
Vážení přátelé,

rok 2010 byl jedenáctým rokem působení naší organizace  
v oblasti sociálních služeb. Také jsme v tomto roce úspěšně 
rozvíjeli naše zkušenosti na poli osvěty (IMY potřebujeme 
znát svá práva) a pořádání kulturních a fundraisingových 
akcí (Akce cihla, divadelní představení přímo v areálu chrá-
něného bydlení aj.). Z tohoto pohledu hodnotím rok 2010 
jako velmi úspěšný. 
Neopomenutelným úspěchem bylo také zakoupení pozemku 
v obci Davle, přímo u hlavního tahu Praha – Slapy, kde chce-
me vystavět novou chráněnou dílnu na výrobu našich naklá-
daných Dobrot s příběhem, jejíž součástí bude i malý obchod 
s našimi výrobky a rychlé občerstvení. V této dílně najdou 

pracovní uplatnění další 
lidé, kteří by se vzhledem 
ke svému zdravotnímu sta-
vu jen těžko uplatňovali na 
otevřeném trhu práce. Hod-
láme tak uspokojit poptávku 
po pracovních místech pro 
lidi s handicapem, ale i po 
našich výrobcích a službách. 

Také jsme uspořádali výběrové řízení na architektonický ná-
vrh na tuto stavbu. Po náročném vybírání jsme se nakonec 
rozhodli pro návrh ateliéru MMM architekti, který není tradič-
ní stavbou, ale svým originálním řešením podtrhuje výjimeč-
nost našeho projektu. 
Před námi je ještě dlouhá cesta, než se nám podaří naše plá-
ny uskutečnit, ale věřím, že díky pracovnímu nasazení všech 
zaměstnanců, podpoře našich sponzorů a s trochou štěstí se 
nám to nakonec podaří.

Tomáš Masopust
ředitel sdružení

V. KONTAKT

IV. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu finanční i mediální všem partnerům.  
Bez jejich pomoci bychom nemohli Akci cihla 2010 uskutečnit: 

Děkujeme především generálnímu partnerovi, kterým je  

STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.

Dále hlavním partnerům
WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL, a.s.

OBCHODNÍ CENTRUM PARK HOSTIVAŘ 
ABF a.s. 

Hlavním mediálním partnerům
VYDAVATELSTVÍ METRO ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

VYDAVATELSTVÍ GRAND PRINC

• AUTOBENEX, s.r.o.

• ACTIVA, s.r.o.

• STAR CZECH, s.r.o.

• JUST IN TIME PROMOTION, s.r.o.

• SPRINTER PRAGUE, a.s.

• STUDIO DVA

• ACTIVE 24, s.r.o.

• MS - POLYGRAFIE, s.r.o.

• CS CARGO, a.s.

• P-D REFRACTORIES CZ, a.s.

• POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a.s.

• AMERICAN DENTAL

• AMI PRAHA, a.s.

• ROCK CAFÉ

• RODINNEFOTO.CZ

• COLORLAK, a.s.

• METROSTAV, a.s.

• ROSANA, s.r.o.

• S-MOBIL, s.r.o.

• ČESKÁ ROZHLAS

• LISTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

• ČASOPIS DOMOV

• ČASOPIS ENIGMA

• VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA, a.s. 

• SUN MARKETING, s.r.o.

• NEWTON MEDIA, a.s.

• ZÁJEZDY.CZ

• KURZY.CZ

• ČASOPIS COMPUTER

• ČASOPIS MOBILITY

• ČASOPIS JAK NA POČÍTAČ

• ČASOPIS OSOBNÍ FINANCE

www.portus.cz, www.akcecihla.cz, www.dobrotyspribehem.cz, www.imy.cz

A všem partnerům, kterými jsou:

PORTUS PRAHA, občanské sdružení
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Vážení přátelé,

