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Řekli o výročce

REF.
„Tato výročka je praktická a svým pojetím výjimečná, stejně jako organizace, jejíž příběh 
rozkrývá. Nejvíce nás zaujalo Lepší místo, unikátní projekt, který ukazuje, jak lze pomocí 
technologií zapojit kohokoli do zlepšování světa kolem nás.“
L e n k a  Č á b e l o v á  ( M i c r o s o f t )

„Již 5 let se v oblasti CSR snažíme propojovat business s potřebami společnosti.
Prostor a Lepší místo to už 12 let dělají.“
M a r t i n a  K e m r o v á  ( T - M o b i l e )

„Jsem rád, že právě v regionu, kde jsem od narození doma a kde sám ve veřejné sféře 
působím, vzniká řada regionálních a nesmírně zajímavých projektů dobré praxe. Ty však
nemají jen místní platnost, naopak mohou sloužit jako inspirace, jsou aplikovatelné
v kterémkoliv jiném městě. A právě ve sdílení dobré praxe a pozitivních hodnot vidím cestu.“ 
V í t  R a k u š a n  ( s t a r o s t a  m ě s t a  K o l í n a )

„Je to akční organizace s nadstandardními výsledky do komunitního prostředí.
Snažím se je podporovat, aby šli více do Evropy, neb mají portfolio myšlenek,
předpokladů a výsledků, že v evropském měřítku velmi snadno uspějí a stanou
se vlajkovou lodí ČR v oblastech, jimž se věnuji.
Sociální impakt je zde dominantní.“
V e n d u l k a  R a y m o v á  ( B o h e m i a  E U  P l a n n e r s ,  P r a h a  a  B r u s e l )

„Jejich pozitivita a neustálá energie přetvářet dennodenní ústrky ve výzvy je věc, kterou jim 
závidím. Zvlášť když má člověk jako novinář někdy pocit, že je všechno na světě špatně.
A zároveň chvilkami vyvolávají v člověku pochybnosti o sobě samém: jestli je schopen
se jen tak radovat a držet palce něčemu, čeho není součástí.“
V o j t ě c h  B l a ž e k  ( H o s p o d á ř s k é  n o v i n y )

FÍK.
Poděkování

D í k y  v š e m  z a  i n s p i r a c i .

Moje/Naše



Věnování výroční zprávy

Prostor plus o.p.s.

T/O
Chtěl bych poděkovat především Vám, kolegům. I když Vám tak říkám jen na oficiálních 
schůzkách, v ofiko výroční zprávě Vám patří první místo. Bez Vás bych to nezvládl. Díky, že to 
zvládáte. Popravdě se občas divím, že tu práci milujete, když musíte pracovat se mnou. 
Snášet vlny rozevlátosti a nekonečné nápaditosti, když chodím za zajímavými businessmany, 
politiky nebo za lidmi od projektů, a vytvářím iluzi, že všichni ostatní na to jdou lépe než my 
tady. Díky i za to, že když po manické fázi přijde nadšení a koncepční přístup, odoláváte tomu, 
jak lpím na šibeničních termínech. Díky Vám všem, že mě inspirujete.

Organizace byla založena v roce 2002 jako občanské sdružení Prostor na základě potřeby řešit 
neutěšenou situaci s uživateli drog v Kolíně a okolí. Během let se vyvinula v předního posky-
tovatele certifikovaných sociálních služeb kolínsko-kutnohorského regionu. Vedle sociální 
oblasti se čím dál více věnuje rozvojovým aktivitám. V současnosti činnost stojí na třech
pilířích – pomáháme, vzděláváme, rozvíjíme. Koncem roku 2013 prošlo občanské sdružení
Prostor transformací a změnilo se v Prostor plus o.p.s. 
D a v i d  F r a n t í k  ( M i c r o s o f t )

Petr Steklý



Region
7 středních a malých měst. Nízká nezaměstnanost. Dobrá dopravní dostupnost, kvalitní infra-
struktura. Mluvíme-li o regionu, mluvíme o svých mateřských okresech Kolín a Kutná Hora. 
Mluvíme o místech, která máme rádi, protože jsme se tu narodili nebo zde delší dobu žijeme. 
Přirozeně tedy tato místa rozvíjíme a spojujeme se s lidmi, kteří chtějí totéž.

