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Vážení přátelé a příznivci Portusu Praha,

Rok 2021? Dělá mi trochu problém se přesně zorientovat, pandemie koronaviru 
nám zřejmě slila vzpomínky do jednoho celku. 

Každopádně rok 2021 začal úplně jinak než všechny roky předchozí. V tomto roce 
jsme neměli žádné plány a očekávali jsme dlouhé měsíce prázdnoty. Měli jsme 
ovšem opěrné body a již i zkušenosti, abychom krizi a chaos v pandemii zvládli
a našli si v ní denní rituály, ze kterých je možné se těšit. Vzpomínám si, jak často se 
měnila vládní opatření... Když už jsme jim vše přizpůsobili a vymysleli nový 
systém jejich dodržování, tak se znovu změnila... Tahle hra na kočku a na myš, kdy 
se nestihnete ani nadechnout, trvala téměř do konce dubna. A pak přišel zvrat
a bylo možné zase chvíli žít. 

I naše projekty jsme proto museli řešit překotně a rychle. Přesto jsme připravili 
benefiční sbírku AKCE CIHLA a festival CIHLAFEST a to za třetinu obvyklého času.
I když jsme zkrátili rozsah sbírky a program festivalu, doufáme, že na výsledku to 
nebylo příliš znát. Stejně tak se začali opět rozkoukávat klienti našich služeb, kteří 
konečně mohli navštívit své příbuzné a dopřát si třeba výlet nebo dovolenou.

Při návratu do staronové reality jsme zjistili, že hodně lidí v izolaci ztratilo návyky, 
které patřívaly ke standardní slušné komunikaci. I v naší organizaci jsme si museli 
drobně připomenout hranice pracovních povinností, znovu jsme nastavili etická 
pravidla, připomněli si práva a povinnosti každého člena týmu i našich klientů.
S respektem k těmto hodnotám jsme zvládli projít i názorovými rozkoly ohledně 
bezpečí i potenciálního nebezpečí vakcinace, která většinovou společnost začala 
dělit.

                                                                                                       
                                                                                                       Gabriela Štěpánková
                                                                                                                             ředitelka  
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Vážení přátelé,
Do roku 2021 jsme vstupovali s nadějí, že se život bude pomalu vracet do normálních 
kolejí. Tak tomu vlastně i bylo - zatímco některé plánované akce se podařilo realizovat, 
jiných jsme se ještě museli vzdát. Nově jsme také spoléhali na čerstvě osvojené distanční 
postupy a komunikaci. Mezi zrealizované akce patřil CIHLAFEST, letní dovolené s klienty 
nebo piknik s rodinami klientů, naopak nám nevyšel předvánoční jarmark.

Zapojili jsme se do projektu vedeném Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem 
„Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro osoby
s mentálním postižením a autismem v ČR.“ Jsme přesvědčení, že  kvalitu sociálních 
služeb je potřeba neustále reflektovat a posouvat, a že tento projekt přinese své 
výsledky v podobě zmapování situace a ukáže možnosti, jak pracovat dál na rozvoji 
služeb v ČR. 

Náš tým doznal několika personálních změn. Především jsme se rozrostli o jednu pozici 
sociálního pracovníka, během roku se vyměnili vedoucí sociálně terapeutické dílny, 
drobné personální změny proběhly i v týmech asistentů, například se rozrostl tým služby 
Podpora samostatného bydlení.

Naším „zaměstnavatelem“ jsou však klienti samotní. Snažíme se s nimi a pro ně neustále 
nacházet cesty, jak žít co nejsamostatnější život. To znamená nejen myslet na systémová 
opatření, ale také hledat nové příležitosti pro jednotlivé klienty služeb. Možná to jsou 
někdy jen drobné změny, důležité však je, že pomáhají klientům jít vpřed.

Nezbývá než poděkovat klientům služeb za to, že jsou s námi a pracovníkům služeb
 za totéž. Díky za vaši práci!

