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Úvodní
slovo

Tak jako mnozí další i my se s počátkem roku ptáme
sami sebe jaký ten nadcházející rok bude, co přinese a jak to
zvládneme. Na tyto otázky dnes už známe odpověď a můžeme
říct, že byl obtížný a plný změn, ale zvládli jsme ho.
Podařilo se nám úspěšně dotáhnout do konce hned čtyři
projekty, což pro NP znamenalo na jedné straně dosažení
vytčených cílů a obrovské množství nových zkušeností,
ale na druhé naplnění jedné životní etapy organizace,
na jejímž konci stálo rozloučení s mnoha spolupracovníky
zapojenými právě do konkrétních končících projektů.
Do roku 2009 NP opět vstoupil jako malá organizace se sedmi
zaměstnanci pevně rozhodnutá věnovat všechny síly našim
prodejcům a rozvoji sociální služby street – paperu.
Kolektiv Nového Prostoru

Sídlo
organizace

Pod Svahem 12
147 00 Praha 4 – Braník
Denní centra:
Denní centrum Praha
Řeznická 14 | 110 00 Praha 1

Statutární
orgán

Denní centrum Brno
Příční 4 | 602 00 Brno

+

Partnerské organizace v regionech:
Azylový dům Matky Terezy
U Mostku 472/5 | 503 41 Hradec Králové
Charita Ostrava
Azylový dům pro muže
Lidická 54 | 703 00 Ostrava - Vítkovice
Městská Charita Plzeň
Domov Sv. Františka
Wenzigova 5 | 301 00 Plzeň
Charita Olomouc
Wurmova 5 | 771 11 Olomouc
Středisko křesťanské pomoci – Centrum, o.p.s.
Nízkoprahové denní centrum
Milheimova 694 | 503 02 Pardubice
Městská charita České Budějovice
Dům sv. Pavla – azylový dům pro muže
Riegrova 32 | 370 01 České Budějovice
Oblastní charita Znojmo
Dolní Česká 1 | 669 02 Znojmo
Azylový dům pro ženy
Frýdecká 136 | 739 61 Třinec

Valná hromada
do 29.02.2008
Jakub Chudomel, Robert Sztarovics,
Dagmar Kocmánková
do 29.02.2009
Ing. Jiří Kocmánek, Robert Sztarovics,
Dagmar Kocmánková
Představenstvo
Robert Sztarovics, Dagmar Kocmánková

Personální
zajistení

Výkonná ředitelka
Dagmar Kocmánková
Vedoucí denního centra Praha
Alena Vosáhlová
Pracovní asistenti Praha
Mgr. Leona Kerlová, Daniel Pick
Mgr. Richard Mercel
Vedoucí denního centra Brno
Gabriela Hrozinová
Pracovní asistentka Brno
Magdaléna Hádlová, Monika Ušiaková,
Julie Šmejkalová
Office Manager
Martin Hadaščok
Redakce časopisu
do 30.06.2008
Veronika Hrdinová
Ivo Bystřičan
Tomáš Bojar
do 30.06.2008
Alexandr Budka
Martina Křížková
Tomáš Havlín
Zuzana Brodilová

Mise
projektu

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.

Historie

Nový Prostor o.s. vzniklo 30.12.1998 za účelem vzniku
street papers (noviny ulice) v České republice. Nulté číslo časopisu
(tehdy pod názvem Patron) vyšlo 13.12.1999 a od té doby časopis
vychází pravidelně. Časopis za devět let působení změnil nejen tvář
a koncepci, tak i periodicitu – ze čtrnáctideníku na týdeník a zase zpět
na čtrnáctideník. Časopis prodáváme v několika městech ČR
a distribuci neustále rozšiřujeme. Do projektu je zapojeno průměrně
okolo 150 prodejců v celé ČR.
Nový Prostor o.s. je členem mezinárodní asociace International
Network of Street Papers sídlící v Glasgow a mezinárodní sítě
European Antipoverty Network sídlící v Bruselu.

