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Výroční
zpráva

Dìkujeme za podporu
finanèní i mediální všem partnerùm, bez jejichž pomoci bychom nemohli realizovat benefièní akce.

DÌKUJEME PØEDEVŠÍM DLOUHOLETÉMU GENERÁLNÍMU PARTNEROVI AKCE CIHLA, KTERÝM JE

Stavební spoøitelna Èeské spoøitelny, a.s.
HLAVNÍM PARTNERÙM AKCE CIHLA

Wienerberger cihláøský prùmysl, a.s.
Obchodní centrum Park Hostivaø
ABF, a.s.
HLAVNÍM MEDIÁLNÍM PARTNERÙM AKCE CIHLA

Vydavatelství Metro Èeská republika, a.s.
Vydavatelství GRAND PRINC
Vážení přátelé,

A VŠEM PARTNERÙM, KTERÝMI JSOU:

Autobenex, spol.s.r.o.
ACTIVA, spol.s.r.o.
STAR Czech, s.r.o.
Just in Time Promotion, s.r.o.
SPRINTER PRAGUE, a.s.
Studio DVA
ACTIVE 24, s.r.o.
MS-Polygrafie, s.r.o.
CS Cargo, a.s.
P-D Refractories CZ, a.s.
Povltavské mlékárny, a.s.
AMERICAN DENTAL
Ami Praha, a.s.
Rock Café
Studio Saint Germain klubu Rock Café
RodinneFOTO.cz
Colorlak, a.s.

Metrostav, a.s.
Rosana, spol.s.r.o.
S-mobil, s.r.o.
Èeský rozhlas
Listy hl.mìsta Prahy
èasopis Domov
èasopis Enigma
Vydavatelství Economia,a.s.
Sun Marketing, spol.s.r.o.
Newton Media, a.s.
Zájezdy.cz
Kurzy.cz
èasopis Computer
èasopis Mobility
èasopis Jak na poèítaè
èasopis Osobní finance

PORTUS PRAHA, obèanské sdružení
kontaktní adresa: Kozácká 16, 101 00 Praha 10
sídlo: Kozácká 16,101 00, Praha 10
telefon / fax: +420 224 934 813, e-mail: portus@portus.cz
http: www.portus.cz, www.akcecihla.cz, www.dobrotyspribehem.cz, www.imy.cz

rokem 2009 jsme uzavøeli první dekádu existence naší organizace. Dva
zrekonstruované objekty chránìného bydlení a sociálnì terapeutické dílny,
nákup pozemku a výstavba úplnì nového objektu chránìného bydlení, nákup chránìného bytu, deset roèníkù celonárodní kampanì Akce cihla, šest
roèníkù benefièní aukce, dva roèníky kasièkové sbírky Dny s cihlou, dva osvìtovì - vzdìlávací projekty I MY potøebujeme znát svá práva…to jsou jen ty
nejdùležitìjší a hmatatelné výsledky naší èinnosti. Ménì viditelné, ale o to víc
dùležité jsou naplnìné cíle v oblasti rozvoje sociálních služeb, spokojenosti
našich klientù, jejich osobního rùstu a integrace do bìžné spoleènosti. Když
se všechno tohle seète, myslím, že všichni souèasní i bývalí zamìstnanci mohou
být právem hrdí na naši organizaci a její aktivity.
Pøesto, že i my jsme v roce 2009 pocítili dùsledky ekonomické krize v podobì
odlivu sponzorù a menším prodejem benefièních cihel, podaøilo se nám tento
rok ustát se ctí, aniž by byla z finanèních dùvodù jakkoli ohrožena kvalita
poskytovaných služeb a jsme pøipraveni pøijímat další výzvy, rozvíjet se a pokraèovat v naplòování našich vizí.
V roce 2010 se chystáme odkoupit pozemek v obci Davle a zahájit na nìm
výstavbu nové chránìné a sociálnì terapeutické dílny na výrobu nakládaných
hermelínù a utopencù. Je to reakce na zvyšující se poptávku jednak po našich
výrobcích, jednak po službách které poskytujeme lidem s mentálním postižením. Ukázalo se, že právì práce a možnost zapojit se do pracovního procesu,
je jedním ze základních stavebních kamenù pøi hledání vlastního místa ve spoleènosti i pøi budování vlastního sebevìdomí a rozvíjení svých dovedností
a schopností. V následujících letech chceme tedy dále rozšiøovat naše služby,
zvyšovat jejich kvalitu a reagovat tak na požadavky a potøeby našich klientù.

