Výroční
zpráva
Nový Prostor
občanské sdružení
rok 2009

Poslání
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.
Nový Prostor byl založen v roce 1999
v Praze jako neziskové občanské sdružení.
Posláním Nového Prostoru jsou
především:
vývoj a realizace sociálně-terapeutické služby
street-paper
destigmatizace osob bez přístřeší, informování
o realitě příčin a důsledků
prosazování práv a zájmů sociálně
handicapovaných osob
medializace sociální problematiky
postupná změna vnímání problematiky
bezdomovství ve společnosti

Úvodní
slovo

Vážení přátelé,

předkládáme vám naši výroční zprávu za rok 2009,
abychom zhodnotili, jaký uplynulý rok byl, podívali
se kupředu a naplánovali nové cíle a výzvy. Mezi
nejdůležitější události loňského roku určitě patří
vytvoření motivujícího pracovního prostředí pro naše
prodejce a zavedení bonusového program pro ty,
kteří poctivě pracují. Redakční tým se ustálil a to
se pozitivně odrazilo na obsahové úrovni časopisu.
Další významné události loňského roku se dočtete
v další části výroční zprávy.
Rok 2010 je pro nás nejen začátek nového desetiletí
NP, ale také Evropským rokem boje proti chudobě
a sociálnímu vyloučení. Budeme se nejen zapojovat
do mnoha aktivit spojených s tímto tématem, ale také
pomáhat tomu, aby lidé, kteří zkušenost s chudobou
mají, mohli mluvit na správných místech o tom,
co doopravdy je do jejich situace přivedlo a co by jim
z jejich situace pomohlo se dostat.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem kolegům,
prodejcům zaměstnancům partnerských organizací
za jejich práci a nasazení, které do Nového Prostoru
vkládají a popřála mnoho pracovních úspěchů
v letošním roce.
Dagmar Kocmánková
Výkonná ředitelka

Sídlo
organizace

Řeznická 14
110 00 Praha 1
Denní centra:
Denní centrum Praha
Řeznická 14 | 110 00 Praha 1
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

Statutární
orgán
Personální
zajištění

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

Výkonná ředitelka
Dagmar Kocmánková
Vedoucí denních center
Alena Vosáhlová
Sociální pracovník
Daniel Pick
Junior asistent denního centra
Lucie Ehrenbergerová

Charita Olomouc
Wurmova 5 | 771 11 Olomouc

Koordinátorka projektu MPSV
Mgr. Leona Kerlová

Středisko křesťanské pomoci Centrum, o.p.s.
Nízkoprahové denní centrum
Milheimova 694 | 503 02 Pardubice

Denní centrum Brno
Gabriela Hrozinová (do 31.08.2009)
Ing. Julie Šmejkalová (do 31.03.2009)
Bc. Hana Petruchová (od 16.03.2009)
Bc. Ivana Matoušková (od 01.10.2009)

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

Redakce časopisu
Alexandr Budka
Martina Křížková
Tomáš Havlín
Zuzana Brodilová
Andrea Novotná
Jaroslav Fiala

Nejdůležitější
události
roku 2009

Leden 2009
rozjezd tříletého projektu Zajištění vybraných
sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, financovaného z ESF ČR, OP LZZ
v Brně. Během prvního roku se nám podařilo
projekt nastartovat jak po administrativní části, tak
v realizování sociální služby a naplánovaný počet
podpořených osob jsme výrazně překročili.
Návštěva tří pražských prodejců v tiskárně Europrint
jako odměna za dobré prodejní výsledky v roce
2008.
Únor 2009
výběrové řízení na pozici sociální pracovník pro
pobočku Brno a vyhledávání vhodných prostor pro
denní centrum Brno.
Březen 2009
nástup nové kolegyně do brněnské týmu
Duben 2009
od 1. dubna jsme přestěhovali brněnské denní
centrum na adresu Příční 4, Brno - Zábrdovice.
Pracovníkům i prodejcům tak můžeme

