Výroční zpráva

Nový Prostor
zapsaný spolek

rok 2014

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.
Dne 19. 3. 2014 transformace na zapsaný
spolek.

Úvodní
slovo

Rok 2014 byl pro Nový Prostor šestnáctým rokem
realizace projektu street paper a pro nás to byl rok
transformace. Počátek roku byl ve znamení nového
občanského zákoníku, naše občanské sdružení se
transformovalo na zapsaný spolek. V dubnu jsme prošli
další proměnou, rozšířili jsme časopis o osm stránek
a museli také zdražit cenu časopisu. Proměny to byly
zásadní a s odstupem času můžeme říct, že jsme je
úspěšně zvládli. Dík za to patří všem zaměstnancům,
externím pracovníkům i prodejcům a hlavně našim
čtenářům. Jakým dalším výzvám jsme v uplynulém roce
čelili, jaké jsme zažili úspěchy či neúspěchy se můžete
dočíst na následujících stránkách výroční zprávy.
Je mi ctí Vám ji předložit.
Dagmar Kocmánková
ředitelka
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Redakce časopisu
Nový Prostor
V roce 2014 se složení redakce časopisu Nový Prostor mírně proměnilo.
Jakub Holzer, jenž byl v uplynulém roce stálým členem redakce, přešel
na externí spolupráci, jeho místo stálého redaktora pak zaujal Tomáš Malík.
Největší změnu z hlediska podoby časopisu znamenalo rozšíření jeho
obsahu z někdejších 32 na 40 stran, ke kterému došlo v dubnu 2014
(NP 437). Čtyři strany redakčního obsahu navíc (další čtyři strany připadly
inzerci) představovaly pro redakci výzvu. Jednak poskytly příležitost pro
zavádění nových rubrik – např. „Kniha“, ve které informujeme čtenáře o nově
vyšlých titulech, nebo „Zahrada“, v níž je možné se seznámit s tipy a radami
pro kultivaci přírody – zadruhé poskytly prostor pro větší rozpracování
stávajících rubrik, pro publikování hlubších a důkladnějších textů, které si
zaslouží více prostoru a mohou být doprovázeny odpovídajícím obrazovým
materiálem.

Ambicí redakce v roce 2014 bylo nadále pokrývat palčivé sociální a společenské
problémy (bezdomovectví, chudoba, sociální vyloučení) a hledat nové neotřelé
přístupy k tématům všedního dne. K tématu bezdomovectví se kromě jednotlivých
článků redakce NP v roce 2014 zvlášť vztahovala ve dvou tématech – „Nulové
toleranci“ (NP 445), která se zabývala kriminalizací bezdomovectví a „Ženách
bez domova“ (NP 437), dotýkajících se zneviditelňované skupiny lidí na ulici –
krom toho si čtenáři mohli na stránkách přečíst například rozhovor se sociálním
kurátorem Pavlem Pěnkavou (NP 446), odborníkem na oblast bezdomovectví.
Vedle tématu bezdomovectví nabídla redakce NP svým čtenářům řadu původních
reportáží, z nichž mnohé byly zahraniční a vztahovaly se ke koncepci daných
čísel (Ukrajina, Slovensko, Bosna). Čtenáři si také měli možnost přečíst rozhovory
s významnými postavami kulturního života (např. Václav Kahuda, Kamila Polívková,
Jan Vodňanský, Miřenka Čechová). Pokračovala také intenzivní spolupráce
s neziskovými organizacemi, zejména formou inzerce a mediálního partnerství.
Za největší úspěch redakce v roce 2014 lze považovat zvládnutí přechodu na
rozšířený obsah čísla. Lze konstatovat, že kvalita časopisu tím neutrpěla, spíše
naopak. Redakce hodlá v dalším období více zapojit prodejce NP do tvorby
obsahu časopisu Nový Prostor tak, aby bylo naplňováno jeho poslání být hlasem
sociálně vyloučených.

