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Poslání  
NP

Nový Prostor dává možnost pracovat všem, 
kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde 
příležitost nenašli. Pomáháme preventivně 
osobám, které se mohou dostat do tíživé 
životní situace. Realizujeme sociálně 
prospěšné projekty. 

Nový Prostor byl založen v roce 1999 
v Praze jako neziskové občanské sdružení. 



Sídlo 
organizace

Partnerské 
organizace 

v regionech

Řeznická 14 | 110 00 Praha 1
Telefon: 222 233 309
e-mail: projekt@novyprostor.cz
www.novyprostor.cz

Denní centra: 
Denní centrum Praha 
Řeznická 14 | 110 00 Praha 1
Telefon: 222 233 308, mobil: 608 259 039
e-mail: vydejna@novyprostor.cz

Denní centrum Brno 
Příční 4 | 602 00 Brno
Telefon: 545 217 297, mobil: 773 153 380
e-mail: dcbrno@novyprostor.cz

Azylový dům Matky Terezy 
U Mostku 472/5 | 503 41 Hradec Králové 

Astrid, o. p. s. 
Hasičská 550/50 | 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Městská Charita Plzeň 
Domov Sv. Františka
Wenzigova 5 | 301 00 Plzeň

Společnost Podané ruce o. p. s. 
Program práce s klienty v konfliktu  
se zákonem
Dolní náměstí 51 | 779 00 Olomouc  

SKP- Centrum, o. p. s.
Nízkoprahové denní centrum
Bělehradská 513 | 503 09 Pardubice 

Městská charita České Budějovice 
Dům sv. Pavla – azylový dům pro muže 
Riegrova 32 | 370 01 České Budějovice

Statutární  
orgán

Vedoucí denního centra Praha 
Bc. Stanislava Šplíchalová, DiS. 

Sociální pracovníci  
Bc. Jiří Kallista  
Bc. Barbora Fílová

Pracovník v sociálních službách
Karel Ferus

Koordinátorka projektu NP 
Iva Krasňanová

Denní centrum Brno
Vedoucí denního centra Brno
Bc. Hana Míková

Sociální pracovnice
Bc. Markéta Fraňková 
Bc. Lada Sadílková

Redakce časopisu
Šéfredaktor
Tomáš Havlín

Redaktoři
Zuzana Brodilová
Ondřej Slačálek
Jakub Holzer 

Valná hromada  
Ing. Jiří Kocmánek, Robert Sztarovics,  
Dagmar Kocmánková

Předsedkyně sdružení 
Dagmar Kocmánková

Personální  
zajištění



Realizované 
projekty 

roku 2013

  Časopis Nový Prostor, 
redakce časopisu

  Pobočka Praha
Street paper - sociální rehabilitace

  Pobočka Brno
 Zajištění vybraných služeb sociální 

prevence v Jihomoravském kraji
  Regiony
 Veřejná sbírka NP
Nový Prostor, být člověkem



V roce 2013 nedoznalo složení redakce větších změn. Redakce dále pracovala 
ve složení Tomáš Havlín, Zuzana Brodilová, Ondřej Slačálek a Jakub Holzer. 

Z hlediska struktury časopisu sáhla redakce k dílčím úpravám. Rubrika Uličníci, 
v níž jsou zveřejňovány rozhovory a medailony prodejců Nového Prostoru, se 
přestěhovala na přední stránky časopisu a rozšířila se o půl strany. Spolu s tímto 
přesunem byla zavedena nová rubrika Zprávy ulice, jež má kromě krátkých zpráv, 
glos a postřehů z běžného života vytvářet zejména prostor pro zapojení prodejců 
a jejich vlastní tvorbu. 

Ambicí redakce v roce 2013 bylo nadále pokrývat palčivé sociální a společenské 
problémy (bezdomovectví, chudoba, sociální vyloučení) a hledat nové neotřelé 
přístupy k tématům všedního dne. V roce 2013 tak redakce NP publikovala 
například téma Bydlení nadivoko, věnované životu pražských bezdomovců 
(viz NP 420), anebo rozsáhlou reportáž Jaro ubytoven, která zasáhla do debat 
týkajících se (ne)přijetí zákona o sociálním bydlení v Česku (NP 417). 

