primární prevence, NZDM).
Služby se přizpůsobovaly potřebám klientů, ať už změnou provozní doby (Kontaktní centrum) či
rozšířením cílové skupiny (NZDM). Sociální programy vytvořily pracovní skupinu složenou 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 služeb a stali jsme se administrátorem grantového programu 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 Zengrova otvíráme ve spolupráci
s městem Kolín nové dětské hřiště a budujeme klubovnu. Připravuje se koncepce provozu nových
pracovišť a zároveň sestavujeme krizový rozpočet pro případ radikálního omezení státních dotací.
Koncem roku jsme se přestěhovali do Kolárky.

2011
V roce 2011 byly otevřeny dva nové nízkoprahové kluby – K2 ve Zruči nad Sázavou a NZDM
Kolárka Kolín. Byla otevřena klubovna pro děti ze sociálně vyloučené lokality Zengrova. Prostor
pořádá 48. ročník festivalu dechové hudby Kmochův Kolín a třetím rokem administruje grantový
program TPCA Partnerství pro Kolínsko.

2012–2013
Sdružení pokračuje v poskytování sociálních služeb ve dvou krajích, pořádá 49. a 50. Kmochův
Kolín, mění šéfa a slaví 11 let od založení. Dále rozjíždí úklidovou sociální firmu socialtrade, průmyslovou prádelnu, kde pracují dlouhodobě nezaměstnaní, a lesní mateřskou školku v Kutné Hoře.
K 12. 12. 2013 jsme se z důvodu legislativních změn stali Prostor plus, o. p. s.

Služby Prostoru
Kontaktní centrum
„Kontaktní centrum Prostor plus 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.“
Služby K-centra jsou určeny lidem, kterým drogy znesnadňují život, ať už jde přímo o samotné
uživatele 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 užíváním drog, stabilizace sociální situace a zdravotního stavu klientů, motivace klientů ke změně chování k 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.

Rok 2013 v Kontaktním centru
Rok 2013 byl pro Kontaktní centrum těžký, a to hlavně v závěru. Od prosince 2013 muselo centrum velmi výrazně omezit své služby. Kvůli nedostatku finančních prostředků muselo propustit
několik zaměstnanců, a tudíž také změnit provozní dobu. V současnosti je Kontaktní centrum
otevřeno pouze 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Ostatní dny kromě úterý, mohou klienti využít služeb Terénních programů. V období od počátku roku 2013 do listopadu 2013 byla provozní
doba stejná jako v předešlých letech.
K dispozici klientům je také automat na prodej zdravotního materiálu, který mohou využít nonstop.
Na začátku roku uspořádali pracovníci centra „Večer otevřených dveří“ pro pracovníky spolupracujících institucí, jako je Probační a mediační služba, OSPOD, Městská policie, Policie České
republiky, apod. Cílem tohoto setkání bylo přiblížení pracovníkům služby a možnosti Kontaktního
centra a vyjasnění si možnosti vzájemné spolupráce.
Za poslední rok se znatelně zvýšil počet klientů, kteří služeb Kontaktního centra využívají a zároveň také počet stříkaček, které jim byly vyměněny. V roce 2013 využilo služeb celkem 671 klientů,

z toho 576 uživatelů drog. S těmito klienty proběhlo 10 599 kontaktů, což je o necelé 3 000
více, než v loňském roce.
Kontaktní centrum vyměnilo v loňském roce celkem 140 956 stříkaček, tedy o cca 24 000 stříkaček více než v roce 2012. Toto je důkazem toho, že klienti jsou více zodpovědní a více informovaní o bezpečnějším užívání návykových látek.
Kromě toho, že je Kontaktní centrum již léta certifikovanou službou (certifikát uděluje Rada vlády
pro koordinaci protidrogové politiky), prošlo v roce 2013 rozvojovým auditem České asociace
streetwork a to s 98% úspěšností.

Terénní programy
„Terénní programy Prostor plus 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.“
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 pomoci 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.