Rok 2010 utekl jako voda, byl nabitý událostmi 
a akcemi, které nás posunuly zase o (k)rok dál. 
Ve vzpomínkách většinou zůstávají jen ty dob-
ré, ty špatné naštěstí pouštíme z hlavy a tak to 
je i nyní, když přemýšlím, o čem vlastně psát. 
Obměnili se klienti i zaměstnanci a spolu s nimi 
přišli i nové impulsy, nápady a zážitky. Někdy 
nás překvapila realita, která se od našich před-
stav o poskytované službě liší, ale i o tom je život – o kompromisech 
a ústupcích. Žádná cesta není ovšem rovná, výše zmíněné odbočky 
a zatáčky nás motivují a udržují ve střehu. Nikdy se nestalo, že  
bychom neviděli náš cíl, kterým je kvalitní, moderní a flexibilní  
služba, umožňující našim klientům důstojný a plnohodnotný život.

Marie Šmídová
vedoucí sociálních služeb Slapy

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLAPY
vedoucí projektu: Bc. Marie Šmídová, DiS. 
e-mail: smidova@portus.cz
V roce 2010 proběhly jak akce pravidelné (vánoční a velikonoční 
setkání, zahradní slavnost), tak i nově realizované projekty. Přímo 
do areálu chráněného bydlení Fara přijela Jana Krausová s Karlem  
Rodenem zahrát jejich divadelní představení Vše o lásce. Přestože po-
časí zklamalo, atmosféra byla skvělá a díky této zkušenosti pořádáme  
v letošním roce třídenní festival. Divadelní představení jsme zároveň 
spojili s prvním ročníkem Dne otevřených dveří, kdy měli zájemci 

možnost prohlédnout si obě chrá-
něná bydlení i sociálně terapeu-
tickou dílnu. V chráněném bydlení 
Fara jsme mohli být svědky v po-
řadí již druhých zásnub klientů – 
prstýnky si vyměnili Alena s Davi-
dem. V roce 2010 se klienti mohli 
zúčastnit hned tří dovolených – 
mimo jiné se po dlouhé době opět 
vyrazilo k moři do Chorvatska. 
Poskytovanou službu jsme rozšířili 
o možnost odpoledních volnoča-
sových aktivit. Klienti tak získali 
možnost zúčastnit se nabízených 
aktivit, jako je například vaření, 
zahradničení, kreslení atp.

I. AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2010
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA DOBROTY S PŘÍBĚHEM
vedoucí dílny: Šárka Michalíková, marketing: Eliáš Berky
e-mail: dobroty@portus.cz, berky@portus.cz
Sociálně terapeutická dílna na výrobu nakládaných plísňových 
sýrů a utopenců - Dobroty s příběhem funguje v obci Slapy již 
dva roky ve dvousměnném provozu. Novým obyvatelům jsme 
nabídli pracovní terapii a zároveň se navýšila produkce dílny.  
V roce 2010 jsme začali aktivně budovat marketing naší znač-
ky. Sortiment „Dobrot“ se rozšířil o další příchutě nakládaných 
sýrů a utopenců. Velkým úspěchem byla hlavní cena v soutěži 
„Česká chuťovka 2010“ o dobrý tuzemský potravinářský výro-
bek v kategorii mléčné výrobky. Dobroty s příběhem jsou distri-
buovány nejen do řady pražských restaurací a kaváren, mobilní 
prodejní stánek se v sezoně prakticky denně účastní řady trhů 
a festivalů. Značka si zakládá na ruční výrobě a originálních 
recepturách. Rozjel se i internetový obchod. Nadále vychází-
me z toho, že systematická pracovní terapie rozvíjí schopnosti  
a dovednosti klientů a přispívá tak k rozvoji osobnosti. Více na 
www.dobrotyspribehem.cz

AKCE CIHLA 2010
vedoucí projektu: Lucie Masopustová
e-mail: masopustova@portus.cz

Akce cihla v regionech
V roce 2010 proběhl již 11. ročník benefiční sbírky Akce cihla 
na podporu lidí s mentálním postižením. Do celostátní kampaně 
se zapojilo osm neziskových organizací z celé ČR. Konkrétně 
se jednalo o Mela, o.p.s., Jurta, o.s., Diakonie ČCE - středisko 
v Plzni, Proutek, o.s., DCHB - oblastní charita Třebíč, IZAP, o.s., 