1 7 0  0 0 0  o b y v a t e l . 

Blízké okolí
Blízké okolí jsou pro nás skupiny lidí a institucí, které mají radost,
když se klientům a regionu daří, a zároveň trpí, když sledují opak.

R a d o s t .

Klient
Klient je pro nás člověk. Obyvatel regionu.  Občan. 
Při poskytování sociálních služeb či vzdělávacích a rozvojových programů rozlišujeme řadu 
cílových skupin. Naši klienti pochází z rozličných prostředí i společenských vrstev.
Vždy, v každém jednotlivém případě, však sledujeme jejich příběh v regionálním kontextu.
Budujeme tzv. ekosystém, tj. navzájem provázané a související produkty a služby,
které dohromady tvoří lepší životní podmínky. 

1 7 0  0 0 0  k l i e n t ů . 

Kvalita, standardy, certifikace
Zaměřujeme se na práci pro klienty. Na naplňování standardů a dodržování kritérií,
podle kterých nás hodnotí nezávislí auditoři, už se soustředit nepotřebujeme.
Považujeme je za samozřejmost, za něco tak přirozeného jako dýchání. 
Dokladem toho jsou, kromě výsledků naší práce, například získané certifikace.

M á m e .

Občan
Občan je pro nás soused. Známe ho. Pracujeme s ním a pro něj.

S o u s e d .

FOCUS
SLOVNÍK
POJEM
DOJ
EM



„ P o m á h á m e  l e t u  v z h ů r u  a  m í r n í m e  p á d y “ .

VIZE

POSLÁNÍ
CIL

Scifi?
Chceme i nadále pokračovat v tom, to co děláme. Staráme se o 170 000 klientů. Jednoho podpo-
rujeme například zprostředkováním zaměstnání či oddlužením, druhého vzděláváme, aby mohl 
sám pomáhat a překonávat nesnáze, a třetímu umožnujeme to, že se svých utrpení nebo negativ-
ní zkušeností nemusí obávat. Chceme i v budoucnu zajištovat bezpečí, příjemné prostředí i kva-
litní vztahy. Lidé často znají svou správnou životní cestu. Jen to sami netuší a potřebují pouze 
ukázat směr. A přesně v tom spatřujeme svůj cíl i poslání. V tom spočívá naše každodenní práce.

Každý den tvrdě pracujeme, abychom ve svém 
oboru byli stále lepší. Inspirujeme se úspěšný-
mi i neúspěšnými příklady v Čechách a zahra-
ničí, abychom rostli. Rozšiřujeme své služby 
do dalších českých i zahraničních regionů. 
Neustále se snažíme naplnit své motto: 
Pomáháme letu vzhůru a mírníme pády.

P ř e d  1 2  l e t y  t o  t a k  v y p a d a l o .



Prostor Plus
(1) Pomáháme / (2) Vzděláváme / (3) Rozvíjíme

• Nízkoprahové kluby pro děti a mládež
(Kolín, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou)

• Piloti
(projekt umísťující děti z dětských domovů zpět do původní rodiny a reálného života (Praha)

• Programy pro Pěstounské rodiny
(Kutná Hora, Čáslav)

• Sociální programy
ekosystém služeb pro lidi žijící na okraji životního minima

• Kontaktní centrum a terénní programy
pro drogově závislé

• Lesní mateřská školka v Kutné Hoře
(www.skolkavzahrade.cz)

• Programy primární prevence
dlouhodobá, systémová podpora a ochrana dětí na základních školách.

• Psychologové na školách
psychologické služby pro školy, děti, rodiče

• Vzdělávací centrum Kolárka
vzdělávání  a rozvoj pro region

• Socialtrade
www.socialtrade.cz - sociální podnik zaměřený na úklid

• TPCA pro Kolínsko
www.tpcaprokolinsko.cz - grantový program TPCA

• Lepší místo
www.lepsimisto.cz společensky odpovědná síť

}

}
}
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Pomáháme
Namátkový eskalátor
Pro 100 dětí jsme vytvořili nový klub v Kutné Hoře. Pomáhá jim vy-
tvářet místo v rodině a ne v partě či u počítače. Zavedli jsme struk-
turované růstové programy pro rodiče a jejich děti. Díky tomu přes 
1000 rodičů pocítilo z výchovy radost, nebo alespoň úlevu.