sbírkový úèet: 55 33 55 53/5500

rok 2009 byl klidný, leè plný nových událostí, zkušeností a zážitkù. Koneènì se nám podaøil zrealizovat náš sen – bazén dostupný
pro klienty v areálu chránìného bydlení Fara. V parných dnech
loòského roku prošel zatìžkávací zkouškou, osvìdèil se a je maximálnì využíván. Díky grantu jsme pak ještì mohli vymìnit vstupní
vrata a výsledek je jednoduše skvìlý! Stejnì jako na Faøe, probíhá i v chránìném bydlení na Vyhlídce kontinuální zkrášlování
zahrady, pìstování rùzných plodin, sázení a pøesazování, sklízení
a zazimování. Na Vyhlídce probìhl pokus o zpøístupnìní ohništì
formou schodištì. Brigádníci ze Stavební spoøitelny Èeské spoøitelny, a.s. byli silnou oporou pøi jejich výstavbì, leèe tuhá zima
naše úsilí zkazila a pøístup k ohništi je tedy znovu dobrodružstvím
a opeèený špekáèek pak odmìnou za odvahu.
Sociálnì terapeutická dílna pøedstavila v roce 2009 tøi nové
druhy nakládaných plísòových sýru. Ke klasickému èesnekovému pøibil švestkový, oøechový a brusinkový hermelín a zájem byl
opravdu velký, o èemž svìdèí zvýšení prodeje. Také jsme využili
možnosti pøedvánoèní prodeje v obchodím centru Flora – úspìch
nebyl takový, jaký jsme èekali, ale byla to první zkušenost, na základì které jsme mohli vychytat nedostatky do budoucna.

Chtìl bych za celý kolektiv zamìstnancù naší organizace podìkovat všem,
kteøí naši èinnost v minulém roce podpoøili a bez kterých by se vìtšina našich
aktivit nedala uskuteènit. Dìkuji našim sponzorùm, dárcùm, našim patronùm,
všem pøíznivcùm a v neposlední øadì i èlenùm sdružení.

Chránìná bydlení Fara, Vyhlídka a sociálnì terapeutická dílna
se spoleènì podílely pod taktovkou režiséra Vladimíra Franèeho na tvorbì krátkého filmu. Naši klienti vymysleli scénáø, herecké obsazení i prostory. Výsledkem byl film „Dobroty s pøíbìhem“, který byl ocenìný na mnoha festivalech.
Na závìr chci jako vedoucí sociálních služeb na Slapech pøedat
také jedno ocenìní. Patøí všem kolegùm, klientùm, jejich rodinám a pøátelùm za skvìlý rok 2009. Jako tým dokázali spoleènì zvládnout pøekážky, pouèit se z nich a zároveò se radovat
z úspìchù a dále na nich stavìt.

