ČINNOST A UKAZATELE SPOLEČENSKÉHO DOPADU
O NÁS
Prostor Plus o.p.s pomáhá, vzdělává a rozvíjí 200 000 obyvatel v okresech Kolín a Kutná Hora. Jednotlivé pilíře aktivit vzájemně vytvářejí funkční a efektivní ekosystém rozvoje regionu, mezi jehož
výstupní hodnoty patří pocit bezpečí, víry v možnost ovlivnit okolí a pocitu společenského konsenzu
či rovnosti. Prostoru Plus svým působením sleduje spokojeného jednotlivce i region jako celek. Přes
70 vysokoškolských profesionálů a odborníků na oblast školství a vzdělávání, regionálního rozvoje
a sociálních služeb, jež každý den usilují o společenskou změnu a její škálovatelnost.

JAKÝ PROBLÉM ŘEŠÍME?
V regionech Kolínska a Kutnohorska je mnoho lidí, kteří potřebují pomoc:
- v těžké životní situaci
- v boji se závislostí
- při vzdělávání svých dětí
- při řešení nedostatků veřejného prostoru.
Většina těchto lidí vnitřně zná správnou cestu, ale potřebuje ukázat směr. Tito lidé potřebují prvotní
impulsy ke zlepšení v podobě poradenství, vzdělávání, sociálních služeb a dalších na míru připravených řešení. Pak jsou schopni se sami významně podílet na řešení problémů a potřeb svých či
svého okolí. Právě v tom spočívá činnost Prostoru Plus: buduje udržitelný ekosystém navzájem
provázaných a souvisejících produktů a služeb, které v důsledku šetří náklady veřejných rozpočtů
a vytváření lepší životní podmínky (bezpečí, příjemné prostředí i kvalitní vztahy) pro všech 200.000
obyvatel regionu.

NAŠE AKTIVITY, CO DĚLÁME
- poskytování sociálních služeb - 7 tipů sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel
- vzdělávání - lesní školka, vzdělávací programy pro žáky i pedagogy, vzdělávací centrum
- rozvojové projekty - sociální podniky, Lepší místo jako nástroj pro efektivní a měřitelnou odpovědnost firem

KOMU POMÁHÁME
- rodinám v obtížné situaci
- mladým lidem
- lidem ohroženým závislostmi
- dětem navštěvujícím naše školky
- lidem znevýhodněným na trhu práce
- městům, firmám i jednotlivcům, kteří chtějí zlepšovat
veřejný prostor

ČINNOST A UKAZATELE SPOLEČENSKÉHO DOPADU
CHARAKTER ORGANIZACE

poskytovatel služeb, organizace orientovaná na zapojování lidí

UKAZATELE DOPADU ZA ROK 2015
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Počet lidí, který má
užitek z naší činnosti

Počet
klientů

Počet sociálně
znevýhodněných klientů

Počet
pracovníků

Počet pracovmíků
ze znevýhodněných skupin

34 100 000 Kč

5 300 000 Kč

28 800 000 Kč

Celkové
příjmy

Příjmy z obchodu
nebo podnikání

Granty a jiné příjmy
od veřejných institucí

- 2 500 000 Kč
Zisk

3 500

200

2 000

90%

Lidí ročně začne být
odpovědnější za své jednání

Učitelů pocítí úlevu a získá
novou energii učit

Rodičů cítí radost z výchovy
a zlepšení vztahu s dítětem

Pokles výjezdů policie
do vyloučených lokalit

ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ
Zvažujeme, že začneme u určité skupiny klientů zjišťovat Net Promoter Score.