Pobočka
Praha
Street paper – sociální rehabilitace
Registrační číslo sociální služby: 7271133
Služba je podpořena dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Cílem sociální služby je zastavení ekonomického a společenského
propadu, ustálení situace či vyřešení témat, která naše uživatele
přivádějí do potíží. Situace lidí, kteří se na nás obracejí, jsou
různé, stejně jako jejich příčiny. Ty se navíc často překrývají.
Jde třeba o záznamy v rejstříku trestů, fobie z institucí či naopak
institucionalizační syndrom, jímž bývají postiženi lidé, kteří strávili
významnou část života za branami různých ústavů, dále pak různá
zdravotní znevýhodnění a mnohdy i vysoký věk.
Spolupráce se odvíjí od situace uživatele. Může se jednat o pomoc při řešení dluhů,
ubytování, hledání plnohodnotného zaměstnání, ale na řadu mohou přijít i další
kroky posilující sebevědomí, samostatnost a nezávislost. Každému se snažíme
poskytnout prostor, ve kterém lze rozvíjet stávající dovednosti a v případech, kdy
dotyčný nemůže svou situaci zlepšit, alespoň zabránit jeho sociálnímu propadu.
Nad rámec sociální služby nabízíme uživatelům modul street-paper, který
je jedinečným programem v ČR (pouliční prodej časopisu NP, který se řídí
chartou International Network od Street Papers). Nový Prostor je od roku 2001
členem této nadnárodní asociace sdružující podobné organizace vydávající
pouliční noviny. Více informací naleznete na www.street-papers.org. Je to
osvědčený model, který už po desetiletí prokazuje svou životaschopnost
a prospěšnost ve všech významnějších aglomeracích v Evropě, Americe i Asii.
Naši uživatelé díky modulu street-paper mají možnost zvýšit své šance pro uplatnění na otevřeném trhu práce. Pomocí pouličního prodeje časopisů Nový Prostor
trénují pracovní návyky a dovednosti. Uživatelům, jejichž osobní či zdravotní situace
ztěžuje možnosti běžného zaměstnání, nabízíme možnost udržování a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Významnou složkou programu street papers je bezprostřední zajištění finančních prostředků pro svoji obživu. Díky tomu se uživatelé
mohou lépe zaměřit na řešení osobních témat, která je do služby přivedla.
Letní hra zaměřená na zeměpisné vědomosti a obecný společenský přehled (červenec až září)

Naše služby jsou poskytované široké cílové skupině, zejména 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.

poskytnuto 2 305 hodin přímé práce, což dělá 56 % přímé práce s klientem
(služby stejného druhu zpravidla mívají okolo 30 % přímé práce s klientem).

Konkrétní čísla dokládají vysoký zájem lidí z cílové skupiny:

Hodiny pracovníků věnované přímé práci s klienty byly rozloženy následovně:
87 uživatelů bylo podpořeno v rozsahu do 2 hodin, 57 uživatelů v rozsahu 2-10
hodin, 85 uživatelů v rozsahu 10-50 hodin, 1 uživatel v rozsahu nad 100 hodin.

V roce 2014 našich služeb v pražském denním centru celkem využilo
230 uživatelů (162 mužů a 68 žen). Z nich naše služby využilo poprvé
66 uživatelů.

Nejčastějšími řešenými okruhy problémů jsou: bydlení, dluhy, dávky, hledání
zaměstnání, výuka základních dovedností při obsluze osobního počítače a řešení
osobních dokladů.

