VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA
ZA ROK 2003

Vážení přátelé,

rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů,
profesí a zaměření funguje na Slapech trochu netypická domácnost. V této domácnosti žijí dospělí
lidé, kteří dlouhá léta trávili život v nejrůznějších ústavech, vždy jen s minimálním právem na
soukromí, na vlastní rozhodování, na prosazování svých představ. Nyní již druhým rokem žijí
v prostředí, které jim dává možnosti zdánlivě samozřejmé: dojít si na nákup když něco potřebuji,
uvařit si, jít večer na fotbalový trénink, zamknout si svůj pokoj… Právě tyto a další zdánlivé
maličkosti a samozřejmosti jsou pro lidi s mentální postižení novinkou v jejich životě. Můžeme
snad říci, že se jejich život stává bohatší. Zároveň ale obohacují život lidí, kteří žijí s nimi a okolo
nich: asistenti v domácnosti, sousedé a také rodiče, se kterými se nyní mnohem častěji vídají. To
vše by ovšem nebylo možné bez pomoci mnoha a mnoha lidí: velkých sponzorů, malých dárců,
členů a sympatizantů sdružení. Těm všem chci na tomto místě poděkovat! Zvláštní poděkování
bych rád vyslovil Stavební spořitelně České spořitelny, která svojí velkorysou pomocí umožnila
vznik chráněné domácnosti i její další fungování a rozšiřování.
Jiří Sobek
předseda sdružení
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I. AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2003
projekt chráněné domácnosti Slapy
Projekt chráněné domácnosti Slapy byl nadále hlavní aktivitou našeho
sdružení. Rok 2003 byl již třetím rokem, kdy domácnost funguje a slouží
svým obyvatelům, lidem s mentálním postižením. Nadále tak naplňuje své
hlavní poslání: přibližovat lidi s mentálním postižením k běžnému životu a
umožňovat co možná největší osamostatnění. V roce 2003 žilo v chráněné
domácnosti 9 stálých obyvatel. Kromě toho se zde uskutečnilo také xx
krátkodobých pobytů.
Základní fungování domácnosti se již poměrně ustálilo. Ovšem i v tomto roce
přišly nové výzvy. Hlavní novinkou bylo přijímání nových obyvatelek – žen.
První skupinu obyvatel totiž tvořili muži, kteří přišli z ústavu, kde žili pouze
muži. Nyní bylo na čase tento neblahý stereotyp změnit a v chráněné
domácnosti se jako obyvatelky začaly objevovat též ženy a dívky. Život
domácnosti to jednoznačně obohatilo. Na konci roku byl přidělen jednomu
z obyvatel obecní byt ve slapské bytovce. Je to první krok k dalšímu
osamostatnění a k snížení závislosti na poskytovaných službách, což je
jedním z našich hlavních cílů.
V průběhu roku se uskutečnilo několik společných akcí. Mezi nejvýraznější
patřila Slapská pouť na konci června, kterou jsme slavili společně s rodiči
obyvatel a s množstvím dalších přátel. Další úspěšnou akcí byl společný
týdenní letní pobyt v Černovicích v jižních Čechách.
pracovní centrum
Kromě zajištění bydlení je naším dalším úkolem zprostředkování vhodného
zaměstnání. Za tímto účelem funguje projekt pracovního centra. V roce 2003
probíhala pracovní činnost obyvatel pouze v improvizovaných prostorech
(dílnička v chráněné domácnosti). Mimo práce v dílně tvořila důležitou
součást pracovních aktivit i péče o zahradu a o zvířata (králíci). Jeden
obyvatel kromě toho pracoval v kavárně Vesmírna v Praze a jeden byl
zapojen v úklidu obce. Rovněž byly provedeny přípravné práce pro
rekonstrukci chráněné dílny v objektu stodoly, kde bude v příštím roce
zahájena výroba nakládaných hermelínů (v této oblasti spolupracujeme
s pražskou kavárnou Hned vedle v Míšeňské ulici).
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Fundraisingové kampaně
V roce 2003 proběhl 4. ročník benefiční kampaně Akce cihla. Realizace
kampaně proběhla ve spolupráci s o.s. Máme otevřeno? Akce proběhla na
čtyřech stanovištích v centru Prahy. Prodej benefičních cihel byl doprovázen i
řadou pouličních doprovodných akcí. Patrony Akce cihla byli Jaroslav
Svěcený,
Akce cihla s máme otevřeno
4 stánky
Svěcený + Javorský nový patron
doprovodné akce, osobnosti
výtěžek příprava aukce (autoři…)
projekt NROS

II. PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2004
Projekt chráněné domácnosti Slapy
otevření chr. bytu

Projekt pracovního centra Slapy
Zajistit obyvatelům chráněné domácnosti možnost smysluplné práce je
jedním z našich hlavních úkolů v tomto roce. Za tímto účelem bude
vytvořeno pracovní centrum, které bude pracovat dvěma způsoby:
- chráněná dílna: vznikne v jedné z hospodářských budov v areálu
chráněné domácnosti. Hlavním výrobním programem bude výroba
nakládaných sýrů. Rekonstrukce, kterou finančně podpořilo Konto
Bariéry by měla být hotova do konce roku 2003
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- podporované zaměstnávání: samostatnějším obyvatelům domácnosti
bude pracovní centrum vyhledávat práci přímo v obci a v dostupném
okolí. Centrum dále zajistí i pracovní zácvik a eventuální asistenci přímo
na pracovišti.
Fundraisingové kampaně
V tomto roce proběhne 4. ročník "Akce cihla" (pořádáme opět ve spolupráci
s o.s. Máme otevřeno?), zahájení kampaně je plánováno na květen. V závěru
roku sdružení PORTUS PRAHA pořádá již třetí aukci výtvarných děl v paláci
na Žofíně. Kromě toho v prosinci proběhne tradiční adventní koncert.
III. VÝBOR SDRUŽENÍ
Výbor sdružení pracoval ve složení:
- Mgr. Jiří Sobek, předseda sdružení
- Mga. David Čálek, místopředseda sdružení
- Marek Boušek, správce sdružení

IV. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
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