Rok 2008
Realizované
projekty

,
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H/R/D/I – Human Resources Development Interface / Prostředí pro rozvoj lidských zdrojů
ukončen 31.08.2009
Street Papers – Nový Prostor Brno – Job Center
ukončen 31.06.2008
Aktivizace pracovního potenciálu osob znevýhodněných na trhu práce
ukončen 31.08.2008
Street - Paper – sociální rehabilitace
ukončen 31.12.2008
Kvalitní pracovníci – kvalitní služba
ukončen 31.08.2008

Projekt
H/R/D/I

Projekt H/R/D/I – Human Resources
Development Interface / Prostředí pro rozvoj
lidských zdrojů je jedním z příjemců finanční
podpory programu iniciativy společenství CIP
Equal. H/R/D/I spojil komerční a neziskové
organizace z oblasti vzdělávání, poradenství,
PR a sociálního podnikání ve společném úsilí
přinést a otestovat v ČR nové přístupy k řešení
problematiky přístupu na trh práce.

H/R/D/I se zaměřil na 4 klíčové oblasti:
Vytváření tzv. sociálních podniků a vznik příznivého prostředí pro jejich existenci.
Zavádění „diversity managementu“ v oblasti řízení lidských zdrojů.
Propojování veřejných zakázek s cíli v oblasti vytváření pracovních míst.
Test organizačních a tréninkových modelů cílených na rozvoj klíčových kompetencí
zaměstnanců.
Partneři projektu:
Myall consulting, Christian V.I.P., AISIS, o.s.
V rámci tohoto projektu jsme vydali publikace:
• Sociální podnikání – 10 úspěšných příkladů z Evropy ISBN: 978-80-903990-1-3
• Víc (různých) hlav víc ví – Diversity management ISBN: 978-80-903990-0-6
• Nové trendy v zadávání veřejných zakázek
Ráda bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům, kteří se na projektu podíleli.
Jsou to tito lidé:
Adámková Alena, Čech Jaroslav, MUDr. Černá Milena, Člupná Hedvika,
PhDr. Francová Petra, Ing. Hešálková Lenka, Hodrová Eliška, Hunčová Magda, Josková
Zuzana, Jupa Ivo, Kovačevič Zoran, Kreuzová Lenka, Menclová Lenka, Mészaros Peter,
Moravová Magdalena, Němec David, Olejárová Daniela, Ondroušková Barbora, Ostertágová
Darina, Petrášková Alexandra, Přibylová Jarmila, Schauerová Pavla, Sviták Jaroslav,
Šancová Veronika, Šikulová Monika, Šteigrová Leona, Šťastná Jaroslava, Švihla Martin,
Vilinger Jan a další.
Výstupy projektu převzala Nová ekonomika, o.p.s., která dále rozvíjí myšlenku sociální
ekonomiky v ČR. Více na www.nova-ekonomika.cz
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky a byl ukončen 31.08.2009.
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Projekt
Street
Papers
Nový
Prostor
Brno
Job
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Projekt Street Papers – Nový Prostor Brno – Job
Center byl určen lidem nad 50 let, bez kvalifikace
anebo s nízkou kvalifikací a se ztíženým
přístupen na trh práce. Hlavními aktivitami bylo
poskytování poradenství, vzdělávání cílové
skupiny a tréninkové zaměstnávání klientů.

Cílem projektu bylo umožnit zapojeným osobám usnadnit vstup na otevřený trh práce.
I zde byl prodejcům k dispozici přístup na internet zdarma. A protože denní centrum sídlilo
v nevyhovujících prostorách, odhodlali jsme se ke stěhování. Novým, i když dnes už víme,
že opět dočasným, sídlem denního centra byla ulice Pekařská 18. Služeb projektu využilo
v roce 2008 celkem 25 uživatelů.
V průběhu roku 2008 využilo služeb brněnské pobočky 82 uživatelů, z toho 25 se zapojilo
do projektu Projekt Street Papers – Nový Prostor Brno – Job Center a v rámci
pracovní terapie prodali 45.740 kusů časopisu.
Ráda bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům, kteří se na projektu podíleli.
Jsou to tito lidé:
Hándlová Magdaléna, Hrozinová Gabriela, Hadaščok Martin, Maryška Vít,
Rajnohová Simona, Skoumal Karel, Ušiaková Monika.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky, program Operační Program Rozvoj Lidských Zdrojů a byl ukončen
31.06.2008.
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Projekt
Aktivizace
pracovního
potenciálu
osob
znevýhodnených
na trhu
práce