57 uživatelů získalo uplatnění na běžném trhu práce, ať už formou brigády či
dlouhodobého zaměstnání. Každoročně se jedná cca o 25 % uživatelů. Tento
počet považujeme za úspěch vzhledem k tomu, že velká skupina uživatelů jsou
osoby s mnoha znevýhodněními.
79 uživatelů využilo našich služeb kratší dobu než 1 měsíc – z toho 21 lidí našlo
pracovní uplatnění, 4 lidé byli vyloučeni z modulu street-paper za porušování
pravidel (a následně již nechtěli využívat sociální službu), u ostatních důvody
neznáme.
Naši pracovníci poskytli celkem 22 300 kontaktů (jednání s uživateli
do 30 minut) a 434 intervencí (jednání s uživateli přes 30 minut). Celkem bylo
Společenské hry v klubu Memphit (srpen)

Kromě individuální práce s uživateli poskytujeme i skupinové aktivity.
V roce 2014 se uskutečnily následující akce pro uživatele služby:
Seminář základů mezilidské komunikace (únor)
Motivační snídaně spojená s nácvikem komunikačních dovedností (únor)
Motivační snídaně spojená s nácvikem komunikačních dovedností (duben)
Kurz práce s počítačem pro začátečníky (duben až květen)
Kurz práce s počítačem pro pokročilé (duben až květen)
Motivační snídaně spojená s nácvikem komunikačních dovedností (květen)
Seminář na téma hledání práce (červen)
Letní hra zaměřená na zeměpisné vědomosti a obecný společenský přehled
		 (červenec až září)
Společenské hry v klubu Memphit (srpen)
Motivační snídaně spojená s nácvikem komunikačních dovedností (září)
Promítání dokumentárního filmu v kině Aero (září)
Motivační snídaně spojená s nácvikem komunikačních dovedností (září)
Kurz práce s počítačem pro začátečníky (říjen až listopad)
Motivační snídaně spojená s nácvikem komunikačních dovedností (prosinec)
Exkurze na letišti Václava Havla (prosinec)
Přetrvávající potíže:
Jedním z cílů služby je návrat uživatelů na trh práce. Tento cíl patří k těm
nejtěžším a daří se nám jej plnit pouze částečně. Za roky poskytování služeb
jsme zjistili, že bohužel ne každý je schopen se za krátkou dobu dostat zpět
na otevřený pracovní trh. Někteří uživatelé naše služby využívají dlouhodobě
či se opakovaně vracejí, důvodů je pro to více. Řada uživatelů trpí různými
zdravotními omezeními, mají záznamy v rejstříku trestů, nebo jsou předlužení.
Tyto okolnosti a nasycenost pracovního trhu brání ve většině případů úspěšnému
a dlouhodobému uplatnění na otevřeném trhu práce a zaměstnavatelé si mohou
mnohem více vybírat, a proto častěji dávají přednost zaměstnanci bez zvýše
uvedených znevýhodnění. Proto našim uživatelům služby je umožněn prodej
časopisů bez časového omezení – aby měli alespoň nějaký příjem, a zároveň