Lucie Šišková
vedoucí sociálních služeb na Slapech  
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HISTORIE PORTUSU PRAHA

Nestátní nezisková organizace Portus Praha vznikla v roce 2001 jako občanské 
sdružení a později se kvůli změně legislativy transformovala nejprve ve spolek 
a poté v zapsaný ústav. Po celou dobu existence se Portus Praha věnuje 
poskytování moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením 
a snaží se přispět k jejich samostatnému životu. Je zakladatelem 
benefičního projektu AKCE CIHLA, který úspěšně provozuje přes 20 let. 

Portus Praha za dobu své existence zrekonstruoval bývalou farní budovu v obci 
Slapy a zprovoznil zde Chráněné bydlení Fara pro 12 klientů s mentálním 
postižením. Ve stejném areálu zrekonstruoval také sociálně terapeutickou dílnu, 
kde provozuje pro klienty edukační programy a pracovní centrum. Z výtěžků 
AKCE CIHLA a z evropských fondů vystavěl Portus Praha ve Slapech další budovu – 
Chráněné bydlení Na vyhlídce, kde žije sedm klientů v nezávislých garsonkách. 
Novou službou od ledna 2017 je Podpora samostatného bydlení poskytovaná 
v regionu Praha - západ deseti dalším klientům. 

V roce 2011 byla založena společnost Portus Praha, s.r.o., která pod značkou 
DOBROTY S PŘÍBĚHEM provozuje sociální podnik s potravinářskou výrobou. 
Budova, v níž se vyrábí nakládané speciality, byla vystavěna z výtěžků 
AKCE CIHLA v městysu Davle a v dnešní době je zde zaměstnáno na HPP 11 lidí 
s postižením. Výrobky podnik prodává přes vlastní e-shop po celé ČR, nebo se 
účastní trhů s pojízdným foodtruckem. V roce 2020 bylo v Davli otevřeno Bistro 
a kavárna díky EU dotacím z programů IROP a OPZ a výtěžkům sbírky AKCE CIHLA.     
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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.

Rok 2021
Rok 2021 přinesl do služby chráněné bydlení nové výzvy. Tentokrát se týkaly 
částečné obměny klientů sociální služby. Samozřejmě, že takové změny 
zasáhnou do zaběhnutého života komunity, a tak jsme vyzkoušeli nejen vlastní 
síly, ale i trpělivost klientů. Znovu jsme stáli před úkolem definovat si, jaké služby 
poskytujeme a jak moc je můžeme měnit. Tak jako každý z nás i sociální služby 
mají své limity. Klientům služby ale také pomáháme posouvat se dál. Často to 
bývá citlivá práce s emocemi klientů, kteří jdou naproti životním výzvám. V naší 
práci snad není větší výzvy, než je přechod klienta z pobytové služby do běžného 
života s podporou terénní služby... 

Poslání
Posláním sociální služby Podpora samostatného bydlení je poskytovat 
dospělým lidem s mentálním postižením potřebnou míru podpory 
při naplňování vlastních potřeb v jejich přirozeném prostředí, s důrazem 
na svobodnou volbu a s respektem k jejich představě o vlastním životě. Služba 
umožňuje získávat životní zkušenosti na základě vlastního rozhodnutí 
a ty následně využívat k budování vlastní samostatnosti a nezávislosti.  

Rok 2021
Rok, který máme za sebou byl velmi dynamický. Stále se měnící podmínky 
k životu hodně prověřily flexibilitu nejen asistentů, ale hlavně klientů. Situaci 
jsme ale pojali jako výzvu a měli jsme prostor vyzkoušet si nové věci. Podařilo se 
nám tak rozvíjet službu a také náš tým pracovníků. V r. 2021 se o práci s 10 klienty 
dělili čtyři asistenti a jedna vedoucí služby. Rozsah poskytované služby byl
u klientů nejčastěji dvakrát týdně po dvou hodinách, přičemž začátek 
spolupráce s novými klienty je vždy intenzivnější.   
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AKTIVITY V ROCE 2021

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLAPY
vedoucí sociálních služeb: Lucie Šišková / siskova@portus.cz

www.portus.cz

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
vedoucí sociální služby: Zuzana Bajerová / bajerova@portus.cz
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Poslání
Sociálně terapeutická dílna (STD) 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. Individuálním přístupem motivujeme, podporujeme 
a rozvíjíme pracovní návyky v rámci možností a schopností uživatele. Důležitý 
je i sociální rozvoj osobnosti s důrazem na lidská práva.