Rok 2013 v Terénních programech
V roce 2013 realizovali terénní programy své služby po celou dobu téměř beze změn ve všech
městech, kde dlouhodobě působí (Pečky, Český Brod, Kolín, Kutná Hora, Čáslav). Navíc měly
nadále podporu sub-programu Streetwork experiment, který oslovoval mládež a mladé dospělé,
kteří experimentují s legálními tak nelegálními drogami.
Terénní pracovníci poskytovali své služby v pracovních dnech od 10 do 18 hodin, kdy byli dostupní buď dopoledne na telefonu nebo odpoledne přímo v terénu.
Pracovníci Streetwork experiment poskytovali své služby také každý pracovní den od 8 do 16
hodin a klienti je mohli zastihnout buď přímo v terénu nebo na telefonu či facebooku.
Po ukončení evropského individuálního projektu v listopadu byl program Streetwork experiment
ukončen a služby terénních programů omezeny, jelikož s ukončením projektu skončila také fi-

nanční podpora obou těchto programů. To vedlo k propuštění většiny zaměstnanců a nebylo
možné udržet služby ve stejné míře, jak tomu bylo do listopadu. Od listopadu tedy byly služby
terénních programů dostupné každý pracovní den mimo úterý, kdy se vypustil výjezd do Peček
a Českého Brodu. Během prosince byli pracovníci TP v těchto dvou městech k zastižení pouze
jedenkrát týdně, a to v pátek. Výjezdy do ostatních měst (Kolín, Kutná Hora, Čáslav) zůstaly beze
změny.
V roce 2013 pracovníci terénních programů potkali 253 uživatelů drog (+5 osob blízkých), se
kterými měli celkem 2237 kontaktů. Vyměnili 70 388 injekčních stříkaček a nalezli 2092 odhozených stříkaček, z toho největší množství 1314 kusů nalezli pouze v Kolíně. Součástí jejich práce
bylo také monitorování dalších obcí a měst v kolínském a kutnohorském regionu, kde se terén
pravidelně neprovádí.
Program Streetwork experiment kontaktoval za rok 2013 celkem 1658 osob, z toho 806 v okrese
Kolín a 1485 v okrese Kutná Hora.

Sociální programy
„Sociální 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.“
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 vyloučených lokalitách i mimo ně na území města Kolína a blízkého okolí, o pomoc při
minimalizaci rizik jejich způsobu 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 nahromadění 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 oblastech, jako jsou rodina, zdraví, bydlení, finance, zaměstnanost a vzdělávání. Dále
pomáháme zorientovat se v ostatních sociálních a veřejných službách, vyhnout se nahromadění
dalších možných obtížných situací, zvládat konflikty konstruktivně a udržovat dobré vztahy v rodině, v sousedství i na úřadech.

Rok 2013 v Sociálních programech
V rámci terénních programů jsme jak ambulantní, tak i terénní formou poskytovali zejména poradenské služby v oblasti dluhů, bydlení a zaměstnání.
V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi jsme rovněž poskytovali zejména poradenské služby ve výše uvedených oblastech a v lokalitě Zengrovka jsme provozovali klubovnu pro
děti, kde probíhaly jak edukační, tak volnočasové aktivity.
Téměř po celý rok jsme pokračovali v zaměstnávání lidí, kteří mají ztíženou situaci na trhu práce,

a to formou veřejně prospěšných prací. Zaměřili jsme se především na mladé, kteří vykonávali
terénní a úklidové práce na Kmochově ostrově.
Pokračovali jsme v realizaci komunitní práce v lokalitě Zengrovka, v rámci které jsme ve spolupráci s Grantovým fondem ERA revitalizovali s obyvateli lokality zahradu jednoho z bytových domů.
Aktivně jsme pracovali v pracovních skupinách Agentury pro sociální začleňování v romských
lokalitách. Ve spolupráci s ASZ a městem Kolín jsme v lokalitě Zengrovka zavedli tzv. Systém
záslužného bydlení, díky kterému se mohou obyvatelé vystěhovat do jiné kolínské lokality, pokud
splňují a po stanovenou dobu plní předem stanovené podmínky.