Tomáš Masopust, DiS.
øeditel sdružení

Bc. Marie Šmídová, DiS.
vedoucí sociálních služeb

bankovní spojení: Èeská spoøitelna, Vršovické námìstí 8, Praha 10
èíslo úètu: 194 234 33 19 / 0800

Dobrý den,

IÈ: 26525305, DIÈ: CZ26525305
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Aktivity sdružení v roce 2009
IMY potøebujeme znát svá práva – kampaò za práva lidí s mentálním postižením

V letech 2006 - 2007 projekt umožnil vznik tøí dokumentárních (vzdìlávacích) filmù a tøí publikací, týkajících se práv lidí s mentálním postižením. Každý
z tìchto výstupù se zamìøuje na jinou cílovou skupinu (poskytovatele sociálních služeb nebo pøímo jejich uživatele). Neménì dùležitým výstupem byla
také dvoudenní tématická konference, která se uskuteènila v èervnu 2007
v KC Zahrada v Praze. V prùbìhu a po skonèení projektu následovala øada
semináøù pøímo v zaøízeních sociální péèe, na kterých jsme i my získali øadu
zkušeností, co se týèe vaší „poptávky“ v problematice. V letech 2006 - 2007
byl projekt spolufinancován z prostøedkù EU v rámci programu TFC 2004.
Od èervence 2009 do èervence 2010 v projektu pokraèujeme. Probìhl
dotisk rozebrané brožury Mùžete si vybrat, vzniká nová publikace zamìøená úzce na oblast rizika v sociálních službách, na stejné téma vzniká
vzdìlávací film, semináøe v zaøízeních, uskuteèní se jednodenní konference... V tomto období byl projekt podpoøen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finanèního mechanismu EHP a Norského finanèního mechanismu prostøednictvím Nadace rozvoje obèanské spoleènosti.
Více na www.imy.cz

Akce cihla 2009
Vedoucí projektu: Mgr. Marta Musílková
e-mail: portus@portus.cz
V roce 2009 uzavøela benefièní sbírka
Akce cihla první desítku své existence.
Zahájení tohoto jubilejního roèníku pøišli
podpoøit i patroni, hereèky Simona Stašová, Ivana Chýlková a houslový virtuos
Jaroslav Svìcený. Pøítomným byl nabídnut obrovský hermelínový dort vyrobený
v naší sociálnì terapeutické dílnì v obci
Slapy, kterým jsme zahájili oslavy tohoto
výroèí a ukázali tak, že vybrané peníze
z pražské sbírky putují právì na rekonstrukci sociálnì terapeutické dílny.
Do celostátní kampanì se zapojilo pod vedením Portus Praha, o.s. dalších 10
neziskových organizací ve 21 mìstech celé Èeské republiky a to konkrétnì
Jurta, o.s., Diakonice ÈCE se støediskem v Plzni, MELA, o.p.s., Proutek, o.s.,
Oblastní charita Tøebíè, Diecézní charita Brno, Oblastní Charita Znojmo, Charita Prostìjov, Charita Opava, Izap, o.s.
V prùbìhu sbírky 2009 se v celé republice prodalo celkem 15 957 cihel.
Oslava 10. narozenin na lodi
bratøí Formanù
Vedoucí projektu: Hana Zíková
e-mail: zikova@portus.cz
Akce cihla oslavila své 10. narozeniny
plavbou na lodi Tajemství – divadelní
lodi bratøí Formanù 24. èervna. Uspoøádali jsme dvì plavby. Nejprve odpoledne pro dìti s Tajnou pohádkou,
písnièkami a soutìžemi. Následovala
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Benefièní Madame Melville
Vedoucí projektu: Mgr. Marta Musílková
e-mail: portus@portus.cz
Studio Dva i tento rok zahrálo v rámci Akce
cihla divadelní pøedstavení, a to 22. èervna.
V Divadle Palace mohli diváci vidìt hru Madame Melville s patronkou Akce cihla Ivanou
Chýlkovou v hlavní roli. Mnozí návštìvníci divadla podpoøili Akci cihla koupí døevìné cihlièky
nebo odznáèku, které byly v prostorách divadla nabízeny.
Film Dobroty s pøíbìhem
Vedoucí projektu: Hana Zíková, Dis., e-mail: zikova@portus.cz
V bøeznu 2009 jsme s klienty chránìného bydlení
v obci Slapy natáèeli film s názvem Dobroty s pøíbìhem. Jde o nevšední pøíbìh lidí z chránìného bydlení v obci Slapy, který vypovídá o lásce, pøátelství
a ztraceném hermelínu. Všichni si natáèení náramnì užili. Všeobecné nadšení je vidìt na výsledném
snímku. Ten díky svému námìtu, hereckým výkonùm
obyvatelù chránìného bydlení, skvìlé práci režiséra
Vladimíra Franèeho a kameramana Jana Jehlana Kocka získával rùzná ocenìní
na èeských filmových festivalech. Napøíklad z mezinárodního festivalu Brnìnská
šestnáctka si pøivezl èestné ocenìní, z mezinárodní soutìže Humor v amatérském filmu druhou cenu, ze soutìžní pøehlídky O peèeś mìstka Krupky cenu
první a v soutìži Krišpín získal cenu hlavní spoleènì s cenou divákù. Shlédnout
tento snímek mùžete na YouTube pod zmínìným názvem filmu.
Aukce výtvarných dìl
Vedoucí projektu: Lucie Masopustová
e-mail: masopustova@portus.cz
7. benefièní roèník aukce výtvarných dìl pro Akci cihla se uskuteènil 24.
listopadu 2009 v prostorách pražské Výstavní sínì Mánes.
Samotné aukci pøedcházela týdenní prodejní výstava výtvarných dìl v galerii Millenium, která nabídla reprezentativní výbìr èeského souèasného umìní v malbì, grafice, plastice, designu i užitném umìní.
Novinkou na aukci loòského roku bylo oslovení našich dlouholetých patronù a pøátel z øad
osobností èeské kultury. Tito umìlci dostali
za úkol výtvarnì ozdobit obyèejnou vìc - židli.
Jak se øíká, kdo má židli, ten bydlí. A právì budování bydlení pro lidi s mentálním postižením
je základem èinnosti naší organizace. Výtìžek
aukce Kè 130 000,- byl pøipojen k výtìžku Akce
cihla a putuje na rekonstrukci sociálnì terapeutické dílny na Slapech.