Rok 2021
V roce 2021 byla sociálně terapeutická dílna (STD) i přes epidemiologickou 
situaci v provozu po celý rok. V dopoledních hodinách se stále soustředila
na pracovní nácvik, který rozvíjí jemnou motoriku klientů a přitom je užitečný – 
loupání česneku (surovina pro potravinářskou výrobu našeho sociálního 
podniku). Tento nácvik probíhá od pondělí do čtvrtka - v průměru naloupeme
asi 10 kg česneku týdně. V odpoledních hodinách se sociálně terapeutická dílna 
zaměřuje primárně na individuální nácviky. Jedná se především o individuální 
nácviky vaření, úklidu či o různé vzdělávací činnosti – psaní, počítání nebo práce 
na PC. V případě příznivého počasí se nácvikové činnosti přesouvají na zahradu, 
kde se asistenti s klienty věnují mj. pěstování zeleniny, sklizni ovoce
 a volnočasovým i relaxačním aktivitám. 

Pokračovali jsme v pátečních setkáních, na kterých se klienti zaměřují
na muzicírování a zkoušení nových písní. Naše kapela Faraband měla i veřejná 
vystoupení. 

V roce 2021 došlo v STD k personálním změnám. Změnila se vedoucí sociální 
služby a asistenční podporu klientům nyní zajišťují dva asistenti. V roce 2022 nás 
čekají dlouhodobě plánované organizační a koncepční změny. Za celý tým 
doufáme, že budou mít pozitivní efekt. 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLAPY
vedoucí sociální služby: Nikol Špráchalová / dilna@portus.cz
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Sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM spustil po několika letech příprav svoji 
potravinářskou výrobu v městysu Davle od února 2014. Dnes zaměstnává celkem 
11 lidí s postižením na HPP. Hlavní budova, oceněná v rámci Young Architect 
Awards, vybavení podniku i koupě pozemku byla financována z výtěžků benefiční 
sbírky AKCE CIHLA.

Sociální podnik se zabývá především ruční výrobou nakládaných sýrů (tradičních 
i originálních druhů a příchutí), utopenců a dalších specialit, které prodává přes 
vlastní e-shop po celé ČR anebo v pojízdném foodtrucku na trzích. Během 
koronavirové krize v letech 2020 - 21 jsme kompletně změnili náš způsob 
prodeje. Většinu naší produkce již neprodáváme přes prostředníky (restaurace
a kavárny), ale on-line ve vlastním e-shopu.  

V minulých letech jsme mj. zvítězili v soutěži UniCredit Bank Lepší byznys jako 
nejúspěšnější sociální podnik roku a uspěli také v prestižní soutěži EY Podnikatel 
roku jako nejlepší sociálně prospěšný podnikatel. V roce 2018 jsme uspěli hned 
ve dvou evropských projektech, které nám umožnily provozovnu rozšířit také
o bistro a kavárnu pro veřejnost. Přístavba byla zahájena v srpnu 2019 a v r. 2020 
již bylo bistro zprovozněno. Navýšili jsme díky tomu počet zaměstnanců
s postižením a v roce 2021 jsme také zprovoznili venkovní terasu. Sociální podnik 
DOBROTY S PŘÍBĚHEM provozuje společnost Portus Praha, s.r.o., stoprocentně 
vlastněná neziskovou organizací Portus Praha, z.ú.    
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SOCIÁLNÍ PODNIK DOBROTY S PŘÍBĚHEM
kontakt na manažera projektu: vedeni@dobrotyspribehem.cz

www.dobrotyspribehem.cz
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Portus Praha, z.ú. školí v akreditovaných kurzech MPSV pracovníky v sociálních službách, 
sociální pracovníky a management neziskových organizací. V akreditovaných kurzech 
MŠMT školíme pedagogické pracovníky v rámci dalšího vzdělávání od roku 2014. 
V současné chvíli se soustředíme na kurzy přímo v organizacích poskytovatelů sociálních 
služeb.