aby si osvojovali či udržovali základní pracovní návyky, které by po nich byly
vyžadovány i v běžném pracovním prostředí. Zároveň s každým uživatelem vždy
sociální pracovníci řeší osobní situaci a snaží se o posun každého člověka, který
naše služby využívá.
Z naší zkušenosti z práce s uživateli víme, že časové omezení by některé
lidi dostalo zpět na ulici (zejm. lidi v seniorském věku či lidi se zdravotním
postižením, nebo lidi předlužené, kteří v současné době práci těžko hledají).
Dlouhodobě bojujeme s neautorizovaným prodejem časopisu prostřednictvím
nelegálních prodejců, tzv. pytláků. Tito prodejci prodávají bez platného
průkazu prodejce, většinou se procházejí centrem města s jedním časopisem
v ruce, obtěžují veřejnost a žebrají. Na našich řádných prodejcích parazitují
a kazí jim dobrou pověst. Pytlácký prodej je výhodný především pro ty, kteří
s NP spolupracovat nechtějí. Časopis v ruce drží často především proto, aby
k příspěvku do své kapsy zmanipulovali i ty, kteří nechtějí podporovat pouhé
žebrání. Také se často jedná o prodejce, kteří v minulosti byli z prodeje vyloučeni
za porušování pravidel modulu. Situaci dlouhodobě řešíme za pomoci policie,
ale bohužel je to „běh na dlouhou trať“.
Další věcí, se kterou se při řešení osobních situací s klienty setkáváme,
je současný demotivující systém dávek hmotné nouze. Řada uživatelů, kteří
tyto dávky pobírají (zejm. příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), jsou
omezováni ve svém výdělku. V případě, že svými příjmy (ať z prodeje či brigád)
překročí částku, která se pohybuje okolo 4 000,- Kč měsíčně, o tyto dávky
přicházejí.
Navzdory nepříznivým okolnostem si až jedna čtvrtina našich uživatelů
dokázala najít stálé zaměstnání a vrátit se do běžného života.
Jako konkrétní příklad úspěšného řešení situací s klienty můžeme zmínit
zejména výsledek spolupráce s klientem, který byl bez zdravotního pojištění,
měl vážné zdravotní obtíže a obával se návštěv lékařů. Podařilo se mu zajistit
bezplatnou léčbu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze, naučil se aktivně řešit svůj zdravotní stav.
Dalším velkým úspěchem bylo navázání spolupráce s PR agenturou
PP Partners, kde tři z našich uživatelů měli možnost zúčastnit se klasického
výběrového řízení na placenou praxi. Jeden z našich uživatelů úspěšně
absolvoval přijímací pohovor, pracovní místo si udržel a dokonce se již
vypracoval na pozici asistenta pro neziskové projekty.

Exkurze na letišti Václava Havla (prosinec)

Pobočka
Brno

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.

Street paper – sociální rehabilitace

V roce 2014 v brněnském denním centru využilo našich služeb celkem
96 uživatelů. Nově příchozích uživatelů bylo 34. Odmítnut nebyl žádný zájemce.

Registrační číslo sociální služby: 5874017
Služba byla podpořena z projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který začal
v roce 2012 a byl ukončen k 31. 12. 2014.
Ambulantní i terénní služba aktivizuje uživatele k nácviku dovedností
pro zvládání péče o vlastní osobu a k činnostem vedoucím k sociálnímu
začleňování. Klientům je poskytována pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, výchovné,

Společenská akce s turnajem společenských her a občerstvením (červen)

V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme možnost zapojit se do modulu
street-paper, trénink pracovních návyků a dovedností, jejich udržení a rozvoj.
Prodejem časopisu si uživatelé mohou zajistit finanční prostředky k pokrytí
základních životních potřeb.

Z celkového počtu uživatelů bylo celkem 31, kteří využili službu kratší dobu než
1 měsíc, důvody ukončení nejsou u většiny známy, u sedmi z nich je to nástup
na brigádu či do práce, 3 uživatelé byli vyloučeni z důvodu porušování pravidel
služby a prodeje časopisu. Za rok 2014 získalo stálé zaměstnání 17 uživatelů,
což činí zhruba 20 % z celkového počtu uživatelů. Uvedený počet se dá pokládat
za úspěch, vzhledem k problematické zaměstnatelnosti uživatelů (záznam
v trestním rejstříku, zdravotní znevýhodnění, fluktuace, zadluženost, exekuce).
Naši pracovníci poskytli klientům celkem 1 376 intervencí (jednání nad 30 minut),
z toho 83 intervencí v terénu. Počet kontaktů (jednání do 30 minut) byl 8 358,
z toho 334 v terénu. Celkem bylo poskytnuto asi 60 % přímé práce, včetně
kontaktů, intervencí, práce ve prospěch klienta.
Nejčastěji řešenými okruhy problémů jsou: pomoc se zajištěním dokladů,
bydlení, sociální dávky, zprostředkování kontaktu na instituce, včetně
doprovodů, registrace u lékařů, asistence při vyhledávání pracovních nabídek,
zprostředkování kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem, finanční gramotnost,
asistence a trénink na PC (CV, motivační dopis, mail), nácvik komunikace (řešení
konfliktů, pracovní pohovor), prevence zadlužení, pomoc s řešením exekucí,
splátkové kalendáře.
V roce 2014 se uživatelé zúčastnili těchto akcí:
Individuálně: infoschůzky, porady uživatelů, nácvik hospodaření, trénink na PC
Skupinově:
Festival Jeden svět v Brně (březen)
Spolupráce s brněnskou komunitní zahradou (březen)
Motivační snídaně spojená s nácvikem komunikačních dovedností (duben)
Noc muzeí – společná návštěva muzeí v Brně a okolí (květen)
Společenská akce s turnajem společenských her a občerstvením (červen)
Společenská akce s občerstvením (říjen)
Motivační akce s občerstvením, bowling (listopad)
Burza oblečení, lůžkovin, domácích potřeb (listopad)
Přednáška o prevenci zadlužení, exekucích (prosinec)