DCHB - oblastní charita Znojmo a DCHB - oblastní charita Brno. 
Projekt proběhl ve 20 městech. Bylo prodáno 11 012 benefič-
ních cihel a celkový výtěžek sbírky činil 1 440 862 Kč. Tyto 
finanční prostředky byly vždy využity na financování projektů  
v jednotlivých regionech, zaměřených na podporu lidí s mentál-
ním postižením, především na jejich integraci do běžné společ-
nosti a zkvalitňování jejich života. Více na www.akcecihla.cz

Akce cihla v Praze
Pražská část benefiční sbírky proběhla v roce 2010 od 17. května 
do 31. července. Celkový výtěžek sbírky činil 949 731 Kč. Finanč-
ní prostředky byly využity na zakoupení pozemku v obci Davle, 
kde vybudujeme novou chráněnou dílnu na výrobu nakládaných 
sýrů a utopenců. V dílně najdou pracovní uplatnění lidé s mentálním 
postižením. Patrony akce byli: houslový virtuos Jaroslav Svěcený, 

herečky Simona Stašová a Ivana Chýlková.  V rámci pražské Akce 
cihla se tradičně konala i řada doprovodných akcí: například bene-
fiční představení Studia Dva O lásce, které proběhlo přímo v areálu 
chráněného bydlení na Slapech, benefiční představení Šampionky 
ve Studiu Saint Germain Rock Café a dětský den. Portus Praha se 
stal držitelem nového českého rekordu „Řetězový pád největšího 
počtu benefičních cihel“ a byl nominován na titul rekordmana roku  
v kategorii kolektivní rekordy. Na počest všem, kteří si zakoupili 
cihlu  spadl cihlový řetězec z 9829 šamotových cihel, jehož délka 
činila 1,22 km. Pád se uskutečnil na ploše 750 metrů čtverečních, 
trval 4 minuty a 38 sekund a nakonec vytvořil nápis AKCE CIHLA.

PROJEKT IMY POTŘEBUJEME ZNÁT SVÁ PRÁVA
vedoucí projektu: Tomáš Kůs
e-mail: imy@portus.cz

Od července 2009 do července 2010 jsme pokračova-
li v průběžné kampani za práva lidí s mentálním postižením. 
Cílem projektu je zvýšit schopnost poskytovatelů sociálních 
služeb hájit a prosazovat práva svých uživatelů - lidí s men-
tálním postižením. Proběhl dotisk rozebrané brožury Můžete 
si vybrat, vznikla nová publikace a vzdělávací film zaměřené 
úzce na oblast rizika v sociálních službách, proběhly vzdělá-
vací semináře i velká tématická konference... V tomto obdo-
bí byl projekt podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského  
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občan-
ské společnosti. Více na www.imy.cz

II. VÝBOR SDRUŽENÍ V ROCE 2010

Tomáš Masopust - předseda sdružení
Marie Šmídová - místopředseda sdružení
Lucie Šišková - jednatel sdružení

III. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ROK 2010

Pasiva stav k 31.12.  011
Vlastní zdroje celkem 12 909 000,00
Výsledek hospodaření celkem 6 384 000,00
Výsledek hospodaření 2010 -256 000,00
Nerozdělený zisk 6 640 000,00
Jmění celkem 6 525 000,00
Oceňovací rozdíly
Cizí zdroje celkem 581 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry 0,00
Krátkodobé závazky celkem 581 000,00
Dodavatelé 33 000,00
Zaměstnanci 0,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00
Závazky vůči institucím soc.zab. 0,00
Závazky vůči institucím zdr.zab. 0,00
Ostatní přímé daně 1 000,00
DPH 60 000,00
Ostatní daně a poplatky 322 000,00
Daň z příjmu 0,00
Jiné závazky 165 000,00
Dohadné účty pasivní 0,00
Dohadné účty pasivní 0,00
Pasiva celkem 13 490 000,00
Hospodářský výsledek celkem     -256 000,00