po několikerém stěhování v krátké době konečně nabídnout dobře dostupné a příjemné prostory s potřebným vybavením.
Květen 2009
do brněnského denního centra zavítal televizní štáb České televize, sociální služba
NP byl představena jako alternativní možnost obživy v rámci pravidelného pořadu
“Hledám práci“ na ČT 2.
Dagmar Kocmánková se účastnila se čtyřmi vyslanými delegáty, zástupci klientů
sociálních služeb, za EAPN ČR 8. Evropského setkání osob žijících v chudobě v Bruselu. Naše delegace prezentovala na konferenci příčiny chudoby a předlužení v ČR,
jako jsou dluhy u Dopravních podniků, dluhy u zdravotních pojišťoven a nebankovních subjektů.
Červen 2009
Příprava bonusového programu pro prodejce. Analyzovali jsme prodejní výsledky,
přemýšleli nad tím, co prodejce nejvíce motivuje a jak celkově zefektivnit naši práci.
Červenec 2009
uspořádali jsme výměnný program sociálních pracovníků pražského a brněnského
denního centra. Sociální pracovnice z Brna strávila týdenní pobyt v Praze, naopak
sociální pracovnice z Prahy byla na týdenním programu v Brně. Zpětně hodnotíme
tuto akci za velmi prospěšnou, vzájemně jsme se od sebe hodně naučili.
Srpen 2009
příchod nové kolegyně do pracovního týmu v Praze

13. 8. 2009 - grilovací párty pro pražské prodejce v Braníku u Vltavy. Vydařená
akce, na kterou její účastníci dodnes vzpomínají. Účast prodejců, pracovníků i hostů
z řad spolupracujících organizací byla hojná a nálada výborná - k čemuž přispěla
i bohatá tombola a odměny pro úspěšné prodejce. Počasí nám přálo a grilované
maso pana šéfkuchaře bylo výborné. Tuto akci si určitě v příštím roce chceme
zopakovat.
19. 8. 2009 - letní posezení s prodejci v restauraci Šelepka, Brno. Akce se zúčastnila většina brněnských prodejců, příjemná obsluha pro nás připravila občerstvení na
grilu, povídali jsme si, více se poznali a zavzpomínali na staré časy.
Září 2009
Start bonusového programu - prezentace pro pražské prodejce, zavedení rozdělení
do skupin prodejců a stanovení klíčových pracovníků pro skupiny prodejců.
Říjen 2009
nástup nové kolegyně do brněnské pobočky.
Listopad 2009
Proběhlo setkání s našimi regionálními partnery. Cílem setkání byla hlavně výměna
zkušeností, porovnání specifik při poskytování projektu Street paper v Praze a menších městech i nezbytné sjednocení postupů a metodik, potřebných pro spolupráci
a realizaci programu. Příjemným bonusem pro nás všechny bylo osobní seznámení
se s kolegy, které známe většinou jen po telefonu a z e-mailové komunikace.
Setkání se uskutečnilo 26.11. 2009 v pražském denním centru, následoval

společný pracovní oběd a večeře na rozloučenou. Pozvání přijali kolegové z Hradce
Králové, Pardubic a Třince.
Prosinec 2009 - prosinec byl ve znamení velkých oslav.
Oslava první: Nový Prostor oslavil letošním rokem 10 let své existence. U této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat setkání s programem a občerstvením pro naše
příznivce a čtenáře. Párty proběhla v Klubu Pilot v Praze 10 Vršovicích 10. 12. 2009
ve večerních hodinách.
O hladký průběh večera se starali DJové Radia 1, herci divadla Ježek a čížek a skupiny Sporto a Roots ń´future.
Oslava druhá - vánoční večeře s prodejci. Letos proběhla v restauraci Na Staré
sokolovně.
Co bylo jinak oproti ostatním letům, bylo spojení s mikulášskou nadílkou, která je
v Novém Prostoru již tradicí. Na tu jsme si v hektickém závěru roku čas nevyšetřili,
proto jsme večeři spojili s mikulášskou nadílkou.
V tento měsíci jsme se také zapojili do internetové soutěže o zajímavý projekt. Soutěž probíhala prostřednictvím webových stránek, www.conasbavi.cz
Představené projekty hodnotí návštěvních těchto stránek a náš projekt Street paper
byl v příslušném soutěžním kole vyhodnocen jako druhý nejúspěšnější. Na tom mají
zásluhu vedle návštěvníků stránek, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali
i prodejci, kteří účinkovali v soutěžním klipu.