V současné nabídce máme tyto kurzy: 

1) PROČ MÁ VEŘEJNOST PŘEDSUDKY KE KLIENTŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB? 
(STEREOTYPNÍ CHOVÁNÍ KE KLIENTŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB)
2) JAK SE BRÁNIT PŘEDSUDKŮM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH? 
3) PŘEDSUDKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
4) KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ - ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ PŘI SPOLUPRÁCI S KLIENTEM
5) ÚVOD DO ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ KLIENTŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
6) ZÁKLADNÍ METODY A TECHNIKY INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ
7)  JAK PŘEDCHÁZET A PRACOVAT S RIZIKEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
8) PRÁVA A POVINNOSTI V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
9) PROFESIONÁLNÍ POMÁHÁNÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
10) PRÁCE S MOTIVACÍ KLIENTA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
11) UMĚNÍ PTÁT SE PŘI ROZHOVORU S KLIENTEM
12)  JAK SE ZACHOVAT PŘI ZRAŇUJÍCÍ KOMUNIKACI S KLIENTEM
13) SPECIFIKA A MOŽNOSTI PRÁCE SE STÁRNOUCÍ POPULACÍ

Lektorský tým Portus Praha z.ú. čítá 11 odborných lektorů, kteří se tématy, 
jež školí, zabývají také přímo v praxi.
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VZDĚLÁVÁNÍ
koordinace projektu: Tereza Mokrošová / vzdelavani@portus.cz
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režimu s prodejním stánkem pouze v ulici Na Příkopě (Praha 1) během letních 
měsíců. Nebylo možné ani uskutečňovat benefiční projekty našich partnerů 
a spolupracujících organizací v regionech. Neuskutečnili se ani obvyklé 
doprovodné programy - divadelní představení aj., kromě festivalu CIHLAFEST, 
který opět proběhl v mírně omezeném režimu.  

Výtěžek benefiční sbírky byl věnován na opravy budov chráněného bydlení a na 
koupi osobního automobilu, který je využíván pro provoz našich služeb.

V ulicích Prahy podpořilo benefiční sbírku stovky lidí. Celkový příjem pražské 
sbírky tvoří tržby z prodeje benefičních předmětů, tržby z prodeje 
„internetových cihel,“ finanční dary jednotlivců, příjem z DMS, dary pomocí QR 
kódu a doprovodných benefičních akcí. Celkový výtěžek sbírky AKCE CIHLA 2021 
činí 1 394 431 Kč. 
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AKCE CIHLA 2021
vedoucí projektu v r. 2021: Soňa Cimalová / cihlavakci@portus.cz

www.akcecihla.cz
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Ivana Muziková – člen správní rady
Lucie Šišková – člen správní rady
Jaroslav Havlín – člen správní rady
Tomáš Masopust - člen správní rady

Výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu: 0.

Za ustavičnou každodenní práci po celý rok 2021 děkuji všem zaměstnancům naší 
organizace, kteří museli potlačit své obavy během koronavirového roku 
a být oporou klientům. 

Velké poděkování patří všem organizacím, osobnostem, individuálním dárcům 
a dobrovolníkům, kteří nás dlouhé roky podporují a sami se ocitli ve velkých nejistotách. 
Mysleli jste na nás nejen finančně, ale i svým zájmem a nabídkami pomoci fyzické, často 
jste nám tak připomněli, že v tomto boji nejsme sami a máme v našich partnerech 
oporu.

Děkuji všem našim klientům, že byli schopní se v koronavirovém čase zorientovat
 a plnohodnotně žít.   