Čtenářům Nového Prostoru jsme dále přinášeli původní materiály a reportáže 
týkající se klíčových oblastí i regionů (Indie, Blízký východ, Nový Zéland, 
Bulharsko…) a zveřejnili jsme také řadu rozhovorů s význačnými intelektuály  
(Jan Tesař, Petr Drulák) i postavami kulturního a uměleckého života (Jan 
Švankmajer, Jaroslav Uhlíř, Emil Hakl, Vladimír Turner). Čtenáře Nového Prostoru 
provázel v roce 2013 nový komiksový strip – Štrýt strip ilustrátora Vojty Šedy 
vystřídali Arnošti Tomáš Kučerovského.

Pokračovala také intenzivní spolupráce s neziskovými organizacemi, zejména 
formou inzerce a mediálního partnerství. 

Časopis  
Nový Prostor, 
redakce časopisu



Pobočka 
Praha
Street paper – sociální rehabilitace
evidenční číslo: S0076/2013
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Dotaci jsme obdrželi na realizaci a rozvoj sociální služby Street paper – sociální 
rehabilitace. 

Sociální služba – sociální rehabilitace je naší stěžejní aktivitou, v rámci níž 
poskytujeme nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,  
a to ambulantní a terénní formou. 

V rámci služby nabízíme i ucelený program Street-paper.

Naši uživatelé takto mají možnost zvýšit své šance pro uplatnění na otevřeném 
trhu práce. Pomocí pouličního prodeje časopisů Nový Prostor trénují pracovní ná-
vyky a dovednosti. Uživatelům, jejichž osobní či zdravotní situace ztěžuje možnosti 
běžného zaměstnání, nabízíme možnost udržování a rozvíjení pracovních doved-
ností a návyků.

Nedílnou součástí programu Street-paper je možnost získat základní prostředky 
pro svoji obživu, díky čemuž se uživatelé lépe mohou zaměřit na řešení osobních 
témat, která je do služby přivedla.

Naše služby jsou poskytované široké cílové skupině, zejm. se zaměřujeme na lidi 
v obtížné sociální situaci spojené s nedostatkem finančních prostředků, osoby bez 
přístřeší či lidi ohrožené bezdomovectvím, dále pomáháme těm, kterým se nedaří 
nalézt uplatnění na otevřeném trhu práce.  

 

  Na fotografiích: vánoční večírek v Praze



Pobočka 
Brno

V roce 2013 našich služeb v pražském denním centru celkem využilo 
306 uživatelů (212 mužů a 94 žen). Z tohoto počtu 152 uživatelů naše služby 
využilo poprvé. 72 uživatelů získalo uplatnění na trhu práce, ať už formou brigády 
či dlouhodobého zaměstnání.

Naši pracovníci poskytli celkem 23 599  kontaktů (jednání s uživateli do 30 minut)  
a 3273 intervencí (jednání s uživateli od 30 minut). Nejčastěji řešenými okruhy 
problémů jsou: bydlení, dluhy, dávky, hledání zaměstnání, trénink práce na 
počítači a řešení dokladů.

Kromě individuální práce s uživateli poskytujeme i skupinové aktivity. 
V roce 2013 se uskutečnily následující akce pro uživatele služby:
  Leden – společná snídaně v denním centru NP
  Duben – exkurze – stanice přírodovědců
  Prosinec – vánoční večírek 

Projekt: Zajištění vybraných služeb  
sociální prevence v Jihomoravském kraji
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056

V roce 2012 začala v Brně realizace projektu Zajištění vybraných služeb sociální 
prevence v Jihomoravském kraji. Projekt je financován ze zdrojů OP LZZ, 
s délkou trvání od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2014.  

