
Vážení přátelé a příznivci 
občanského sdružení Portus Praha,

rok 2011 nebyl pro nás, stejně jako pro ostat-
ní neziskové organizace, rokem hojnosti  
a finanční stability. Díky finanční krizi a postu-
pu Středočeského kraje při rozdělování dotací 
ze státního rozpočtu, tomu bylo právě naopak.  
Až do konce června, kdy došlo díky rozhodnutí 
MPSV k navýšení dotací, jsme nevěděli, zdali se 
nám podaří zachovat kvalitu a kapacitu služby 
ve stávajícím rozsahu. Jen díky úsporným opatře-
ním a finančním rezervám z minulých let se nám 
podařilo tento čas překlenout. Bohužel vzhledem 
k systému rozdělování finančních prostředků  
pro poskytovatele sociálních služeb si netroufám 
tvrdit, že to nejhorší je za námi a že se podobná 
situace nebude opakovat. Možná ale díky této 
zkušenosti budeme na další případná omezení 
lépe připraveni. 

Za velkou výhru považuji získání veřejné  
zakázky na podporu sociálně terapeutických 
dílen v rámci Individuálního projektu financova-
ného z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, která 
nám zaručuje financování naší dílny až do kon-
ce roku 2013. Díky těmto prostředkům jsme také 
mohli rozšířit nabídku služeb pro klienty STD  
o řadu vzdělávacích a tréninkových aktivit. 

Také jsme v minulém roce poprvé uspořádali hu-
debně divadelní festival přímo v areálu chráně-
ného bydlení Cihlafest, který se setkal s velkým 
ohlasem, jak ze strany návštěvníků, tak ze strany 
sponzorů. Úspěšná byla i každoroční Akce cihla 
a to i přesto, že jsme poprvé za deset let její-
ho trvání podražili benefiční cihlu na 150 Kč.  
Velký finanční přínos pro nás znamenal i výtě-
žek z benefičního představení, které nám věno-
vala herečka a dlouholetá patronka Akce cihla  
Simona Stašová. Její one women show Shirley 
Valentine, kterou odehrála v divadle Palace, byla  
do posledního místa vyprodána a obnos z výtěž-
ku ještě znásobila nadace Divoké Husy.

Každopádně rok 2011 skončil a my se chystáme 
na rok následující. Nepolevujeme v našich plá-
nech a neztrácíme energii, chuť ani víru, že se 
nám podaří naše služby nadále rozvíjet. Naším 
největším projektem je v současné chvíli příprava 
výstavby nové potravinářské dílny v obci Davle, 
kde by vedle samotné výrobny měl vzniknout  
i malý obchod a rychlé občerstvení. Objekt bude 
umístěn na pozemku, který jsme zakoupili z loň-
ského výtěžku Akce cihla. Když vše vyjde tak, 
jak plánujeme, v září tohoto roku bychom měli 

začít stavět. Stavbu chceme financovat jednak 
prostřednictvím Integračního Operačního Pro-
gramu, tedy z prostředků z EU, jednak z výtěžku 
Akce cihla.

Čeká nás tedy ještě hodně práce, ale věřím, 
že vše zvládneme a s důstojností se vyrovnáme 
s finanční krizí a politickou destabilizací, jejíž 
důsledky pociťujeme všichni v soukromém i pro-
fesním životě.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem svým 
kolegům za jejich každodenní práci, nasazení 
a profesionalitu, která zaručuje kvalitu našich 
služeb a rozvoj všech našich akcí a aktivit. Také 
děkuji výboru sdružení za pomoc a podporu, 
kterou nám poskytuje a všem partnerům a spon-
zorům, díky kterým jsme mohli řadu našich pro-
jektů uskutečnit.