Projekt „Aktivizace pracovního potenciálu
osob znevýhodněných na trhu práce“ (APP)
pokračoval druhým rokem a byl určen lidem
zdržujícím se dlouhodobě na území města Prahy,
kteří si potřebují vypěstovat či obnovit pracovní
návyky. Nový Prostor zde vystupoval v roli
partnera Městského centra sociálních služeb
Praha a nabízel tzv. tréninková místa na pozici
kolportéra časopisu.
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Cílovou metou tohoto projektu bylo umožnit obtížně zaměstnatelným lidem pomoci
rozvinout soubor schopností potřebných pro uplatnění na trhu práce a poskytnout jim
podporu odborníků ( psycholog, personalista, pracovní asistent) při hledání zaměstnání
i komunikaci se zaměstnavateli. Zároveň byly zapojeným uživatelům zajištěny vzdělávací
kurzy z oblasti používání výpočetní techniky, pracovního práva a systému sociálního
zabezpečení. K dispozici byl uživatelům také Job klub provozovaný naší organizací - šlo
o přednáškovou místnost, počítačovou učebnu a sociální zázemí, sloužící k nácviku
prodejních technik, hledání zaměstnání, využívání denního tisku a kancelářské techniky
pro komunikaci se zaměstnavateli. Jeden pracovní asistent Nového Prostoru prezentoval
zkušenost s tímto projektem na mezinárodní konferenci O bezdomovectví a sociálním
vyloučení konané v Bruselu v květnu 2008.
Projektu Aktivizace pracovního potenciálu se účastnilo v jeho druhé půli (rok 2008)
13 klientů z celkového počtu 59 podpořených osob za dvouleté období.
Z celkového počtu bylo:
• 49 mužů (83%) a 10 žen (17%)
• 42 klientů (71%) zdárně dokončilo celý program tréninkového zaměstnání
• 28 klientů (47%) projekt pomohl nalézt cestu k uplatnění na otevřeném trhu práce.
Ráda bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům, kteří se na projektu podíleli.
Jsou to tito lidé:
Bednář Radek, Bláhová Kateřina, Feuersteinová Judita, Chánová Miroslava,
Chudomel Jakub, Kerlová Leona, Krausová Jitka, Mercel Richard, Pick Daniel,
Vosáhlová Alena.
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky a rozpočtu hlavního města Prahy, program Jednotný programový dokument
pro Cíl3 JPD 3 a byl ukončen 31.08.2008.

Projekt
Street
Paper
- sociální
rehabilitace

Pro kalendářní rok 2008 jsme se nám opět
podařilo získat prostředky na realizaci
jednoletého projektu Street - Paper – sociální
rehabilitace. Projekt probíhal v Praze a je
již několik let jádrem naší sociální služby.
Financován byl z rozpočtu MPSV ČR
a příspěvkem Magistrátu hl. m. Prahy. Cílem
projektu bylo dát šanci lidem, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci, kteří chtějí změnit
svůj život vlastním aktivním přístupem
a posunout se produktivním směrem.

