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I. Aktivity sdružení v roce 2006

Vážení přátelé,

Projekt chráněného bydlení Slapy

rádi bychom vám představili činnost našeho
občanského sdružení
v roce 2006. Tento
rok můžeme hodnotit
jako úspěšný. Především se nám podařilo
zahájit stavbu nového domu Na Vyhlídce
v obci Slapy, ve kterém po jeho dokončení
bude bydlet 7 lidí s mentálním postižením.
Rovněž další aktivity sdružení se v tomto roce rozvíjely: hermelínová dílna ve
Slapech zvýšila svojí produkci, do Akce
cihla se zapojily další regiony v Čechách i na
Moravě, proběhla i řada zajímavých
doprovodných akcí. Rád bych na tomto
místě poděkoval všem, díky kterým se nám
daří naše cíle naplňovat: všem dárcům,
sponzorům a příznivcům a také členům
i zaměstnancům našeho sdružení!

Základní informace o projektu:
• adresa: Slapy 74, PSČ 252 08
• tel.: 257 750 010
• e-mail: slapy@portus.cz
• vedoucí: Mgr. Dana Klímová

Projekt chráněného bydlení v obci Slapy je
trvale hlavní aktivitou našeho sdružení. Rok
2006 byl již šestým rokem, kdy chráněné bydlení funguje a slouží svým obyvatelům, lidem
s mentálním postižením. Nadále tak naplňuje
své hlavní poslání: začleňovat lidi s mentálním
postižením do běžného života a umožňovat
jim co možná největší osamostatnění. V roce
2006 žilo v chráněném bydlení 12 stálých
obyvatel. Kromě toho se zde uskutečnila řada
krátkodobých pobytů. Obyvatelé žijí v chráněné domácnosti (9 obyvatel), v chráněném
bytě (2 obyvatelé), 1 obyvatel žije ve vlastním
bytě v bytovce. Obyvatelé mají kromě bydlení
zajištěnu i asistenci, která je poskytována dle
individuálních potřeb a umožňuje jak zvládání
běžných každodenních úkolů, tak i smysluplné naplnění volného času.

rů a řada dalších hostů. Dům bude stát v obci
Slapy na pozemku, který sdružení zakoupilo
z výtěžku Akce cihla. Dům je určen pro
samostatnější lidi s mentálním postižením.
Architektonický projekt zpracoval akad. arch.
Oldřich Hozman. Stavbu provádí firma STATUS stavební a.s. z Pelhřimova. Dům by měl
začít sloužit svým obyvatelům v roce 2008.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
v rámci Společného regionálního operačního programu.

Jiří Sobek
ředitel sdružení

Pracovní centrum Slapy
Základní informace o projektu:
• adresa: Slapy 74, PSČ 252 08
• tel.: 257 750 535
• e-mail: dilna@portus.cz
• vedoucí: Štěpán Kouklík, Štěpánka Matějková
(od června 2006)

Také letos jsme na začátku léta v areálu chráněného bydlení uspořádali tradiční zahradní
slavnost. Obyvatelé chráněného bydlení se
zúčastnili i některých dalších společných akcí:
letní dovolené, zimní výpravy do hor, mnoho
různých výletů.

Stavba nového domu Na Vyhlídce
4. října 2006 jsme slavnostně položili základní kámen k novému domu pro chráněné
bydlení Na vyhlídce. Slavnosti se zúčastnili
patroni Akce cihla, zástupci hlavních sponzo-

Kromě zajištění bydlení je dalším úkolem
našeho sdružení zprostředkování vhodného
zaměstnání lidem s mentálním postižením.
Za tímto účelem funguje projekt pracovního
centra. V rámci pracovního centra probíhají
tyto aktivity:
- práce v chráněné dílně (výroba nakládaných
hermelínů a utopenců)
- provádění úklidových prací v obci Slapy
- zapojení obyvatel na běžném trhu práce
Výrobky chráněné dílny dodáváme do vybraných pražských restaurací, jejichž počet se
v roce 2006 průběžně zvyšoval. Oproti minu-

lému roku se nám podařilo výrobu téměř
zdvojnásobit. Díky grantu nadace VIA jsme
také vytvořili pro výrobky nové etikety a další propagační materiály. Naše výrobky nyní
nabízíme pod souhrnnou značkou „Dobroty
s příběhem“.
Jsme rádi, že se do pracovní činnosti podařilo
zapojit již téměř všechny obyvatele chráněného bydlení. Smysluplná práce znamená pro
lidi s mentálním postižením velmi mnoho:
získávají sebedůvěru, učí se novým věcem,
zakoušejí pocit vlastní užitečnosti.
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Projekt I MY potřebujeme znát
svá práva