Benefiční koncert pro NP Brno (prosinec)
Vánoční společenská akce s občerstvením, tvořivou dílnou (prosinec)
Silvestrovská snídaně (prosinec)
Přetrvávající potíže:
Při realizaci služby je překážkou značná fluktuace klientů, ne všichni jsou
schopni respektovat a dodržet nastavená pravidla a požadavky na pouliční
prodej časopisu.
Problémem je často zdravotní stav, zadluženost, záznam v trestním rejstříku,
a tím možnost se dlouhodobě uplatnit na otevřeném trhu práce.
I v Brně řešíme neautorizovaný prodej časopisu, který poškozuje dobré jméno
Nového Prostoru a řádné prodejce. Spolupracujeme s PČR i cizineckou policií.
I přes výše uvedené překážky se podařilo 20 % uživatelů najít uplatnění
na otevřeném trhu práce a začlenit se zpět do většinové společnosti.
Příkladem je uživatel, který získal práci s ubytováním. Dnes bydlí v pronájmu
a práci má na trvalý pracovní poměr. Dalším příkladem mohou být klientky, které
si našly brigádu a nyní mají pracovní smlouvy.
Za velký úspěch považujeme případ klientky, která měla velké zdravotní
problémy, byla bez finančních prostředků, zdravotního pojištění, bydlení.
Spoluprací si uživatelka zajistila bydlení, zdravotní pojištění, tím i možnost řešení
zdravotního stavu. Byla přijata k dálkovému studiu.
Klienti spolupracují na řešení své situace za podpory své klíčové pracovnice
např. na splátkách dluhů (zejména Dopravní podnik, bankovní pohledávky ap.).
Dle potřeb klientů vedeme kurzy na PC, společné nákupy, přípravy
jednoduchých jídel, zdravotní osvětu, nácvik komunikace, orientace v legislativě,
společenské akce vedoucí k integraci.

Nahoře / Motivační akce s občerstvením, bowling (listopad)
Vlevo / Vánoční společenská akce s občerstvením, tvořivou dílnou (prosinec)
Vpravo uprostřed / Silvestrovská snídaně (prosinec)
Vpravo dole / Noc muzeí – společná návštěva muzeí v Brně a okolí (květen)

Regiony
Během roku 2014 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 zpráva anebo na webových stránkách
www.novyprostor.cz.
Stávajícím parterům a prodejcům v regionech patří poděkování za dobře
odvedenou práci.