NZDM Kotelna Zruč nad Sázavou
„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 Kotelna ve Zruči nad Sázavou je určeno mladým lidem ve věku 13 – 26 let, kteří docházejí do 9. třídy
ZŠ, dojíždějí na učiliště nebo střední školu nebo již ukončili vzdělávání. Nízkoprahovost vnímáme
jako odstranění především těch bariér, které by omezovaly dostupnost služby pro cílovou skupinu. V případě NZDM /rozuměj nízkoprahové zařízení pro děti a mládež/ je to zejména bezplatný
vstup do klubu a bezplatné poskytování služeb, přizpůsobení otevírací doby klubu potřebám klientů, důvěrnost a anonymita klientů a v neposlední řadě skutečnost, že v klubu nevyžadujeme
pravidelnou docházku ani registraci.

Rok 2013 v NZDM Kotelna
Rok 2013 v Kotelně jsme zahájili se stabilním pracovním týmem, který tvořili dva kontaktní pracovníci (muži) a dvě sociální pracovnice (ženy). Dobrá práce genderově vyváženého týmu a pravidelná
supervize se projevily na kvalitě práce s klienty – na jejich zájmu o NZDM a na počtu poskytnutých
odborných sociálních služeb. Nabídka služeb byla rozšířena o podporované zaměstnávání klientů
na tříměsíční dohodu o provedené práci.
Odborné sociální služby byly poskytovány na žádost klientů a jejich rodičů, pravidelně jsme spolupracovali s MěÚ, se školní psycholožkou a s OSPOD Kutná Hora. Informovanost občanů města
o NZDM byla zajišťována pravidelnými články o klubu v místním tisku.
V průběhu roku probíhaly pravidelné společné aktivity klientů - „Tělomrsk“ s Kotelnou, filmový
klub, letní koupání, podzimní bruslení a workshopy – vaření, lakování nehtů a manikúra, výroba
šperků z FIMO. V dubnu jsme uspořádali veřejný koncert skupiny Formace z Kutné Hory.
Tradičně se v době prázdnin uskutečnila třídenní zážitková akce Čundr s Kotelnou a již 4. hudební
festival Kotelnafest v areálu zámeckého parku.
V důsledku nedostatečného financování ze strany donátorů byl pracovní tým k 1. 12. 2013 zúžen
na dva pracovníky, což se projevilo na počtu poskytovaných sociálních služeb a nutností omezit
otvírací dobu na čtyři dny v týdnu.
V roce 2013 jsme měli celkem 116 klientů (73 mužů, 43 žen), z toho 42 nových, poskytli jsme
4086 služeb a zaznamenali 2660 kontaktů.