Výnosy
hlavní činnost hospodář.čin. celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 322 000,00 3 692 000,00 5 014 000,00
Tržby za vlastní výrobky 8 000,00 1 072 000,00 1 765 000,00
Tržby z prodeje služeb 693 000,00 2 058 039,77 2 665 205,77
Tržby za prodané zboží 621 000,00 259 000,00 880 000,00
Tržby z prodeje majetku 0,00 151 000,00 151 000,00
Tržby z prodeje materiálu 0,00 151 000,00 151 000,00
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0,00 -67 000,00 -67 000,00
Ostatní výnosy celkem 1 647 000,00 17 000,00 1 664 000,00
Úroky 4 000,00 0,00 4 000,00
Jiné ostatní výnosy 1 643 000,00 17 000,00 1 660 000,00
Přijaté příspěvky celkem 1 641 000,00 0,00 1 641 000,00
Provozní dotace celkem 6 288 000,00 0,00 6 288 000,00
Výsledek hosp.před zdaněním 2 822 000,00 -3 078 000,00 -256 000,00
Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00
Výsledek hosp.po zdanění 2 822 000,00 -3 078 000,00 -256 000,000
Výsledek hospodaření po zdanění celkem -256 000,000
Výnosy celkem 10 898 000,00 3 793 000,00 14 691 000,00
Hospodářský výsledek celkem   -256 000,000

     

Aktiva stav k 31.12. 2010
Dlouhodobý majetek celkem 10 462 000,00
Dlohodobý hmotný majetek 12 167 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 93 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00
Oprávky k dlouhodobému majetku/stavby+mov.věci -1 705 000,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku -93 000,00
Podíly v ovl.a řízených osobách 0,00
Krátkodobý majetek celkem 3 028 000,00
Materiál na skladě 66 000,00
Výrobky 0,00
Zboží 514 000,00
Odběratelé 5 000,00
Poskytnuté provozní zálohy 83 000,00
Ostatní pohledávky 226 000,00
Jiné pohledávky 45 000,00
Krátkodobý finanční majetek 2 086 000,00
Jiná aktiva celkem 3 000,00
Aktiva celkem 13 490 000,00
Hospodářský výsledek celkem  -256 000,00

Náklady
hlavní činnost hospodář.čin. celkem

Spotřebovaní nákupy celkem 1 406 000,00 1 945 000,00 3 351 000,00
Spotřeba materiálu 1 003 000,00 1 658 000,00 2 661 000,00
Spotřeba energie 403 000,00 17 000,00 420 000,00
Prodané zboží 0,00 270 000,00 270 000,00
Služby celkem 1 353 000,00 1 959 000,00 3 312 000,00
Opravy a udržování 80 000,00 21 000,00 101 000,00
Cestovné 104 000,00 31 000,00 135 000,00
Náklady na reprezentaci 24 000,00 73 000,00 97 000,00
Ostatní služby 1 145 000,00 1 834 000,00 2 979 000,00
Osobní náklady celkem 4 672 000,00 2 735 000,00 7 407 000,00
Mzdové  náklady 3 508 000,00 2 381 000,00 5 889 000,00
Zákonné  pojištění soc.a zdr. 1 111 000,00 354 000,00 1 465 000,00
Zákonné sociální náklady 53 000,00 0,00 53 000,00
Ostatní daně  a poplatky 0,00 12 000,00 12 000,00
Ostatní náklady celkem 329 000,00 135 000,00 464 000,00
Úroky 0,00 0,00 0,00
Ostatní pokuty a penále
Dary 216 000,00 119 000,00 335 000,00
Jiné statní náklady 113 000,00 16 000,00 129 000,00
Odpisy 316 000,00 85 000,00 401 000,00
Náklady celkem 8 076 000,00 6 871 000,00 14 947 000,00
Hospodářský výsledek celkem  -256 000,00

  

ROZVAHA 2010

Richard Němec - místopředseda sdružení
Ivana Muziková - člen výboru

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  2010
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