Tomáš Masopust
ředitel sdružení

VI. KONTAKT

IV. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům AKCE CIHLA i benefičních akcí, jsou to:

Generální partner AKCE CIHLA: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Hlavní partner AKCE CIHLA: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Hlavní mediální partneři:  Česká televize • Psychologie dnes • Listy hl. města Praha
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Někdy se stává, 

že rok uteče jako voda a člověk si ani ne-
vzpomene, co všechno se událo. Rok 2011 
takový ale nebyl. Kromě tradičních setkání 
s rodiči a přáteli při příležitosti Velikonoc  
a Vánoc jsme celý první půlrok žili přípravami 
na naši první svatbu klientů. Svatba to byla 
tradiční, se vším, co k ní patří. Novomanželé 

spolu nyní žijí v chráněném bydlení Vyhlídka. 
Romantická nálada se nesla vzduchem a do 
konce roku jsme stihli ještě zrealizovat další 
zásnuby klientů z chráněného bydlení Fara. 
A další vdavky? Pro naši “svatební agenturu“ 
žádný problém... 

Marie Šmídová
vedoucí sociálních 

služeb Slapy

I. AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2011

CHRÁNÉNÉ BYDLENÍ SLAPY
vedoucí projektu: Marie Šmídová
e-mail: smidova@portus.cz

Abychom nezůstávali jen u zpečeťování vztahů našich klientů, průběžně jsme celý rok připravovali první ročník 
letního CIHLAFESTU. Dvoudenní divadelní a hudební festival byl pro nás výzvou a nejen díky podpoře sponzorů 
se vydařil. Svědčí o tom množství prodaných vstupenek a litry vytočeného piva. Závěr roku jsme si zpříjemnili 
Mikulášskou zábavou v Multifunkčním centru ve Štěchovicích. Pozvali jsme spřátelené organizace a mohli jsme 
tak roztančit 70 klientů. Opět díky sponzorům nepřišel Mikuláš s andělem a čertem s prázdnou.

Samozřejmě, nic není tak ideální, jak se může zdát, ale o tom příjemném se píše lépe. Na počátku roku nás zne-
jistila nízká výše finančních dotací, ale díky úsporným krokům jsme tuto situaci úspěšně ustáli. Tímto bych chtěla 
ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům za vstřícnost a loajalitu, kterou vůči sdružení Portus Praha ukázali. 
Vážím si toho. Problémy jsou od toho, aby se řešily. My se o to snažíme. A i když se to zpočátku nezdá, mohou 
být ve finále ku prospěchu nejen klientům, ale i celé organizaci.

Partneři AKCE CIHLA: 
Autobenex, spol. s r.o. • SPRINTER PRAGUE, a.s. • RodinneFOTO.cz • Rock Café 
ACTIVA, spol. s r.o. • STAR Czech s.r.o. • C. S. CARGO a.s. • Balakryl
Malota Production s.r.o. • Bon Art Media, spol. s r.o. • OP TIGER, spol. s r.o.

Mediální partneři AKCE CIHLA A CIHLAFESTU: 
Hospodářské noviny • Rytmus života • Český rozhlas • Radio 1 • rádio Blaník 
rádio Applaus • časopis Enigma • časopis Domov • Pestrý svět • Děti a my
CineStar • RAILREKLAM, spol. s r.o. • RENGL, s.r.o. • Sun Marketing, s.r.o. 
NEWTON Media, a.s. • kina Lucerna, Mat, Oko, Světozor, Aero, Atlas, Evald

Partneři CIHLAFESTU: 
Studio DVA • ČEZ, a.s. • Vodní elektrárny Štěchovice • ALDSTAEDTER INVESTMENT, a.s. 
Řeznictví a uzenářství u Dolejších s.r.o. • Peklas s.r.o. • Jiří Pešek MARP – RELAX
EFKO - karton s.r.o. • Kulturní fond Nadace Charty 77

Partneři benefičního představení Shirley Vallentine: 
OSA • Nadace Divoké Husy • Divadlo Palace

Hlavní regionální partneři: 
Skupina ČEZ • Restaurace u Johana s.r.o. • DELIKOMAT s.r.o.
Zemědělské služby Dynín, a.s. • Saportan s.r.o.

Děkujeme také všem umělcům i technickým pracovníkům, 
kteří se na kulturních benefičních akcích vzdali svých honorářů, jsou to: 
Simona Stašová, Karel Roden, Jana Krausová, dále kapely Lety mimo, 
Tam – Tam Batucada, Doubravánek, Hm…, Kazety, Helemese, 
harmonikářka Piňa-Koláda a v neposlední řadě divadlům: Buchty a loutky,
MIMO o.s., Afintheatre, D. S. Monde, Boršč.