Přes 4 500 klientů se nám podařilo přesvědčit, aby znovu převza-
li odpovědnost za svůj život, a podpořili jsme je v jejich rozhodnu-
tí. Sami jsme udělali totéž, když jsme začali budovat Prostor.

Pomáháme
od roku 2003 do teď
Nízkoprahové Kluby:
Kolárka Kolín / Klubus Kutná Hora
Kotelna Zruč nad Sázavou
Pomáhají už od roku 2007
Orientují se na teenagery. Pomáhají  jim udržet si vztahy v rodině, 
ve škole a vyhnout se tradičním rizikům. Podílí se na programech 
pro pěstouny, spolupracují s probační službou, městskou policií, 
střediskem výchovné péče a psychology na školách. Podařilo se 
nám tak vytvořit propojený systém, který podporuje zdravé fun-
gování rodiny.

Cílová skupina: Zaměřujeme se nejen na mladé lidi od 13 do 26 
let, kteří každý den čelí negativním společenským jevům, ale také 
na jejich blízké. O co jde: jedná se o sociální službu, která vytváří 
příhodné podmínky pro vývoj mladých lidí. Pomáhá jim začlenit se 
do společnosti, která  je vnímá jako zdravě sebevědomé osobnosti 
s pevnými postoji.  Jaký byl rok 2014: 394 klientů, 7 071 kontaktů.

Program Pilot
Pro spokojené děti ve fungujících rodinách.
Program existuje už od roku 2012. Poskytujeme ho pouze v Praze.
Tým programu Pilot pomáhá v rodinách. Tam, kde zavládl chaos, 
potíže s dospíváním, pravidly, tam kde vítězí svět počítačů, kouření, 
nebo kde se jen příliš bojuje se školou. Pomáhá i v případech, kde do 
hry vstoupily úřady a hrozily odebráním dítěte. 

S rodinou je efektivnější i finančně výhodnější pracovat v jejím při-
rozeném prostředí. Nejen v porovnání s ústavní léčbou, ale obec-
ně. Pokusy změnit zažité stereotypy a nastavovat funkční pravidla 
a sankce jsou potom úspěšnější.

Cílová skupina: Děti od 10 do 18 let v evidenci pražských orgánů 
sociálně právní ochrany dětí.
O co jde: O poradenské a terapeutické služby pro děti, dospívající 
a jejich blízké, kteří se nacházejí v těžké životní situaci. Problémy 
nejčastěji způsobí neshody v rodině, špatný prospěch, konflikty ve 
škole nebo s vrstevníky. 
Jaký byl rok 2014: 42 klientů, 648 intervencí

Programy pro pěstounské rodiny
Pomáhají od roku 2013
Služba vznikla doslova na základě poptávky klientů. Jejím cílem je 
podpora pěstounských rodin, stabilizace rodinného systému a osob-
ní rozvoj dětí i rodičů. 

Staráme se o rodiny, které spolupracují s Oddělením sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD) v Čáslavi, Kutné Hoře a Kolíně. V průběhu 
roku jsme zorganizovali čtyři pobytové programy zaměřené na respit-
ní péči a vzdělávání, šest jednodenních dopoledních a šest odpoled-
ních edukativních programů. Ty byly zaměřené hlavně na adolescen-
ty nebo dluhovou problematiku. V průběhu roku u nás děti i jejich 
pěstounští rodiče nacházeli psychologickou a psychoterapeutickou 
pomoc. Vše ve spolupráci s příslušnými školami. Díky pozitivním 
ohlasům z řad pěstounů, dětí a příslušných pracovníků OSPOD jsme 
se rozhodli rozšířit nabídku programů na rok 2014/2015 a zakotvili 
jsme ji v systému programů. Problémy nejčastěji způsobí neshody 
v rodině, špatný prospěch, konflikty ve škole nebo s vrstevníky. 
Jaký byl rok 2014: 42 klientů, 648 intervencí

Vzděláváme
Namátkový eskalátor
Vytvořili jsme genderově vyvážený tým v lesní školce, protože je to 
pro děti nejlepší. Rodiče se nám odměnili poptávkou převyšující naší 
aktuální nabídku. 190 pedagogických pracovníků prošlo školením 
pro týmovou práci v třídním kolektivu. Všichni si odnesli nové ná-
měty, inspiraci a metodické postupy pro práci se skupinou. Kromě 
toho se jim dostalo podpory a povzbuzení pro práci v nesnadných 
školských podmínkách.

