Výroční
zpráva
Nový Prostor
občanské sdružení
rok 2010

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.
Posláním Nového Prostoru jsou
především:
vývoj a realizace sociálně-terapeutické pracovní
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

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
(Do 31. 8. 2010)
Astrid, o.p.s.
28. října 301 | 703 00 Ostrava Hulváky
(Od 01. 9. 2010)
Městská Charita Plzeň
Krizová služba
Cukrovarská 16 | 301 00 Plzeň
Charita Olomouc
Wurmova 5 | 771 11 Olomouc
Středisko křesťanské pomoci
– Centrum PORTUS, 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
Azylový dům pro ženy
Frýdecká 136 | 739 61 Třinec

Statutární
orgán
Personální
zajištění

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

Výkonná ředitelka
Dagmar Kocmánková
Vedoucí denního centra Praha
Alena Vosáhlová
Sociální pracovník
Daniel Pick
Junior asistent denního centra
Lucie Ehrenbergerova (do 31. 3. 2010)
Koordinátorka projektu MPSV
Mgr. Leona Kerlová (do 31. 08. 2010)
Iva Krasňanová (od 01. 9. 2010)
Denní centrum Brno
Bc. Hana Petruchová (do 31. 12. 2010)
Bc. Ivana Matoušková (do 15. 12. 2010)
Redakce časopisu
Alexandr Budka
Martina Křížková
Tomáš Havlín
Zuzana Brodilová
Andrea Novotná
Jaroslav Fiala

Rok 2010
Realizované
projekty

Redakce časopisu

Časopis Nový Prostor, redakce časopisu

Pobočka Praha

V roce 2010 tvořil redakci NP stabilní tým, který s pomocí nových externích
autorů pokračoval v koncepci časopisu z předchozích let. Naší ambicí nadále
bylo pokrývat palčivé sociální a společenské problémy u nás i ve světě a hledat
nové neotřelé přístupy k tématům všedního dne. Kvalitou jsme se i nadále
snažili konkurovat zavedeným celostátním médiím, mezi kterými si NP vydobyl
respektovanou pozici. Důkazem je ohlas, který měl NP v v rozhlase, televizi
i tištěných médiích. Ten vyvrcholil kauzou stromkaři, na které dlouhodobě pracovala
Martina Křížková a kterou s odkazem na původní materiál v NP převzaly Lidové
noviny, Respekt, ČT i Slovenská televize.

Pobočka Brno
Regiony
Veřejná sbírka NP
Nový Prostor být člověkem

Přibylo i původních materiálů ze zahraničí, zejména Německa a USA, kde
působí člen redakce Jaroslav Fiala, díky kterému jsme získali exkluzivní rozhovor
s Noamem Chomským.
Pokračovala i intenzivní spolupráce s neziskovými organizacemi, jak formou inzerce
a mediálních partnerství, tak ve společných materiálech, například s Gender
Studies.

Pobočka Praha
Street paper - sociální rehabilitace, evidenční číslo: S0076/001
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Grant je určen k realizaci a rozvoji projektu Street paper a sociální služby,
sociální rehabilitace. 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.

Pobočka Brno
Projekt: Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“,
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00019
V Brně jsme vstoupili do druhého roku realizace projektu Zajištění vybraných
sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Projekt je financován ze zdrojů
OP LZZ, s délkou trvání od 1. 1. 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

Regiony
Od začátku roku 2010 se 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. V září 2010 se začal
prodávat časopis také v Sokolově, bohužel bez větších úspěchů. Myšlenku
rozšířit prodej časopisu do dalších měst nikterak neopouštíme a budeme se
hledání nových partnerských organizací věnovat s ještě větším úsilím v roce 2011.
Stávajícím parterům a prodejcům v menších městech patří poděkování za dobře
odvedenou práci.