V rámci projektu jsme realizátory sociální služby – sociální rehabilitace.
Služba aktivizuje uživatele k nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní 

 návštěva stanice přírodovědců Praha 5
  Valentýnská snídaně v Brně



osobu a k činnostem vedoucím k sociálnímu začleňování. Poskytujeme pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí 
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Mimo sociální službu 
se mohou uživatelé zapojit do modulu street-paper a prodejem časopisu získat 
finanční prostředky na zajištění základních potřeb. 

V roce 2013 v brněnském denním centru využilo našich služeb celkem 164 uživa-
telů, 128 mužů a 36 žen. Naši pracovníci poskytli celkem 1 679  intervencí (jedná-
ní od 30 minut) s klienty. Nejčastěji řešenými okruhy problémů jsou:
Zprostředkování kontaktů na instituce a organizace, doprovody:
  sociální kurátoři, denní centra, Armáda spásy, Diecézní charita, Probační a mediační 
služba, Dopravní podnik města Brna, Cizinecká policie, sociální poradny, Úřad práce 

Bydlení: 
  kontakty na noclehárny, azylové domy, ubytovny, zprostředkování bydlení, doprovody
Zaměstnanost: 
  asistence při vyhledávání pracovních nabídek na internetu, při zprostředkování 
kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem

Trénink dovedností: 
  nácvik hospodaření s finančními prostředky, finanční gramotnost, sestavení 
osobního rozpočtu, pomoc s vyplňováním formulářů, výuka práce na PC- součástí 
denního centra je internetová kavárna, asistence při zpracování životopisu, 
motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru, nácvik komunikačních dovedností 
(jednání v krizových situacích, nácvik sebeprezentace, diskuze ve skupině), práce 
s informacemi (email, sms, telefonování), společné nákupy, péče o domácnost, 
oděvy, úklid domácnosti, základy vaření, nácvik cestování-práce s mapou, jízdními 
řády, v rámci pravidelných infoschůzek probírána různá témata – změny v legislativě, 
péče o zdraví, kulturní doporučení, využití volného času, informování o nabízených 
službách na území města Brna – možnosti stravy, hygieny, údržba prádla, ošacení

Zdravotní oblast: 
  kontakty na lékaře, registrace, motivace uživatele k řešení zdravotních problémů, 
doprovody do zdravotnických zařízení, řešení zdravotního pojištění

Řešení dluhů:
  prevence zadlužení, pomoc s řešením exekuce, pomoc se zajištěním splátkového 
kalendáře

 
 návštěva zvířecího útulku, Brno
  kurz první pomoci, Brno

 burza oblečení a domácích potřeb, Brno



V roce 2013 se uživatelé zúčastnili těchto akcí:
  Únor – Valentýnská snídaně v denním centru
  Březen – Festival Jeden svět v Brně
  Květen – Společná návštěva vybraných muzeí v Brně a okolí v rámci Noci muzeí
  Srpen – Letní grilování s turnajem společenských her
  Říjen – Burza oblečení a domácích potřeb v denním centru
  Prosinec  
 Společná návštěva zvířecího útulku
 Nácvik první pomoci pod vedením lékařky ZZS Jihomoravského kraje
 Vánoční workshop výroby vánočních ozdob a věnců s občerstvením

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence 
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.

Regiony
Během roku 2013 se čtenáři potkávali s našimi prodejci ve městech, ve kterých byli 
zvyklí. Seznam měst, ve kterých můžete naše prodejce je uveden na první straně 
výroční zprávy anebo na webových stránkách www.novyprostor.cz. 

Stávajícím parterům a prodejcům v regionech patří poděkování za dobře 
odvedenou práci. 