Děkujeme patronům AKCE CIHLA: 
Simoně Stašové, Jaroslavu Svěcenému a Ivaně Chýlkové

Děkujeme hercům, kteří AKCI CIHLA 
podpořili na sochařském happeningu: 
Pavlu Liškovi, Kláře Issové, Lucii Benešové a Pavlu Šimčíkovi

Sociální služby a akce provozované o.s. Portus Praha 
v roce 2011 významně finančně podpořili: 
MPSV • Hlavní město Praha •  Individuální projekt (financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR) • Nadace OKD 
Fond pomoci Siemens • Městská část Praha 5

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ FARA a VYHLÍDKA

Poslání
Posláním chráněného bydlení Slapy je podat pomocnou ruku dospělým lidem, kteří  
nejsou dostatečně samostatní při naplňování svých potřeb v důsledku mentálního postižení. 
Poskytujeme celoroční pobytové a asistenční služby s důrazem na podporu základních 
lidských práv, individuálního rozvoje a důstojného zařazování do běžného života.

Zásady poskytování sociální služby
• úcta k jedinečnosti uživatelů • respekt k právům a potřebám uživatelů • individuální 
přístup k uživatelům • motivace k samostatnosti a nezávislosti uživatelů • prostředí i atmo-
sféra přátelská uživatelům

Cíle sociální služby chráněného bydlení Portus Praha, o. s.
• podpora každého z klientů v uvědomění si sebe sama, svých potřeb a svého místa  
ve společnosti, podpora individuálního rozvoje • vedení každého klienta k odpovědnosti 
ke svému zdraví, za své chování k ostatním lidem a svému okolí • podpora každého  
klienta při vytváření, pochopení a budování vztahů k lidem a okolí všeobecně • uplat-
ňování individuálního přístupu ke klientům • Podpora a rozvoj profesionality pracovního 
týmu asistentů • boj proti vyhoření zaměstnanců chráněného bydlení a podpora optimistic-
kého přístupu zaměstnanců k vykonávané práci, kvalitní spolupráce mezi týmem asistentů  
a vedením • kultivace prostředí, tak aby bylo příjemné k bydlení a bezpečné

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Poslání
Sociálně terapeutická dílna Slapy nabízí pracovní zapojení dospělým lidem, kteří  
nejsou dostatečně samostatní při naplňování svých potřeb v důsledku mentálního postižení  
a nejsou schopni samostatně se uplatnit v běžných pracovních činnostech. Individuál-
ním přístupem motivujeme, podporujeme a rozvíjíme pracovní návyky v rámci možností  
a schopností uživatele. Důležitý je i sociální rozvoj osobnosti s důrazem na lidská práva.

Zásady poskytování sociální služby
• úcta k jedinečnosti uživatelů • respekt k právům a potřebám uživatelů • individu-
ální přístup k uživatelům • motivace k samostatnosti a nezávislosti uživatelů • prostředí  
i atmosféra přátelská uživatelům

Cíle sociální služby chráněného bydlení Portus Praha, o. s.
• podpora každého z klientů v uvědomění si sebe sama, svých potřeb a svého místa  
ve společnosti • vedení každého klienta k odpovědnosti ke svému zdraví, za své chování  
k ostatním lidem a svému okolí • podpora individuálního rozvoje osobnosti každého  
klienta • uplatňování individuálního přístupu ke klientům • podpora a rozvoj profe-
sionality pracovního týmu asistentů • boj proti vyhoření zaměstnanců STD a podpora  
optimistického přístupu zaměstnanců k vykonávané práci • kultivace prostředí, tak aby 
bylo bezpečné a vyhovovalo hygienickým  normám • rozvoj a udržení stávajícího odbytu 
produktů sociálně terapeutické dílny

V. POSLÁNÍ
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA DOBROTY S PŘÍBĚHEM
vedoucí dílny: Šárka Michalíková, marketing: Jan Kubrycht
e-mail: dobroty@portus.cz, kubrycht@portus.cz