Projekt: Atraktivní denní centrum Nového Prostoru o.s.
VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ
Projektové aktivity:
Zatraktivnění prostoru – v rámci této aktivity jsme vymalovali denní centrum,
kuchyňku i kanceláře, opravili zvlhlé stěny, vybrousili a znovu natřeli dveře
a výlohu. Dále jsme pořídili závěsný systém, který zútulnil denní centrum. Dále byl
uhrazen úklid kanceláře na pět měsíců roku 2010 (červen – říjen). Celkem bylo na
tuto aktivitu utraceno 36.595,- Kč.
Pitný režim – v rámci této aktivity jsme pořídili pitnou vodu do studánky, která je
umístněna v denním centru a zaplatili pronájem kávomatu. Prodejci časopisu tak
mají přístup k pitné vodě i k teplým nápojům, který je obzvlášť důležitý v letních
i v zimních měsících. Celkem bylo na tuto aktivitu utraceno 12.971,- Kč.
Motivační a odměňovací systém – v rámci této aktivity jsme pořídili kávu,
kakao, čaj, smetanu, cukr a kelímky. Osvědčil se nám motivační systém, kdy
za každých deset odebraných výtisků prodejce obdrží jeden žeton na nápoj
z kiávomatu. Celkem bylo na tuto aktivitu utraceno 33.510,- Kč.
Využití kancelářské techniky a materiálu – v rámci této aktivity jsme poskytli
prodejcům možnost využití kancelářské techniky (hlavně PC) pro hledání
zaměstnání nebo užitečných informací či spojení se světem. Dále jsme pořídili
kancelářský a hygienický materiál. Celkem bylo na tuto aktivitu utraceno
13.369,- Kč.
Označení prodejců průkazkami – v rámci této aktivity jsme pořídili kancelářské
potřeby na výrobu průkazek prodejců, které jsou důležitou součástí označení
prodejců NP. Celkem bylo na tuto aktivitu utraceno 4.047,- Kč.
Za celý Nový Prostor o.s. děkuji Výboru Dobré Vůle – Nadaci Olgy Havlové za
poskytnutý příspěvek, kterého si velmi vážíme.

Veřejná sbírka NP
Název sbírky: Nový Prostor být člověkem
Datum vydání osvědčení a číslo jednací:
S_MHMP/113211/2008 ze dne 29. 2. 2008
Datum zahájení a ukončení sbírky: 21. 3. 2008 - 21. 2. 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 Praha1
Celkové vyúčtování sbírky od 21.3.2008 do 21. 2. 2011
1. Vlastní vklad pořadatele sbírky:
PS účtu

0,- Kč
1.854,82 Kč

2. Hrubý výtěžek:					
příspěvky na účet 2008-2011
348.810,- Kč
bankovní úroky 2008-2011
39,29 Kč
vklady v hotovosti na účet 2008-2011
23.996,- Kč
CELKEM:
372.854,29 Kč
3. Prokazatelné náklady do 5%
Bankovní poplatky 2008-2011
CELKEM:

4.953,- Kč
4.953,- Kč

4. Čistý výtěžek:

367.892,29 Kč

Použití čistého výtěžku 2008-2011
Vybavení deních center (DHIM)

39.817,- Kč

Motivace pro uživatele

66.875,- Kč

DPP uživatelé
Občerstvení pro uživatele
Spotřební materiál
Služby (pohřebné, právní služby pro klienty, nájemné kávomatu)
Sprchy pro uživatele
celkem

15.164,- Kč
84.025,17 Kč
37.077,- Kč
96.134,12 Kč
28.800,- Kč
367.892,29 Kč

c

Rok 2011
Cíle

Zkvalitnění obsahu časopisu
Úspěšná dokončení projektu OPLZZ v Brně
Úspěšná realizace grantu MPSV
Finanční udržitelnost organizace
Rozvoj partnerství, personální rozvoj
zaměstnanců, rozvoj pracovního potenciálu
prodejců

Rok 2010
Finance
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

3 861

4 294

0

0

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

4 482

5 034

A. III Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

-622

-739

B. Krátkodobý majetek celkem

3 309

1 408

B. II. Pohledávky celkem

1 027

742

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

2 228

571

54

95

7 170

5 702

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

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. IV jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

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

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

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem

1 341

1 358

A. II. Výsledek hospodaření celkem

1 244

1 261

B. Cizí zdroje celkem

5 829

4 344

PASIVA

B. I. Rezervy celkem

0

0

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

117

2 726

B. III. Krátkodobé závazky celkem

5 709

1 589

B. IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

3

29

7 170

5 702

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

457

457

13 278

13 278

2 724

2 724

7

7

670

670

17 261

17 261

Hlavní činnost
15 675

Hospodářská
činnost

Celkem
15 675

B. IV. Ostatní výnosy celkem

379

379

B. IV. 18 Jiné ostatní výnosy

177

177

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

1 225

1 225

17 279

17 279

18

18