Název sbírky: Nový Prostor být člověkem
Datum vydání osvědčení a číslo jednací: 
S_MHMP/196906/2011 ze dne 20. 04. 2011 
Datum zahájení a ukončení sbírky: 
10. 05. 2011 – 07. 03. 2014

Účel provádění sbírky: 
získávání peněžních prostředků pro programy pomoci a podpory sociálně 
slabším skupinám obyvatelstva, zejména lidem bez domova (informační 
služby, poradenství, konzultace, hygienické služby, společenský kontakt 
a aktivizace) v souladu se stanovami o. s. Nový Prostor

Způsob provádění sbírky: 
příjem financí na bankovní účet

Číslo sbírkového účtu: 
1061013598/5500, Raiffeisen Bank 
Národní 9, 110 00 Praha 1

rok 2013 v Kč rok 2014 v Kč
aktivizační odměny 14 172 1 935

jízdenky MHD 2 500 0

Kancelářské a hygienické potřeby 7 870,13 0
Materiální náklady (včetně zimních čepic pro 
uživatele a židlí do denních center)

38 124 246

občerstvení pro uživatele 3 631 2 471

pitný režim 41 286 2 429

příspěvek na ubytování, dopravu do bydliště 22 999 2 775

služby (pronájem, doprava) 642 0

sprchy pro uživatele 1 960 0

vánoční akce pro uživatele 4 914 0

Částečný úvazek soc. pracovník – informační služby 
pro uživatele (kurzy PC, komunikační dovednosti

0 4 120,50

CELKEM 140 111,13 13 976,50

Čistý výtěžek k použití z minulého vyúčtování    94 628,11 Kč
Zůstatek čistého výtěžku tohoto vyúčtování:  33 538,23 Kč
Zůstatek čistého výtěžku k použití: 128 166,34 Kč

Veřejná 
sbírka  
NP

Průběžné vyúčtování sbírky od 10. 05. 2013 do 07. 03. 2014

1. Vlastní vklad pořadatele sbírky: 0,-      Kč
PS účtu 136 963,90 Kč

2. Hrubý výtěžek:
příspěvky na účet 2013  153 755,- Kč
bankovní úroky 2013  5,19 Kč
vklady v hotovosti na účet 2013                                1 372,- Kč
příspěvky na účet 2014                                                 20 598,- Kč
bankovní úroky 2014                                                         2,06 Kč
vklady v hotovosti na účet 2014                                  14 320,- Kč

CELKEM:  189 878,25 Kč

3. Prokazatelné náklady do 5%
Bankovní poplatky 2013 1 808,- Kč
Bankovní poplatky 2014 444,39 Kč

CELKEM: 2 252,39 Kč

4. Čistý výtěžek: 187 625,86 Kč
5. Použití čistého výtěžku za rok 2013 a 2014 154 087,63 Kč

Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků k 07. 03. 2014 byla sbírka 
prodloužena do 31. 12. 2014.



>Rok 2013 
Finance

Rozvaha 2013 ve zjednodušeném rozsahu

AKTIVA Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 4 124 4 206
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 5 034 5 033
III Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -910 -827

B. Krátkodobý majetek celkem 1 832 1 554
I. Zásoby celkem 53 59
II. Pohledávky celkem 653 429
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 013 1 033
IV. Jiná aktiva celkem 113 33
Aktiva celkem 6 273 5 760

PASIVA Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 1 978 2 393
I. Jmění celkem 97 97
II. Výsledek hospodaření celkem 1 882 2 296
B. Cizí zdroje celkem 3 977 3 367
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem 2 280 2 128
III. Krátkodobé závazky celkem 1 587 1 086
IV. Jiná pasiva celkem 111 153
Pasiva celkem 5 956 5 760

Výkaz zisku a ztráty 2013 ve zjednodušeném rozsahu

NáKLADy Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 973      0 2 973
II. Služby celkem 6 187 0 6 187
III. Osobní náklady celkem 3 090 0 3 090
IV. Daně a poplatky celkem 5          0 5
V. Ostatní náklady celkem 298 0 298
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  
a opravných položek celkem 58 0 58
A. Náklady celkem 12 611 0 12 611

VýNoSy Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 9 281      0 9 281
III. Aktivace celkem 2 329 0 2 329
IV. Ostatní výnosy celkem 540 0 540
V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv  
a opravných položek celkem 4          0 4
VI. Přijaté příspěvky celkem 186 186
VII. Přijaté dotace celkem 700 0 700
B. Výnosy celkem 13 040 0 13 040
C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním 429 0 429
D. Výsledek hospodaření po zdanění 415 0 415



Praha 2014
www.novyprostor.cz