NZDM Kolárka Kolín
„Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu, bezpečný prostor mladým lidem od
13 – 26 let z Kolína a okolí, kteří zažívají bouřlivé období dospívání a pozitivně ovlivňovat jejich
životní styl.“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zkráceně NZDM Kolárka je určeno mladým lidem ve
věku od 13 do 19 let z Kolína a okolí. Našim cílem je vytvářet takové podmínky, které by podpořily
zdravý vývoj mladých lidí a nabízet tak pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení jejich nepříznivé životní situace (rozvod v rodině, zhoršená ekonomická situace rodiny, problémy spojené se
školou, s vrstevníky), s ambicí vést je k samostatnému řešení. Sekundárním cílem je snaha motivovat mladé lidi k aktivnímu trávení volného času, zvýšit a posílit sociální schopnosti a dovednosti
a podpořit tak sociální začlenění mladých lidí ve společnosti. Prostřednictvím svého působení
v Kolíně a okolí bychom chtěli taktéž přispívat k vzájemnému porozumění cílové skupiny a širší
veřejnosti a snižovat tak sociální, zdravotní rizika související s životním stylem cílové skupiny.
Poskytování služby NZDM vychází z principu bezplatnosti (vstup do klubu je zdarma), anonymity
(nevyžadujeme osobní údaje klienta), otevřenosti (v rámci provozní doby umožňujeme volný příchod a odchod klientů). K mladým lidem volíme individuální přístup, který umožňuje „šít služby
na míru“ dle jejich požadavků. Podporujeme partnerský přístup, který pomáhá otevírat témata,
které mohou mít akcent těžkosti jako je například rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů,
problémy ze zvládáním školy, volbou povolání a získání pracovních návyků, sexuální a vztahové
zkušenosti, šikana či užívání návykových látek. Vytváříme podmínky, v nichž se mladí lidé mohou
mohou svobodně rozhodovat, znají svá práva a dokáží je naplňovat.
V nízkoprahovém klubu se budou konat různé akce, worshopy, besedy. Klub je prostorem také
pro trávení volného času s kamarády - dá se hrát fotbálek, pořádat sportovní turnaje, otevíráme
programy na počítačích, kde si lze zlepšit své dovednosti. Pokud byste chtěli posílit své tělo,
máme malou posilovnu. Kdo by rád našel nebo rozvinul svůj hudební talent, může zkoušet v naší
zkušebně.
Nízkoprahový klub je součástí Komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb se shodným názvem KOLÁRKA.
Klub byl otevřen 1. 6. 2011

Rok 2013 v NZDM Kolárka
V počátku roku 2013 jsme absolvovali Rozvojový audit pod Českou asociací streetwork, který
prověřil kvalitu poskytovaných sociálních služeb s celkovým naplněním kritérií na 95% bez připomínek. Obdrželi jsme osvědčení o úspěšném absolvování auditu a garanci poskytovaných služeb
na 3 roky. Stali jsme se členským zařízením České asociace streetwork.
V roce 2013 jsme zaznamenali výrazný nárůst cílové skupiny. Individuální a skupinová práce
v NZDM byla realizována pravidelně a nastavení služby umožnilo klientovi přecházet z nižšího
prahu (aktivní trávení volného času) a vyššího prahu (sebepoznání, seberozvoj) a uspokojit tak potřeby cílové skupiny. Nabízené služby zohlednily způsoby práce s mladými lidmi, které vycházely
ze sociálně terapeutické práce a lze je shrnout do následujících oblastí: běžné fungování v NZDM
(pedagogika volného času – využívání zkušebny, posilovny, sportovních aktivit, společenských
her, vzdělávacích programů - diskuse, besedy, workshopy aj.), zážitkový program (sociálně terapeutické poradenství a sociálně terapeutická práce ve skupině, preventivní programy, krizová intervence, pobytové programy aj.), peer skupina (podílení se na činnosti NZDM), kontaktní terénní
práce (práce v přirozeném prostředí klienta). Konkrétně proběhly dlouhodobé preventivní aktivity

Bezpečný internet, Zdravý životní styl, Dítě má dítě, Vztahy aneb umět být vedle sebe.
V rámci nadstavbových služeb proběhla realizace čtyř pobytových programů pro klienty NZDM
s časovou dotací od pátku do neděle ve Zbraslavicích a v Sudíně v Orlických horách. Pobytový
program byl kombinací zážitkové pedagogiky, pedagogiky volného času, sociálně terapeutické
práce a nácviku sociálních a praktických dovedností. Program umožnil pracovat na rozvoji osobních kompetencí klienta.
Pro zajištění efektivní spolupráce s rodiči a rodinnými příslušníky byl vytvořen koncept práce
a PR materiály. Taktéž bylo zesíleno PR formou vytvoření TV spotu a vydaných tiskových zprávy.
V rámci PR jsme se také zúčastnili Týdne nízkoprahových služeb pod názvem Colours of Kolárka
na Karlově náměstí v Kolíně s programem pro širší i odbornou veřejnost.
Nastavený koncept služby vyhovoval potřebám cílové skupiny a byl poskytován na profesionální
úrovni, kterou zajišťoval realizační tým, který se odborně vzdělával a podléhal supervizi pod vedením Mgr. Jakuba Zlámaného.
V roce 2013 jsme započali spolupráci s OSPOD Kutná Hora a Čáslav v rámci poskytování služeb
pro pěstounské rodiny. Byly realizovány služby edukativního charakteru a služby respitní péče
v různé časové dotaci ve formě pobytové a jednodenní.
Celkem jsme v Kolárce přivítali 245 klientů (80 žen, 165 mužů), poskytli jsme 1444 intervencí
a zaznamenali jsme 2088 kontaktů.

