VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA
ZA ROK 2004

Vážení přátelé,
rok 2004 můžeme v našem sdružení hodnotit jako rok úspěšný. V dubnu proběhla
benefiční aukce výtvarných děl, v měsících květnu a červnu již pátý ročník benefiční Akce
cihla. Díky získaným penězům se nám podařilo dokončit rekonstrukci bývalé stodoly ve
Slapech. Vznikla zde chráněná dílna pro výrobu nakládaných hermelínů a chráněný byt,
do kterého se již nastěhovali obyvatelé. Dílnu připravujeme ke spuštění provozu. Daří se
nám tak rozvíjet naše hlavní dva projekty – chráněné bydlení a pracovní centrum v obci
Slapy. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na dosažení těchto úspěchů
podíleli: všem dárcům, sponzorům i dalším příznivcům a také všem zaměstnancům
našeho sdružení!
Jiří Sobek
ředitel sdružení
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I. AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2004
Projekt chráněného bydlení Slapy
Projekt chráněného bydlení v obci Slapy byl nadále hlavní aktivitou našeho
sdružení. Rok 2004 byl již čtvrtým 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 jim co možná
největší osamostatnění. V roce 2004 žilo v chráněném bydlení 12 stálých obyvatel. Kromě
toho se zde uskutečnila řada krátkodobých pobytů. Obyvatelé nyní žijí v chráněné
domácnosti (9 obyvatel), v chráněném bytě (2 obyvatelé), 1 obyvatel žije ve vlastním bytě
v bytovce. Zvýšila se tak nabídka různých druhů bydlení a můžeme tak lépe reagovat na
individuální potřeby jednotlivých obyvatel. V průběhu roku proběhla i řada společných
akcí: zahradní slavnost v červnu, společná letní dovolená v Přeštěnicích, společný pobyt
na horách a řada dalších menších akcí.

Pracovní centrum Slapy
Kromě zajištění bydlení je naším dalším úkolem zprostředkování vhodného
zaměstnání. Za tímto účelem funguje projekt pracovního centra. V rámci pracovního
centra probíhají tyto aktivity:
- práce v chráněné dílně (v roce 2004 v provizorních prostorách)
- provádění úklidových prací v obci Slapy
- příprava obyvatel pro zapojení na běžném trhu práce
V chráněné domácnosti rovněž pravidelně probíhají arteterapeutické programy.
nejvýznamnějším pokrokem v tomto roce bylo dokončení prostorů pro chráněnou dílnu,
ve které od příštího roku bude probíhat výroba nakládaných hermelínů.

Fundraisingové aktivity
V dubnu roku 2004 proběhla již čtvrtá benefiční aukce výtvarných děl. Do aukce
darovali svá díla významní čeští výtvarní umělci. V květnu a červnu se konal 5. ročník
benefiční kampaně Akce cihla. Realizace kampaně proběhla ve spolupráci s o.s. Proutek,
které působí v jižních Čechách. Akce proběhla na čtyřech stanovištích v centru Prahy a
v několika městech na jihu Čech. Prodej benefičních cihel byl doprovázen i řadou
pouličních doprovodných akcí. Patrony Akce cihla byli Jaroslav Svěcený, Eva Holubová a
Vladimír Javorský. Výtěžek akce podpořil rekonstrukci chráněné dílny v obci Slapy a
rekonstrukci chráněného bydlení v obci Plasná. V rámci projektu NROS financovaného
z programu PHARE pracovala ve sdružení fundraiserka, což nám umožnilo provádění
fundraisingu s větší systematičností.
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II. PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2005
Projekt chráněné domácnosti Slapy
V roce 2005 bude i nadále fungovat chráněná domácnost a chráněný byt. V tomto
roce zahájíme přípravu nového projektu – výstavby domu s chráněnými byty ve Slapech.
Budeme tak mít možnost poskytovat služby i samostatnějším klientům s mentálním
postižením. Navíc se zvýší celková kapacita chráněného bydlení. V roce 2005 proběhnou
přípravné práce (architektonický projekt apod.), začátek stavby je plánován v roce 2006.

Projekt pracovního centra Slapy
Hlavním úkolem v roce 2005 bude zahájení výroby nakládaných hermelínů
v chráněné dílně. Dále budeme pokračovat v zaměstnávání obyvatel i mimo vlastní dílnu.
Budeme využívat buď možnosti nabízející se v Praze (kavárna Vesmírna) nebo přímo
v obci (úklidové práce pro obec).

Fundraisingové akce
V roce 2005 proběhne již šestý ročník Akce cihla. Tento ročník bude sdružení
pořádat opět v roli hlavního organizátora. Jako partneři se budou akce účastnit občanská
sdružení Proutek a Jurta, které zajistí konání akce v regionech mimo Prahu. Naším cílem
je vnést do konání Akce cihla nové prvky a posílit ovětově informační složku této akce.

III. VÝBOR SDRUŽENÍ
Výbor sdružení pracoval ve složení:
-

Jiří Sobek, předseda sdružení
David Čálek, místopředseda sdružení
Karel Bezděk, jednatel
Jan Šiška, jednatel
Dana Klímová, členka výboru
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