Školka v zahradě (lesní školka)
Rosteme společně
Tento projekt nám dělá, zejména v posledním roce, velkou radost. 
Službu poskytujeme od roku 2013.

Cílová skupina: Předškoláci ve věku 3 až 7 let
O co jde: Jde o alternativu předškolního vzdělávání. Při výchově dětí 
se inspirujeme ve waldorfské, Montessori a intuitivní pedagogice. 
Oproti klasickým mateřským školkám jsme více venku v přírodě 
a méně uvnitř. Věříme, že neexistuje špatné počasí, pouze špatné 
oblečení. Pokud je opravdu nevlídně, bezpečné zázemí nám posky-
tuje komfortní vytápěná jurta. Maximální počet dětí ve skupině je 15,  
což umožňuje individuální přístup. V roce 2014 jsme kromě stan-
dardního provozu zorganizovali čtyři běhy týdenních příměstských 
táborů, kterých se zúčastnilo 42 nadšených dětí.
V roce 2014: přihlášeno 25 dětí.

Primární prevence
Rozšířená nabídka primární prevence zaměřující se i na rodiče, 
učitele a školy obecně. Službu poskytujeme od roku 2014.
Cílová skupina: Žáci ZŠ a jejich rodiče, třídní učitelé a metodici prevence.
O co jde: Jde o preventivní programy pro žáky základních škol, kte-
ré pomáhají předcházet rizikovému chování. Cílem je předat dětem 
i rodičům znalosti a dovednosti, které podporují zdravý životní styl. 
Preventivní programy připravujeme tak, aby je děti i rodiče vnímali 
jako hru. Proto volíme zážitkovou interaktivní formu, která se nám 
osvědčila jako nejefektivnější.
V roce 2014 se zapojilo 156 tříd, 3478 žáků.

Školní psychologové
Službu poskytujeme od roku 2005.
Cílová skupina: Žáci ZŠ, jejich rodiče a pedagogové
O co jde: Služba Školní psychologové vznikla díky operačnímu pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/1.2.33./02.0028) 
s názvem Chci zůstat ve škole. Ten probíhal ve školním roce 2013-
2014 na šesti kolínských základních školách a na ZŠ Červené Pečky 
za podpory města Kolín. Na projekt jsme navázali také ve školním 
roce 2014-2015. To už ale bez finanční podpory z Evropské unie. 

Cílem služby je zdokonalování vzdělávacího procesu. To znamená, že se 
Školní psychologové starají o to, aby se dětem ve škole dobře učilo i žilo. 
Od září 2014 do ledna 2015: 8 škol, 171 klientů s individuální péčí.

Sociálně slabý nezname-
ná škodlivý. Posilujeme 
sociálně slabé.

Sociální programy
Pomáhají od roku 2007.
Význam sociálních programů společnost plně ocení v budoucnu. 
Počet obyvatel ohrožených chudobou strmě stoupá. Dílčí drobné 
práce a zapojení do správy komunity může být řešením a pomůže 
v tomto směru nejvíce vyloučenou lokalitu uzdravit.

Cílová skupina: Jednotlivec či rodina, která je ohrožená sociálním 
vyloučením, nebo už se na okraj dostala.
O co jde: Jde o terénní a ambulantní službu. Jejím cílem je aktivně 
vyhledávat sociálně ohrožené rodiny i jednotlivce žijící v sociálně 
vyloučených lokalitách v Kolíně a blízkém okolí.  Pomáhá jim při 
každodenních činnostech, při uplatňování práv a obstarávání osob-
ních záležitostí.

Posouvá jejich životní úroveň a začleňuje je do společnosti. V roce 
2014 jsme v Kolíně otevřeli novou službu Odborné sociální poraden-
ství pro osoby starší 18 let.