Primární prevence
Program primární prevence Prostoru se zaměřuje na specifickou formu prevence rizikového chování s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující 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 1. a 2. stupni ZŠ, jejich třídní
učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín, Kutná Hora, Hradec Králové a Pardubice.
Program se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších projevů rizikového
chování jako: rasismus, xenofobie, šikana, kyberšikana, projevy agrese, sexuální rizikové chování
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 připravenost 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 psychosociálními technikami vycházejícími z principů zážitkové pedagogiky. Při komunikaci se skupinou
dbáme zvláště na jazyk a formu předávaných informací, která je vždy uzpůsobena a přiblížena
danému 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 primární 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.

Rok 2013 v primární prevenci
V Královéhradeckém kraji jsme působili na 7 školách, bylo zapojeno 29 tříd a 574 žáků. Realizovali jsme 54 dlouhodobých programů, 5 jednorázových a 4 adaptační kurzy.
V Pardubickém kraji jsme působili na 1 škole, byly zapojeny 4 třídy a 83 žáků. Realizovali jsme 8
dlouhodobých programů.
Ve Středočeském kraji jsme působili na 16 školách, bylo zapojeno 75 tříd a 1492 žáků. Realizovali jsme 245 dlouhodobých programů, 12 jednorázových a 3 adaptační kurzy

Náklady a výnosy
NÁKLADY OS PROSTOR 2013
1. Provozní náklady celkem
1. 1. Materiálové náklady celkem
1. 2. Nemateriálové náklady

CELKEM
62 385 325 Kč
3 985 255 Kč
58 034 911 Kč

1. 2. 1 Energie

556 596 Kč

1. 2. 2 Opravy a udržování

234 685 Kč

1. 2. 3 Cestové

534 052 Kč

1. 2. 4 Ostatní služby

4 686 086 Kč

1. 2. 5 Přerozdělení IP

52 023 492 Kč

1.3 Jiné provozní náklady

365 159 Kč

2. Osobní náklady celkem

26 398 017 Kč

2. 1. Mzdové náklady

19 412 113 Kč

2. 2. Odvody

5 981 888 Kč

2. 3. Ostatní sociální náklady

1 004 017 Kč

3. Odpisy nedobytných pohledávek/ INVESTICE
4. Odpisy dlouhodobého majetku
5. Odpisy pohledáv
6. Dary poskytnuté
Náklady celkem

-87 Kč
1 879 284 Kč
0 Kč
2 477 775 Kč
93 140 313 Kč
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NÁKLADY OS PROSTOR 2012 – dle jednotlivých programů a projektů

CELKEM

Kontaktní centrum

1 954 768 Kč

Terénní programy

6 556 877 Kč

Kmochův Kolín

37 717 Kč

Administrace grantového programu TPCA

3 290 003 Kč

Primární prevence (včetně projektů OPVK)

3 987 686 Kč

Komunitní centrum Zengrovka

2 758 926 Kč

Sociální programy

2 481 591 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Zruč nad Sázavou

3 350 028 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Zruč nad Sázavou - K2
Kolárka - odpisy DM