Sociálně terapeutická dílna Dobroty s příběhem již tři roky nabízí  
pracovní terapii klientům s mentálním postižením. V roce 2011 jsme 
pokračovali v aktivním budování marketingu značky i rozšiřování  
sortimentu, který distribuujeme do řady pražských kaváren a restaurací 
a také na trzích a festivalech. Zprovozněn byl i internetový obchod. 
Dobroty s příběhem, zakládající si na ruční výrobě a originál. receptu-
rách, jsou držitelem ocenění Česká chuťovka roku 2010 v kat. mléčné 
výrobky. Více na www.dobrotyspribehem.cz

IINDIVIDUÁLNÍ PROJEKT – ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 
vedoucí projektu: Tomáš Kůs, realizátor: Marie Šmídová 
e-mail: imy@portus.cz, smidova@portus.cz

V roce 2011 jsme zvítězili ve výběrovém řízení na podporu provozu  
sociálně terapeutických dílen v regionu Praha – západ. Finanční prostředky 
plynoucí z tohoto projektu zaručují financování sociálně terapeutické dílny 
Slapy až do r. 2013 a též umožnily vznik nových tréninkových aktivit  
a programů.

POTRAVINÁŘSKÁ DÍLNA V OBCI DAVLE
vedoucí projektu: Tomáš Kůs
e-mail: imy@portus.cz

V roce 2011 jsme pracovali na rozsáhlém grantu pro podporu  
investičního projektu, který byl podán do Integračního operačního 
programu v oblasti sociálního podnikání. Nová potravinářská dílna 
na výrobu nakládaných pochutin vznikne na pozemku (zakoupeném 
v roce 2010 z výtěžku Akce cihla) v obci Davle a nabídne práci  
8 lidem s postižením. Plánované zahájení stavby je září 2012, pro-
jekt by měl být dokončen koncem roku 2013. Pro tyto účely zřídilo 
už v roce 2011 o.s. Portus Praha sociální podnik Portus Praha s.r.o.  
Více na www.dobrotyspribehem.cz

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

V rámci kampaně za práva lidí s mentálním postižením jsme v roce 
2011 v počtu 700 ks dotiskli a cíleně distribuovali příručku pro  
zaměstnance sociálních služeb Lidská práva v každodenním životě lidí 
s mentálním postižením. Více na www.imy.cz

AKCE CIHLA 2011
Vedoucí projektu : Lucie Masopustová 
e-mail.: masopustova@portus.cz

AKCE CIHLA v regionech 
Do 12. ročníku sbírky na podporu lidí s mentálním postižením se v roce 
2011 zapojilo 6 neziskových organizací. AKCE CIHLA proběhla  
ve 13 městech a 7 krajích České republiky:
ÚSTECKÝ KRAJ - Jurta, o. s. • PLZEŇSKÝ KRAJ - Diakonie ČCE,  
středisko v Plzni • JIHOČESKÝ KRAJ - Proutek, o. s. • KRAJ VYSO-
ČINA - DCHB, oblastní charita Třebíč • ZLÍNSKÝ KRAJ - IZAP o. s. 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - DCHB, oblastní charita Brno

Celkový výtěžek regionálních sbírek činil 366 700 Kč. Prostředky 
byly využity na financování projektů jednotlivých organizací, zamě-
řených na podporu lidí s mentálním postižením, především na jejich  
integraci do běžné společnosti a zkvalitnění jejich života. 

AKCE CIHLA v Praze 
V průběhu letošní AKCE CIHLA bylo v Praze na stáncích prodáno  
6 890 cihel v hodnotě 1 033 500 Kč a internetové cihly v hodnotě  
13 500 Kč. Včetně darů jednotlivců i firem, DMS, výtěžků z bene-
fičních představení a koncertů činí pražský výtěžek 1 666 386 Kč. 
Výtěžek byl použit na přípravu projektové dokumentace a přípravu  
pro stavební práce k výstavbě potravinářské dílny v obci Davle. 