Rok 2009
Realizované
projekty

Redakce časopisu
Pobočka Praha
Pobočka Brno
Regiony
Veřejná sbírka NP
Nový Prostor být člověkem

Redakce časopisu
V roce 2009 redakci Nového Prostoru ve složení Alexandr Budka, Tomáš Havlín,
Andrea Novotná, Martina Křížková a Zuzana Brodilová posílil politolog a publicista
Jaroslav Fiala. Spolu s ním se o nová jména rozšířil okruh přispěvatelů a spolupracovníků redakce, s jejichž pomocí jsme se věnovali zejména společenským
a sociálním tématům, s důrazem na nepředsudečný přístup přesahující běžný
mediální provoz. V podmínkách, které jsou nesrovnatelně obtížnější než v běžných komerčních médiích se podařilo vytvořit množství původních materiálů,
zahraničních reportáží, rozhovorů a referátů. Zvláštní pozornost soustavně věnujeme postavení menšin, sociálně ohrožených skupin a migrantů u nás. Tématem
jednoho z čísel se tak například staly podmínky zahraničních pracovníků v době
krize. Lze dokonce neskromně říci, že se nám tímto přístupem nejen daří doplňovat obraz podávaný médii hlavního proudu, ale i být pro ně inspirací.

Pobočka Praha
Street paper sociální rehabilitace, evidenční číslo: S0076/001
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
Grant Magistrátu hl. m Prahy číslo smlouvy: DOT/4/03/002297/2009
Oba granty jsou určeny k poskytování a rozvoji projektu Street paper. Jde o naší
hlavní aktivitu určenou lidem v obtížné sociální situaci a lidem, kterým se nedaří
dlouhodobě nalézt uplatnění na standardním trhu práce. Základem nabízené sociální služby je prodej časopisu Nový Prostor. Prodejem mohou zapojené osoby
jednak získat základní prostředky pro svoji obživu, vytvořit si pracovní rytmus
a pracovní návyky, zlepšit dovednosti potřebné pro jednání s potenciálními zaměstnavateli a s podporou týmu našich pracovníků řešit i důsledky nebo příčiny
své současné nepříznivé situace.
V roce 2009 našich služeb v pražském denním centru celkem využilo 280 uživatelů.
Z tohoto počtu 192 uživatelů naše služby využilo poprvé.
Průměrný měsíční počet prodejců časopisu Nový Prostor v Praze je 85 lidí.
Naši pracovníci poskytli celkem 535 specializovaných poradenství (sezení
s klienty). Nejčastěji řešenými okruhy problémů jsou: dluhy, bydlení, zdravotní
oblast, atd.
Sedm našich (dnes už bývalých prodejců) odešlo do pracovního poměru.

Pobočka Brno
Projekt: Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje,
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019
V Brně jsme úspěšně prošli grantovým řízením a formou veřejné zakázky jsme se
jako dodavatel pro Ligu vozíčkářů podíleli na Zajištění vybraných sociálních služeb
na území Jihomoravského kraje. Projekt je financován ze zdrojů PO LZZ, s délkou
trvání od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2011. V rámci projektu jsme realizátory sociální
služby, sociální rehabilitace. Služba je vedle pracovní nabídky prodeje časopisu
založená na tom, aby umožnila zapojeným jedincům:
rozvíjet specifické sociální dovednosti, nacvičovat řešení situací a zvládání
dalších úkonů, potřebných pro samostatný život
udržovat kontakt se společenským prostředím
mít oporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Celkem se v roce 2009 zapojilo v Brně 148 uživatelů, dva lidé odešli do stálého
pracovního poměru. Pro dalších 9 představoval NP jistotu výdělku v období mezi
jednotlivými brigádami.