V roce 2014 odborné sociální poradenství využilo 86 klientů.
Celkem jsme poskytli 1561 intervencí.

Kontaktní centrum
Terénní programy
Služby poskytujeme od roku 2003
Takzvané drogové služby se za posledních 20 let zprofesionalizovaly.  
Při lékařské fakultě UK dokonce vznikla fakulta adiktolgie. V Česku pů-
sobí síť zařízení, která chrání společnost před epidemií HEP C či HIV. 

Cílová skupina: Uživatelé nelegálních drog, zneužívající léky, expe-
rimentátoři a jejich blízké okolí bez ohledu na věk, pohlaví, trvalé 
bydliště či etnickou příslušnost.

O co jde: Jde o nízkoprahovou ambulantní a terénní službu. Jejím 
cílem je minimalizovat rizika spojená s užíváním drog, stabilizace so-
ciální situace a zdravotního stavu klientů, motivace klientů ke změně 
chování, směrování klientů k zodpovědnosti za své chování s ohle-
dem na ochranu veřejného zdraví. Hlavními zásadami programu 
jsou anonymita, bezplatnost, důvěrnost a individuální přístup.
Během roku 2014: 720 klientů, 8 194 kontaktů, 214 386 vyměněných 
injekčních stříkaček 1893 nalezených a bezpečně zlikvidovaných  
injekčních stříkaček.



Rozvíjíme
Namátkový eskalátor
Změnili jsme způsob, jakým společnost TPCA podporuje region. 
V současnosti se více zaměřuje na měřitelný dopad v oblasti bez-
pečnosti na Kolínsku, kvalitu vztahů a ekologii.
Zaměstnali jsme 50 Romů v sociálním podniku a uklízíme s jejich 
pomocí ulice Kolína. Díky tomu se nám podařilo vymyslet logistic-
ký model pro koordinaci většího množství pracovníků ve veřejném 
prostoru na více místech najednou. Zformulovali jsme směr pro-
jektu Lepší místo do ucelené nabídky a rozšířili svou působnost 
do stovky měst a obcí.

Rozvíjíme 2009 – 2015
TPCA pro Kolínsko
Pomáhají už od roku 2007. Když se spojí zisk a nezisk. Společně 
pro region. Pomáháme TPCA pomáhat.
Spolupráce s TPCA nás v mnohém inspirovala. Nabyté zkušenos-
ti využíváme zejména teď při práci na projektu Lepší místo. 

O co jde: V roce 2009 jsme uspěli ve výběrovém řízení, v kterém 
společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. hle-
dala regionálního partnera pro administraci grantového progra-
mu a dalších aktivit. Od roku 2010 s automobilkou úzce spolu-
pracujeme. 

TPCA vrací regionu část z toho, co z něj pro svou potřebu čerpá. 
My přispíváme znalostí místních poměrů, potřeb a schopností 
propojovat, komunikovat a prezentovat. Spolupráce dvou rozdíl-
ných světů – nadnárodního komerčního joint venture a neziskové 
společnosti – je obohacující pro obě strany.

Kmochův Kolín
Kípmúvink. Troubím, dýchám, žiju.
Po 4 roky jsme obnovovali i budovali dlouholetou regionální tradici. 
Povedlo se. Přestože festival opouštíme, znalost kulturního managa-
mentu ještě několikrát zúročíme. Díky Kolíne, Kolíne.

O co jde: V roce 2011 jsme přijali výzvu a zúčastnili se výběrového 
řízení na organizátora mezinárodního festivalu dechových hudeb 
Kmochův Kolín. Převzali jsme organizaci festivalu dechové hudby, 
který kdysi býval největší kolínskou kulturní událostí s mnohaletou 
tradicí, ale v poslední době skomíral. 

Kmochův Kolín jsme uspořádali celkem čtyřikrát. Podařilo se nám 
přivést zpět lidi, diváky. Vydali jsme se cestou velkých městských 
slavností. Přidali doprovodný program pro všechny generace.
Rekordní návštěvnost potvrdila, že naše volba byla správná. 

Social Trade 
Ověřené sociální podnikání
Tato činnost dává našim službám úplně jinou dimenzi. Zaměstná-
váme klienty, vytváříme čisté město, zlepšujeme jejich společenskou 
prestiž, podnikáme a vytváříme franšízy. 