Projektu Street paper – sociální rehabilitace za rok 2008 využilo 285 lidí ke zlepšení své
výchozí pozice na trhu práce a stabilizaci osobní situace. Našich poradenských služeb
využilo 56 lidí, následně byli nasměrování na vhodnější typ sociální služby vzhledem
k jejich potřebám a výchozí situaci. Do stálého zaměstnání odešlo 12 lidí, dalších zhruba
20 našich uživatelů nalézá opakovaně uplatnění v krátkodobých pracovních poměrech
a při sezónních pracích. Poté opět krátkodobě vyhledají naši službu a hledají další pracovní
příležitost. Nový Prostor zde plní úlohu záložního plánu, umožňuje člověku překonat
období bez práce a přitom neztratit motivaci a nezbytné minimální zázemí nutné pro
pracovní nasazení. Hlavně touto skupinou osob je využívána naše internetová kavárna,
umístěná v denním centru. Přístupu na počítač zdarma za účelem hledání zaměstnání
využívalo za rok 2008 36 lidí.
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V rámci projektu je prostor nejen na pracovní terapii zaměřenou na tvorbu a obnovu
pracovních návyků, ale i na zpestření a aktivní, cílené trávení volného času. Tak jste
např. mohli loňské léto potkat naše zaměstnance a prodejce při společném opékání
špekáčků u táboráku na Pankráci. A všichni společně jsem se sešli také na „sobotní
velké schůzi“ pořádané v prostorách přátelské organizace Ježek a Čížek o.s. Setkání
bylo příležitostí jednak k bilancování toho co jsme společně s prodejci dokázali
i co se nám nepovedlo, ale hlavně k pohledu do budoucna, k našim dalším plánům,
cílům a očekáváním. Díky tomuto projektu byl našim prodejcům, pokud cítili potřebu,
k dispozici také odborný lékař – psychiatr zaměřený mimo jiné na léčbu závislostí. Jeho
činnost je pro uživatele naší sociální služby zdarma. Pracovníkům je z tohoto projektu
hrazeno supervizí vedení, což velmi prospívá kvalitě poskytované služby. Konec roku jsme
uzavřeli již tradičním způsobem. Mikulášskou besídkou spojenou s oslavou narozenin
Nového Prostoru, které připadají na 13.12. Slavnostní večeře proběhla za hojné účasti
tentokrát v restauraci Na slamníku.

Projekt
Kvalitní
pracovníci
- kvalitní
sluzba
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Projekt Kvalitní pracovníci – kvalitní služba byl
určen zaměstnancům Nového Prostoru a cílem
projektu bylo zvýšit odborný růst pracovníků
v oblastech sociální práce a managementu.

Projekt byl realizován formou interních školení, konzultací a koučováním odborníky
z oblasti psychologie, sociální práce, managementu a financí. Všichni pracovníci posílili
také svou znalost angličtiny v ročním kurzu pod vedením kvalifikovaných lektorů.
Cyklus školení jsme uzavřeli třídenním teambuildingem v krásném prostředí obce
Vestec u Chocerad. Celkem bylo v průběhu projektu proškoleno 26 osob.
Ráda bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům, kteří se na projektu podíleli.
Jsou to tito lidé:
Jelínková Hana, Műllerová Ivana, Raiser Zdeněk, Ungerová Renata.
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky a rozpočtu hlavního města Prahy, program Jednotný programový dokument
pro Cíl3 JPD 3 a byl ukončen 31.08.2008.

Výstupy
projektu

Celkem se do našich pražských projektů
zaměřených neposílení kompetencí
potřebných pro uplatnění na otevřeném trhu
práce zapojilo celkem 322 uživatelů v průběhu
roku 2008. Z toho 215 byli lidé, kteří naši
službu vyhledali úplně poprvé. 108 lidí využilo
nabídky našich služeb opětovně. Za rok 2008
v Praze naši prodejci v rámci pracovní terapie
prodali 309.183 časopisů. V projektech
zaměřených na kvalifikaci pracovníků
si odborné znalosti prohloubilo celkem
26 zaměstnanců.