29 000 Kč
1 160 712 Kč

Vzděláváním k vyšší kvalitě sociálních služeb v O. s. Prostor

93 077 Kč

Příměstský tábor

19 250 Kč

Pilot - Rodina

276 977 Kč

Lesní mateřská školka

487 711 Kč

Potenciál 50+

1 574 392 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Kolín

3 026 346 Kč

Romové a mladí na trhu práce

3 345 602 Kč

Chci zůstat ve škole
Přerozdělení IP
Ostatní
Náklady celkem

VÝNOSY OS PROSTOR 2013 – dle jednotlivých programů a projektů

3 438 501 Kč
52 023 492 Kč
3 247 657 Kč
93 140 313 Kč

CELKEM

Kontaktní centrum

1 951 325 Kč

Terénní programy

6 556 877 Kč

Kmochův Kolín

37 717 Kč

Administrace grantového programu TPCA

3 270 485 Kč

Primární prevence (včetně projektů OPVK)

3 883 608 Kč

Komunitní centrum Zengrovka

2 758 926 Kč

Sociální programy

2 479 653 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Zruč nad Sázavou

3 348 752 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Zruč nad Sázavou - K2
Kolárka - odpisy DM

29 000 Kč
1 160 712 Kč

Vzděláváním k vyšší kvalitě sociálních služeb v O. s. Prostor

93 077 Kč

Příměstský tábor

20 656 Kč

Pilot - Rodina

276 977 Kč

Lesní mateřská školka

301 294 Kč

Potenciál 50+

1 574 392 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Kolín

3 021 391 Kč

Romové a mladí na trhu práce

3 345 602 Kč

Chci zůstat ve škole
Přerozdělení IP
ostatní
Výnosy celkem

3 438 501 Kč
52 023 492 Kč
4 976 236 Kč
94 548 673 Kč

15

VÝNOSY OS PROSTOR 2013
Státní zdroje
RVKPP
RVZRK
MPSV

3 751 694 Kč
733 000 Kč
0 Kč
1 357 083 Kč

MK

0 Kč

MZ

150 000 Kč

MŠMT

584 300 Kč

Úřady práce

927 310 Kč

MMR

0 Kč

Krajské zdroje

23 000 Kč

Královohradecký kraj

23 000 Kč

Středočeský kraj
Obecní zdroje
MÚ Pečky + Pečecký region

0 Kč
490 399 Kč
42 372 Kč

MČ Praha 4 + MČ Praha 2

30799 Kč

MÚ Český Brod

75 000 Kč

MÚ Kutná Hora

30 000 Kč

MÚ Čáslav
MÚ Kolín
MÚ Zruč nad Sázavou

82 863 Kč
120 366 Kč
109 000 Kč

Evropská unie

11 289 800 Kč

Ostatní

77 196 463 Kč

Přerozdělení IP

52 023 492 Kč

Administrace IP
Individuální projekt EU
Veřejná zakázka Kolín (mohu tak nazvat?)
Nadace
Přijaté příspěvky (dary)
Pojistné plnění
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní výnosy - reklama
Jiné ostatní výnosy - odpisy dlouhodobého majetku
Jiné ostatní výnosy - přeplatky
OSPOD
Tržby z prodeje DNM a DHM
Vlastní
Tržby za prodané zboží

4 143 539 Kč
16 237 169 Kč
103 790 Kč
40 014 Kč
3 172 578 Kč
21 875 Kč
509 Kč
212 561 Kč
1 160 712 Kč
0 Kč
80 223 Kč
0 Kč
1 797 317 Kč
22 481 Kč

Tržby za stáže

315 044 Kč

Tržby z primární prevence

228 904 Kč

Tržby z prodeje služeb / ostatní služby

872 311 Kč

Příjmy od klientů / školkovné

346 778 Kč

Úroky
Celkem

11 800 Kč
94 548 673 Kč
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Děkujeme
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Město Kolín
Město Kutná Hora
Město Zruč nad Sázavou

19