O co jde: Social Trade je firma, kde zaměstnáváme lidi, kteří těžko hle-
dají uplatnění na trhu práce a jsou dlouhodobě evidování na Úřadu 
práce. Zaměřujeme se na celoroční údržbové a úklidové práce, po-
mocné zednické práce, vyklízení apod. Své zaměstnance proškolíme 
a naučíme je základním pracovním návykům. Posilujeme jejich zdravé 
sebevědomí. Zvyšujeme šanci, že později získají stabilní zaměstnání. 
www.socialtrade.cz

Pro lepší ČR,
snadno a rychle.

Lepší místo
Pomáhají od roku 2007.
První start-up který vznikl v neziskovém sektoru. Jak je projekt pro-
spěšný právě pro neziskový sektor, pro města i pro další subjekty? 
Všechny detaily najdete na www.lepsimisto.cz.

O co jde: V roce 2011 jsme začali vytvářet projekt Lepší místo. Původ-
ní myšlenka byla dát občanům šanci a nástroj prakticky ovlivnit stav 
veřejného prostoru. Lepší místo se však postupně vyvinulo v jedno-
duchý, víceúčelový nástroj. Stal se pomocníkem pro občany, města, 
firmy, školy, neziskové organizace a další partnery. 

Umí řešit zahlcenost úřadu občanskými záležitostmi, úkolovat, dele-
govat, generovat nápady a projektové záměry, sledovat aktivitu úřa-
du, podpořit společenskou odpovědnost firem, vzdělávat k občanské 
společnosti a odpovědnosti.

V současnosti se do projektu zapojilo 97 měst a stále se přidávají 
nová. Přidávají se také další aktivní partneři, kteří dokáží Lepší 
místo využít jak ve svůj prospěch, tak ve prospěch společnosti.

Zapojte se také na:
www.lepsimisto.cz



Zpráva nezávislého auditora
Namátkový eskalátor

Příjemce:
Prostor plus o.p.s.
IČ 265 94 633 
Na Pustině 1068
280 02 Kolín II

Rosteme společně
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Prostor plus o.p.s., kte-
rá se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 
31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis po-
užitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o obecně prospěšné společnosti Prostor plus jsou uvedeny 
v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán obecně prospěšné společnosti Prostor plus je od-
povědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit 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 Komory auditorů České republiky. V souladu 
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a napláno-
vat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních 
informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr 
postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik 
významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené 
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor po-
soudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního 
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení 
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný  
a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti Prostor 
plus a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící  
31. 12. 2014 v souladu s příslušnými českými účetními předpisy pro ne- 
ziskové organizace.

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

Sídlo:       
Vídeňská 89, 639 00 Brno
Číslo auditorského oprávnění 
auditorské společnosti 198

Jméno a příjmení auditora, který jménem společnosti 
vypracoval zprávu:      
Ing. Pavla Dvořáková 

Číslo auditorského oprávnění auditora: 1690

Datum vypracování:
24. 6. 2015

Podpis auditora:

Hospodaříme
Namátkový eskalátor
Hospodaříme s prostředky ze soukromých, obecních, krajských, 
státních i evropských zdrojů. Hospodaříme pod drobnohledem  
25 auditů. Hospodaříme výhodně pro všechny, protože přispíváme 
na každou vynaloženou korunu.