Dalsí
významné
akce
v roce
2008

V květnu se Dagmar Kocmánková se zúčastnila 7 setkání osob
žijících v chudobě v Bruselu v roli facilitátorky workshopů.
10. června 2008 se naše organizace představila na pražském
Veletrhu neziskových organizací tentokrát s podtitulem Pomáhat
nemusí nikdo, někdo ale chce.
V listopadu 2008 jsme začali časopis prodávat v Třinci
a Chomutově.
Od října do prosince 2008 se dva pracovníci organizace účastnili
intenzivního finančního vzdělávání pro pracovníky v sociálních
službách. Školení bylo zaměřeno jednak na zvýšení orientace
v dluhové problematice samotných sociálních pracovníků
a jednak na principy a zásady poskytování dluhového poradenství
i konkrétní praktické postupy při pomoci zadluženým klientům.
V říjnu 2008 proběhlo setkání regionálních koordinátorů
zajišťujících realizaci projektu v jednotlivých regionech. Hlavním
cílem byla výměna zkušeností a seznámení se s ostatními kolegy.

Nový
Prostor
v regionu

U našich regionální partnerů využilo v roce 2008 možnosti zlepšit
prodejem časopisu svoji sociální situaci celkem 73 uživatelů.
Našim partnerským organizacím, které zajišťují distribuci časopisů
v uvedených městech patří samozřejmě poděkování za nelehký
úkol, který na sebe vzali a rozhodli se podpořit projekt streetpaperu personálním a prostorovým zajištěním. Zaměstnanci
uvedených organizací vykonávají práce spojené s naším projektem
nad rámec svých běžných povinností. I za to bychom jim touto
cestou rádi vyslovili uznání a popřáli mnoho sil k další spolupráci.
Vzhledem k tomu, že našimi partnery jsou nejčastěji azylové domy,
hlavní motivace prodejců zde je zpravidla nepatrně odlišná,
a to zajistit si prodejem časopisu prostředky zejména
na ubytování.
Celkem prodejci prodali 44 288 ks časopisů.
Seznam prodejních míst naleznete na straně 4.

Rok 2009
Cíle

Cíle pro tento rok jsme si vytyčili v několika oblastech:
• úspěšně realizovat projekt Zajištění sociálních služeb
na území Jihomoravského kraje
• úspěšně realizovat projekt Street Paper – sociální
rehabilitace
• přesunout kancelář brněnské pobočky
• zvýšit náklad prodaných časopisů
• finančně stabilizovat organizaci
• reorganizovat strukturu Nového Prostoru

Rok 2009
Finance
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

AKTIVA

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

NÁKLADY

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

A. Dlouhodobý majetek celkem

+769

+3968

A.I. Spotřebované nákupy celkem

+873

+873

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

+0

+0

A.II. Služby celkem

+17348

+17348

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

+1155

+4483

A. III. Osobní náklady celkem

+8547

+8547

A.III Dlouhodobý finanční majetek celkem

+0

+0

A. IV. Daně a poplatky celkem

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-368

-515

A. V. Ostatní náklady celkem

+816

+816

B. Krátkodobý majetek celkem

+16260

+4647

NÁKLADY CELKEM

+27759

+27759

B.II. Pohledávky celkem

+9934

+741

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem

+6028

+3807

B. IV jiná aktiva celkem

+298

+99

AKTIVA CELKEM

+17029

+8615
VÝNOSY

Hlavní činnost

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem

+1141

A. II. Výsledek hospodaření celkem

+1044

B. Cizí zdroje celkem

+15888

+7436

PASIVA

Hospodářská
činnost

Celkem

B.I. tržby za vlastní výrobky a za zboží celkem

+13264

+13264

B. IV. Ostatní výnosy celkem

+14470

+14470

B. IV. 18 Jiné ostatní výnosy

+19

+19

+1179

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. Rezerv
a opravných položek celkemopravných položek celkem

+20

+20

+1082

C. I. Výsledek hospodaření před zdaněním

+69

+69

B. I. Rezervy celkem
B. II. Dlouhodobé závazky celkem
B. III. Krátkodobé závazky celkem

+14662

+7302

B. IV. Jiná pasiva celkem

+1226

+134

PASIVA CELKEM

+17029

+8615