Gabriela Štěpánková, ředitelka Portus Praha, z.ú.
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V roce 2022 budeme zachovávat aktivity a akce, které ukázaly svou 
životaschopnost v posledních dvou letech, ale budeme je inovovat, aby se 
udržely i v době zvratů a nových okolností. Soustředíme se na rozvoj terénní 
služby Podpora samostatného bydlení Portus Praha, abychom byli schopní 
poskytnout službu v celém regionu Praha-západ a Brdy-Vltava. V tomto směru 
se soustředíme také na osvětu a propagaci, od které si slibujeme nejen možnost 
pomoci více klientům, ale i vytvoření prostředí, kde budou lidé s mentálním 
znevýhodněním lépe přijímáni do běžné společnosti. Na podporu financování 
služby budeme hledat vlastní fundraisingové zdroje - jedním z nich bude např. 
tzv. „Běh pro normálně postižené.“

Naší nejstarší sociální službou je Chráněné bydlení Fara na Slapech - zde
je potřeba inovovat a rekonstruovat. Na tyto investice budou využité finance 
ze známé sbírky AKCE CIHLA, jejíž 23. ročník se bude konat od června do září 
v Praze v ulici Na Příkopech a především poběží i paralelní online sbírka, kde je 
možné přispívat celoročně. AKCE CIHLA se bude konat kromě Prahy také 
v dalších městech Čech a Moravy díky spolupráci s partnerskými NNO. Inovovat 
chceme i činnosti v naší Sociálně terapeutické dílně Slapy a to až k její 
transformaci na sociální rehabilitaci. 
                         
                       

PLÁNY PRO ROK 2022
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Hlavní partner AKCE CIHLA:

Hlavní partneři CIHLAFESTU: 
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. - Zámek Slapy, ČEZ, a.s., SOUTOK-Stavebniny, 
s.r.o. 

Partneři, sponzoři a donátoři AKCE CIHLA: 
Balakryl - PPG Deco Czech, a.s., IBA Group, a.s., MHMP odbor školství, mládeže 
a sportu, Pražský servis IT, s.r.o., Refork, Solitea Česká Republika, s.r.o., Vema, a.s.

Partneři CIHLAFESTU: 
Středočeský kraj, Modrá Loděnice – Jachtklub, OSA – Ochranný svaz autorský, 
Městys Štěchovice, Městys Davle, Obec Buš, Obec Čím, Obec Chotilsko, Obec 
Korkyně, Obec Měchenice, Obec Slapy, Ministerstvo kultury, Tesco Stores ČR, 
a.s., KBJ VELKOOBCHODY s.r.o., Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH, Pivovar 
Kácov

Mediální partneři AKCE CIHLA a CIHLAFESTU: 
Náš REGION, Portál, s. r. o., protisedi.cz, Rádio BLANÍK

Podporovatelé Portusu Praha, z.ú.: 
Activa, spol. s r.o., Středočeský kraj, Allen & Overy, Město Říčany, MAS Brdy – 
Vltava, Evropská unie OPZ zaměstnanost, IROP, Zdeněk Kulda, Arcibiskupství 
pražské, Římskokatolická farnost Štěchovice, Miroslav Lédl, Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové, Konto bariéry – Nadace Charty 77, The British Chamber 
of Commerce in the Czech Republic, Asociace společenské zodpovědnosti, 
Anect a.s., Kovařík Pavel, Havel, Holásek & Partners s.r.o., Nadace VIA, Nadace 
ČEZ, ČEPS a.s., Nadace VINCI v České republice, Autonapůl, družstvo, NET4GAS, 
s.r.o., Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Rozběháme Česko z.ú., 
British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

Osobnosti: 
Simona Stašová, Jaroslav Svěcený, Tomáš Vaněk, David Kraus
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. 
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PORTUS PRAHA, zapsaný ústav
sídlo a kontaktní adresa: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2
telefon: +420 261 217 671
e-mail: portus@portus.cz

www.portus.cz
www.akcecihla.cz
www.dobrotyspribehem.cz

www.facebook.com/AkceCihla
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