Veřejné
sbírky
NP
Název sbírky:
Nový Prostor být člověkem
Datum vydání osvědčení a číslo jednací:
S_MHMP/196906/2011 ze dne 20. 4. 2011
Datum zahájení a ukončení sbírky:
čerpání sbírky bylo prodlouženo do 31. 12. 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

Konečné vyúčtování sbírky od 8. 3. 2014 do 31. 12. 2014

Veřejná sbírka Nový Prostor

1. Vlastní vklad pořadatele sbírky:
Stav účtu a pokladen

Datum vydání osvědčení a číslo jednací: S_MHMP/488135/2014
ze dne 15. 4. 2014
Datum zahájení sbírky: 1. 5. 2014 na dobu neurčitou.
Způsob provádění sbírky: příjem financí na bankovní účet, pokladničky
Číslo sbírkového účtu: 3403072379/0800, Česká Spořitelna, Rytířská 29,
110 00 Praha 1

0,-     Kč
130 865,44 Kč

2. Hrubý výtěžek:
příspěvky na účet 2014
bankovní úroky 2013 	
storno poplatky 2014
vklady v hotovosti na účet 2014

0,6,13
30,1 000,-

CELKEM:

1 036,13 Kč

3. Prokazatelné náklady do 5%
Bankovní poplatky 2014
daň z kreditních úroků

1 194,- Kč
1,17 Kč

CELKEM:

1 195,17 Kč

4. Čistý výtěžek:
5. Použití čistého výtěžku

Kč
Kč
Kč
Kč

159,04 Kč
129 954,19 Kč

rok 2014 v Kč
Hygienické a sanitární prostředky
Kancelářské prostředky

8 763,38
45,-

Ostatní drobný materiál do spotřeby

17 374,-

Motivační odměny pro klienty

17 459,-

Nákup potravin pro klienty

16 647,-

Náplně do kávomatu

11 401,-

Cestovné pro klienty

214,-

Nájem nápojového automatu

2 431,39

Příspěvky na ubytování klientů

5 752,-

Ostatní služby

9 028,-

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

40 839,42

dovednosti

CELKEM

129 954,19

Účel provádění sbírky:
peněžité příspěvky na pomoc a podporu uživatelů sociální služby – sociální
rehabilitace (část úvazku sociálních pracovníků, úhrada za odborné služby
pro uživatele – např. právník, psycholog apod., příspěvky na ubytování či
dopravu pro uživatele, příspěvek na úhradu základních potřeb uživatelů,
úhrada výchovných, vzdělávacích a ostatních akcí pro uživatele, příspěvek
na materiální vybavení sociální služby). Dále potraviny, nápoje a motivační
odměny pro uživatele, alkotester s příslušenstvím (včetně jeho provozu
a údržby), příspěvky na sprchu, materiál pro identifikaci uživatelů.
Z důvodu čerpání finančních prostředků za sbírky Nový Prostor – být
člověkem jsme z této veřejné sbírky v průběhu roku 2014 finance nečerpali.
Od 1. 5. do 31. 12. 2014 se na sbírkovém účtu vysbíralo 55 335,16 Kč.
Všem dárcům děkujeme!

Rok 2014
Finance
Rozvaha 2014 ve zjednodušeném rozsahu
AKTIVA

Výkaz zisku a ztráty 2014 ve zjednodušeném rozsahu

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

4 206
0
5 033
0

4 145
0
5 034
0

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem

-827

-889

1 554
59
429
1 033
33

1 397
184
491
681
41

Aktiva celkem

5 760

5 542

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem

2 393
97
2 296
3 367
0
2 128
1 086
153

2 378
97
2 281
3 164
0
1 930
1 162
72

Pasiva celkem

5 760

5 542

Činnosti
Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem

Hlavní
823

Hospodářská
2 816

Celkem
3 639

II. Služby celkem

1 669

4 358

6 027

III. Osobní náklady celkem

1 995

1 199

3 194

IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem

0

6

6

133

176

309

10

52

62

A. Náklady celkem

4 630

8 607

13 237

Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

Hlavní

Hospodářská

3 029

5 815

8 844

576

2 781

3 357

12

187

199

Činnosti

III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv
a opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Přijaté dotace celkem
B. Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před
zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

Celkem

0

0

0

179

23

202

4 437

8 806

13 243

- 193

199

6

- 193

177

- 16

641

641
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www.novyprostor.cz