Regiony:
Ke stávajícím městům se pokoušel přidat Mělník a Chomutov, bohužel zatím
neúspěšně. Na začátku roku 2010 se tak naši čtenáři budou s prodejci Nového
Prostoru nadále potkávat ve městech, ve kterých jsou zvyklí dosud. Hradec
Králové, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Pardubice, České Budějovice a Třinec.
Myšlenku rozšířit prodej časopisu do dalších měst nikterak neopouštíme
a úsilím v roce 2010. Stávajícím parterům a prodejcům v menších městech
patří poděkování za dobře odvedenou práci.

Veřejná sbírka NP
Název sbírky: Nový Prostor být člověkem
Datum vydání osvědčení a číslo jednací:
S_MHMP/113211/2008 ze dne 29.02.2008
Datum zahájení a ukončení sbírky: 21.03. 2008 - 21.02. 2011
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, pronájem telefonní
linky DMS
Číslo sbírkového účtu: 1061013598/5500, Raiffeisen Bank, Národní 9,
110 00 Praha 1

Vyúčtování
za rok 2009

Průběžné vyúčtování sbírky za období
od 22.3.2009 - 31.3.2010

1. Vlastní vklad pořadatele sbírky: 0,- Kč
2. Hrubý výtěžek:
příspěvky na účet 2009
bankovní úroky 2009
vklady v hotovosti na účet 2009
příspěvky na účet 2010
úroky 2010
vklady v hotovosti na účet 2010
CELKEM:

91.540,- Kč
6,48 Kč
1.800,- Kč
14.400,- Kč
1,56 Kč
5.000,- Kč
107.748,04 Kč

3. Prokazatelné náklady do 5%
Bankovní poplatky 09
Bankovní poplatky 10
CELKEM:

1.432,- Kč
379,- Kč
1.811,- Kč

4. Čistý výtěžek:

105.937,04 Kč

CELKEM použito rok 2009 + 2010
Zůstatek čistého výtěžku k použití:

77.051,40 Kč
28.885,64 Kč

Rok 2010
Cíle

Zkvalitnění obsahu časopisu
Transformace naší sociální služby z pohledu
standardů sociálních služeb
Úspěšná realizace projektu OPLZZ v Brně
Úspěšná realizace grantu MPSV
Finanční udržitelnost organizace
Rozvoj partnerství, personální rozvoj zaměstnanců, rozvoj pracovního potenciálu prodejců
Účast na dalších aktivitách napomáhajících
sociálnímu začleňování v České republice
i Evropské Unii

Rok 2009
Finance
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

3 967

3 861

0

0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

4 482

4 483

A.III Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

- 515

- 622

A. V. Ostatní náklady celkem
Náklady celkem

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B. IV jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

2 200

3 309

- 1 706

1 027

3 807

2 228

99

54

6 167

7 170

Náklady
A.I. Spotřebované nákupy celkem
A.II. Služby celkem
A. III. Osobní náklady celkem
A. IV. Daně a poplatky celkem

Výnosy
B.I. tržby za vlastní výrobky a za zboží celkem
B. IV. Ostatní výnosy celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem

1 178

1 341

A. II. Výsledek hospodaření celkem

1 081

1 244

B. Cizí zdroje celkem

4 989

5 829

B. I. Rezervy celkem

0

0

PASIVA

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

143

117

B. III. Krátkodobé závazky celkem

4 712

5 709

B. IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

134

3

6 167

7 170

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Celkem

514

514

13 819

13 819

3 097

3 097

9

9

338

338

17 885

17 885

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

15 675

15 675

102

102

B. IV. 18 Jiné ostatní výnosy
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. Rezerv
a opravných položek celkem
B.VI Přijaté příspěvky celkem
Výnosy celkem
C. I. Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

2 270

2 270

18 047

18 047

162

162