• vedoucí projektu: Tomáš Kůs

Akce cihla
• vedoucí projektu: Tomáš Masopust

Od května do července proběhl již 7. ročník
veřejné sbírky Akce cihla. Speciální cihly si
občané mohli zakoupit na stanovištích v Praze
i v dalších městech České republiky. Výtěžek
sbírky dosáhl v Praze výše 1 290 000 Kč, celkově pak 1 794 900 Kč. Nad Akcí cihla převzal záštitu primátor hl.m. Prahy Pavel Bém,
patrony akce byli Jaroslav Svěcený, Simona
Stašová a Hana Maciuchová. Prodeje cihel se
účastnily i další známé osobnosti: Aňa Geislerová, Zuzana Stivínová, Tatiana Vilhelmová,
Pavel Liška, Klára Issová, Petr Vacek a další.
Akci cihla doprovázela řada akcí: Běh s cihlou
(1. 6. 2006 v ulici Na Příkopě), divadelní představení „Na konci duhy“(11. 7. 2006 na letní
scéně Vyšehrad) a „Poslední ze žhavých milenců“ (29.9.2007 v Divadle U Hasičů) a výstava
pomalovaných cihel (11. 9. - 30. 9. 2006).
V rámci Akce cihla proběhla též dvoudenní pouliční sbírka Cihlový den (25. 9. a 26. 9. v Praze),
při které se vybralo 400 000 Kč.

V září 2006 zahájilo naše sdružení projekt
„I MY potřebujeme znát svá práva“. Jak vyplývá
z názvu, projekt je zaměřen na posilování práv
lidí s mentálním postižením. Na úvod projektu
proběhlo setkání u kulatého stolu, kterého se
zúčastnili odborníci z oblasti sociálních služeb,
právníci, zástupkyně Úřadu veřejného ochránce práv, Úřadu vlády ČR a zástupci dalších
institucí. V průběhu projektu vzniká několik
tematicky zaměřených publikací, tři vzdělávací
filmy, probíhá celostátní konference na dané
téma a několik návazných vzdělávacích akcí.
Projekt je financován z prostředků EU v rámci
Akce cihla probíhala též mimo Prahu. Na jihu
programu Transition Facility.
Čech akci organizovalo občanské sdružení
Více informací na www.imy.cz.
Proutek, výtěžek podpořil chráněné bydlení
v Plasné. V severních Čechách akci organizovalo sdružení Jurta a výtěžek posloužil ke
zřízení nového chráněného bytu v Děčíně
a podpoře chráněných dílen. Do Akce cihla
se v tomto roce zapojili noví regionální partneři: Diecézní charita Brno (výtěžek použit na
rekonstrukci prostor fary v Dolních Věstoni-

cích, který bude sloužit lidem s mentálním
postižením a artismem), Charita Opava (rozšíření činnosti rehabilitačních dílen pro duševně nemocné a mentálně postižené v Opavě)
a Oblastní charita Třebíč (výtěžek použit
na vytvoření bezbariérového přístupu do
stacionářů Úsměv a Domovinka v Třebíči).

II. Plán činnosti v roce 2007

III. Výbor sdružení

Projekt chráněné domácnosti Slapy

V roce 2006 výbor sdružení pracoval
ve složení:

V roce 2007 bude i nadále naší nejdůležitější
aktivitou chráněné bydlení ve Slapech. Naše
služby chceme zlepšovat v souladu s nově
platným zákonem o sociálních službách.

Projekt pracovního centra Slapy

Naším cílem v roce 2007 bude plné využití
výrobní kapacity naší dílny a udržení stávajícího počtu odběratelů. Výrobní program
zůstává beze změny – výroba nakládaných
hermelínů. Zaměřit se chceme na zvyšování
kvality našich výrobků a na dotvoření propaNový projekt Na Vyhlídce
Našim hlavním úkolem je pro tento rok gačních materiálů.
úspěšné provedení a dokončení nového
domu pro chráněné bydlení Na Vyhlídce. Akce cihla
Dům svým obyvatelům začne sloužit v roce V roce 2007 proběhne již osmý ročník Akce
2008, ovšem již v roce 2007 musí proběh- cihla. Tento ročník budeme pořádat opět
nout výběr nových obyvatel a celková pří- v roli hlavního organizátora. Naším cílem je
rozšíření počtu regionálních partnerů, aby se
prava provozu nové sociální služby.
tak Akce cihla dostala do většiny velkých měst
v Čechách i na Moravě. Výtěžek Akce cihla
v regionech i nadále vždy podpoří místní regionální projekt zaměřený na lidi s mentálním
postižením. V roce 2007 plánujeme rovněž
uspořádat další ročník již tradiční benefiční
aukce výtvarných děl.
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Jiří Sobek,
předseda sdružení
David Čálek,
místopředseda sdružení
Dana Klímová,
jednatelka
Richard Němec,
jednatel
Karel Bezděk,
člen výboru