Doprovodné akce pražské sbírky 2011: 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ U STANICE METRA ANDĚL • DĚTSKÝ DEN 
VE FRANTIŠKÁNSKé ZAHRADĚ  • 2 BENEFIČNÍ KONCERTY V ROCK 
CAFé – kapely HM… a DOUBRAVÁNEK / KAPELA KAZETY a DJ 
BABY PY • PRODEJ DVOU A PůL TISÍCTé CIHLY houslovým virtuosem  
Jaroslavem Svěceným • CIHLAFEST - Benefiční divadelně hudební festi-
val  v zahradě chráněného bydlení Slapy • BENEFIČNÍ PřEDSTAVENÍ 
SHIRLEY VALENTINE V DIVADLE PALACE - one women show Simony 
Stašové. Více na www.akcecihla.cz
                      

II. VÝBOR SDRUŽENÍ V ROCE 2011

Tomáš Masopust - předseda sdružení
Marie Šmídová - místopředseda sdružení
Richard Němec - místopředseda sdružení

III. PřEHLED HOSPODAřENÍ ROK 2011

Pasiva stav k 31.12. 2011
Vlastní zdroje celkem 12 058
Jmění celkem 6 525
Vlastní jmění 6 525
Výsledek hospodaření celkem 5 533
Účet výsledku hospodaření -851
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 6 384
Cizí zdroje celkem 1 121
Krátkodobé závazky celkem 1 121
Dodavatelé 168
Zaměstnanci 251
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění 143
Ostatní přímé daně 27
Daň z přidané hodnoty 35
Jiné závazky 280
Dohadné účty pasivní 217
Pasiva celkem 13 179

Výnosy
hlavní činnost hospodář.čin. celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 549 2 868 4 417
Tržby za vlastní výrobky 0 2 226 2 226
Tržby z prodeje služeb 527 608 1 135
Tržby za prodané zboží 1 022 34 1 056
Ostatní výnosy celkem 1 606 304 1 910
Jiné ostatní výnosy 1 606 304 1 910
Tržby z prodeje majetku 0 38 38
Tržba z prodeje materiálu 0 38 38
Přijaté příspěvky celkem 660 167 827
Přijaté příspěvky (dary) 654 167 821
Přijaté členské příspěvky 6 0 6
Provozní dotace celkem 4 778 14 4 792
Dary 4 778 14 4 792
Výnosy celkem 8 593 3 391 11 984
98
Výsledek hosp. před zdaněním 820 -1 671 -851
Výsledek hosp. po zdanění 820 -1 671 -851
Výsledek hospodaření po zdanění celkem -851

     

Aktiva stav k 31.12. 2011
Dlouhodobý majetek celkem 10 585
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 12 828
Pozemky 1 848
Stavby 9 848
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 522
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 164
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 446
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 243
Oprávky ke stavbám -1 602
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -477
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -164
Krátkodobý majetek celkem 2 594
Zásoby celkem 453
Materiál na skladě 50
Zboží na skladě a v prodejnách 403
Pohledávky celkem 842
Odběrateléw 80
Poskytnuté provozní zálohy 314
Ostatní pohledávky 448
Krátkodobý finanční majetek 1 290
Pokladna 208
Bankovní účty 1 082
Jiná aktiva celkem 9
Náklady příštích období 9
Aktiva celkem 13 179

Náklady
hlavní činnost hospodář. čin. celkem

Spotřebovaní nákupy celkem 1 357 1 618 2 975
Spotřeba materiálu 1 035 1 466 2 501
Spotřeba energie 297 65 362
Prodané zboží 25 87 112
Služby celkem 960 2 385 3 345
Opravy a udržování 148 68 216
Cestovné 35 19 54
Náklady na reprezentaci 5 9 14
Ostatní služby 772 2 289 3 061
Osobní náklady celkem 4 930 921 5 851
Mzdové  náklady 3 735 831 4 566
Zákonné  pojištění soc.a zdr. 1 179 90 1 269
Zákonné sociální náklady 16 0 16
Daně a poplatky celkem 3 12 15
Ostatní daně a poplatky 3 12 15
Ostatní náklady celkem 246 30 276
Dary 178 0 178
Manka a škody 0 3 3
Jiné statní náklady 68 27 95
Odpisy 277 96 373
Odpisy dlouhodobého majetku 277 96 373
Náklady celkem 7 773 5 062 12 835

  

ROZVAHA 2011

Lucie Šišková - jednatel sdružení
Ivana Muziková - člen výboru

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  2011
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