P Ř Í J M Y  P O D L E  Z D R O J Ů  V   T I S .  K č * 2012 2013 2014

Státní a obecní zdroje, dotace EU 28.267 31.790 24.605

z toho: dotace ze státního rozpočtu ČR 3018 3751 7861

dotace z místních rozpočtů v ČR 999 513 2397

dotace z EU (OPLZZ, OPVK) 9134 11.289 6998

dotace z EU (Individluální projekt SČK, měst)* 15.116 16.237 7349

Dary 2.338 3.173 105

Ostatní zdroje / výnosy z vlastní činnosti 9431 7561 5794

Celkem 40.036 42.524 30.504

N Á K L A D Y  N A  S L U Ž B Y  ( D L E  S T Ř E D I S E K ) v tis. Kč

Kontaktní centrum 1893

Terénní programy 2426

Pilot - podpora rodin 837

Primární prevence, včetně projektů OPVK 2800

Sociálně aktivizační služby (Komunitní centrum Zengrovka) 3826

Sociální programy 2059

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Zruč nad Sázavou 2010

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Zruč nad Sázavou - K2 29

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Kolín 3049

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klubus 486

Vzděláváním k vyšší kvalitě sociálních služeb v O.s. Prostor, OPLZZ 956

Potenciál 50+, OPLZZ 1010

Chci zůstat ve škole, OPVK 2989

Lestní mateřská školka 1035

Kmochův Kolín 1401

TPCA 83

Ostatní 5878

Náklady celkem 32.767

Informace o hospodaření společnosti včetně 
výhledu pro rok 2015.
V roce  2014 činila celková výše obratu společnosti 
(bez prostředků určených k přerozdělení jiným 
společnostem) - 30.504 tis. Kč. 

Meziročně došlo ke snížení obratu o 12.020 tis. Kč,  
zejména v důsledku ukončení Individuálních projektů 
Středočeského kraje a k blížícímu se konci dotačních 
titulů EU. Naopak došlo k navýšení dotací ze státních 
a místních zdrojů o 5 994 tis. Kč, což ovšem nepostači-
lo vykrýt snížení prostředků z fondů EU a Individuál-
ních projektů. Obecně se dá říci, že dochází ke změně 
struktury zdrojů financování, které se vrací ke struk-
tuře před čtyřmi lety, kdy hlavními zdroji byli státní  
a místní rozpočty.

Zároveň však částky z těchto rozpočtů nedosa-
hují výše před čtyřmi lety, což dostává sociál-
ní služby do finanční tísně, která se plně proje-
ví v roce 2015. Nevyhneme se omezení rozsahu 
poskytovaných služeb, zkracování otevíracích dob  
a zejména rozvázání pracovních poměrů našich zkuše-
ných a dlouhodobých zaměstnanců. Rok 2015 se pone-
se ve znamení příprav na nové projektové období EU, 
snahy o udržení služeb alespoň v minimální podobě 
a hledání nových způsobů financování služeb.

Vývoj a konečný stav účtů obecně prospěšné spo-
lečnosti Prostor plus, stejně jako stav a pohyb jejího 
majetku a závazků, jsou detailněni popsány v příloze 
účetní závěrky společnosti k 30. 12. 2014.

Přílohu účetní závěrky je možné stáhnout na 
www.prostor-plus.cz

Naše společnost je pravidelně auditována.

* Nejsou zde uvedeny dotační prostředky určené pouze k přerozdělení jiným společnostem (v roce 2014 činily tyto prostředky Kč 1980 tis.)



Komunikujeme
Cel(o)ko(vo)vý eskalátor
Po 4 letech kampaní, kdy jsme pořádali Kmochův Kolín, jsme se soustředili 
hlavně na práci, své služby i produkty. Nyní je začneme představovat světu. 

14-15
Slovo na závěr
2014 s přesahem do 2015
Na rovinu – rok 2014 byl úspěšný, ale skutečně tvrdý. Smáli jsme se.
Bylo nám i úzko. Ale výsledky stojí za to. A rok 2015 bude ještě tvrdší. 

Dospěli jsme do fáze, kdy jsme příliš dospělí a silní na to, abychom brečeli 
a prosili o pomoc, ale ještě ne natolik silní, abychom nikdy žádnou pomoc 
nepotřebovali.  Jsme dostatečně pevní v základech na to, aby se na nás klienti 
mohli stoprocentně spolehnout, ale neustále potřebujeme přesvědčovat poli-
tickou reprezentaci o tom, jakou hodnotu má naše práce, kolik času a úsilí stojí 
udržet v chodu organizaci, jako je ta naše.

Jak můžete pomoci
Podělte se o informace se svými blízkými nebo kolegy.
Přizvěte nás ke spolupráci či na přednášku. Začněte 
s naší pomocí formovat a rozvíjet své okolí do prováza-
ného ekosystému..

Z kuchyně
Spolupracovali
Koncept a hrubý text/koncept a grafika / jemný text:
Klára Rakušanová
Petr Steklý
Milan Švolba
Michal Koubský
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