IV. Přehled hospodaření
ROZVAHA
Aktiva

stav k 31. 12. 06

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Materiál na skladě
Výrobky
Zboží
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

2 917 551
168 079
1 004 966
-283 657
-168 079

23 400
2 391
257 560
68 335
99 677
12 030
3 300
3 238 657
64 451
7 408 661

Pasiva

stav k 31. 12. 06

Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření

3 092 902

Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé bankovní úvěry
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky vůči institucím soc. zabezpečení
Závazky vůči institucím zdr. pojištění
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Hospodářský výsledek

325 450
182 892
8 852
77 824
31 071
15 452
172 872
113 097
1 748 464
1 310 000

Pasiva celkem

7 408 661

329 785

VÝSLEDOVKA
Náklady

Výnosy

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem

Tržby za vlastní výkony a za zaboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

778 000
1 676 000
417 000
-1 000
974 000
2 655 000
3 852 000
1 310 000

Hospodářský výsledek celkem

1 310 000

Zprávu auditora naleznete na www.portus.cz.

1 480 000
235 000
440 000
86 000
74 000
20 000
2 324 000
3 138 000
861000
26 000
28 000
100 000
227 000
2 000
9 041 000

Výnosy celkem

10 351 000
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V. Poděkování
Činnost našeho sdružení finančně podpořili:
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Autobenex spol. s r.o., MCA, a.s., Britská obchodní komora, Metrostav, a.s.,
Nadace Via, Nadace Divoké husy, Nadace Penta, Hilfsverein Nymphengurg e. V., GfK Praha s.r.o., Povltavské mlékárny, a.s.,
Intercash, s.r.o., Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o., IVAX Pharmeceuticals, s.r.o., A.Charouz, spol. s r.o., Annonce, k.s.,
EUBE, a.s., Mirto, s.r.o., David Čálek, Jana Václavů, Jiří Kuchta, MPSV, Magistrát hl. m. Prahy, Středočeský kraj,
NROS a mnozí další.
Dále naší činnost podpořili:
Atlas.CZ, a.s., Český rozhlas, Newton IT, P-D Refractories, Profit, Czech Business Weekly, Domov, Česká televize,
AutoExpert, Sprinter Prague a.s., Fórum dárců, Great United Trading, s.r.o., Adjust Art, s.r.o., Centropen a.s.,
EMCO spol. s r.o., Barvy Tebas, s.r.o., CK Petr´s, Karlovarské minerální vody, a.s., Odkolek, a.s., S-Mobil, s.r.o., Studio DVA,
kino Světozor, Divadlo U Hasičů, Hannah Czech, a.s., Programcycle – Martin Oříšek, Henkel ČR, spol. s r.o., Dimar s.r.o.,
Primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, Magistrát hl. m. Prahy, Úřady městských částí Praha 1 a Praha 5, obec Slapy,
patron pan Jaroslav Svěcený, patronka paní Hana Maciuchová a patronka paní Simona Stašová.
Všem dárcům a partnerům sdružení velmi děkujeme!

Kontakty
PORTUS PRAHA, občanské sdružení (provozovatel chráněné domácnosti Slapy):
kancelář: Kozácká 16, Praha 10, 101 00
telefon: 224 934 813
e-mail: portus@portus.cz, http: //www.portus.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 1942343319/0800
IČO: 26525305 • DIČ: CZ26525305
registrace u MV ČR dne 9.3.2001 pod číslem VS/1-1/46 372/01-R
Chráněná domácnost a pracovní centrum Slapy:
adresa: Slapy nad Vltavou 74, PSČ 252 08
telefon: 257 750 010, 257 750 535
e-mail: slapy@portus.cz, dilna@portus.cz

www.portus.cz
informační věstník
Pokud chcete být o činnosti sdružení informováni pravidelně, objednejte si na www.portus.cz
náš elektronický informační věstník.
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