Výbor sdružení
V ROCE 2009 PRACOVAL VÝBOR OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ
PORTUS PRAHA VE SLOŽENÍ:
Pøedseda sdružení : Mgr. Jiøí Sobek
Místopøedseda sdružení: Tomáš Masopust, DiS.
Jednatel sdružení: MgA. Richard Nìmec
Èlen sdružení: Bc. Marie Šmídová, DiS.
Èlen sdružení: Karel Bezdìk
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Přehled hospodaření za rok 2009
AKTIVA

stav k 31.12.2009

Dlouhodobý majetek celkem
Dlohodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku/
stavby+mov.vìci
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku
Podíly v ovl.a øízených osobách
Krátkodobý majetek celkem
Materiál na skladì
Výrobky
Zboží
Odbìratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Hospodáøský výsledek celkem

9 764 000,00
11 237 000,00
168 000,00
0,00
-1 305 000,00
-168 000,00
0,00
5 453 000,00
42 000,00
67 000,00
601 000,00
23 000,00
119 000,00
226 000,00
34 000,00
4 334 000,00
7 000,00
15 217 000,00
904 000,00

PASIVA

stav k 31.12.2009

Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaøení celkem
Výsledek hospodaøení 2009
Nerozdìlený zisk
Jmìní celkem
Vlastní jmìní
Oceòovací rozdíly
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé bankovní úvìry
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Zamìstnanci
Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm
Závazky vùèi institucím soc.zab.
Závazky vùèi institucím zdr.zab.
Ostatní pøímé danì
DPH
ostatní danì a poplatky
daò z pøíjmu
Jiné závazky
Dohadné úèty pasivní
Jiná pasiva celkem

13 155 000,00
6 640 000,00
904 000,00
5 736 000,00
6 515 000,00
6 525 000,00
-10 000,00
2 062 000,00
0,00
1 421 000,00
139 000,00
375 000,00
0,00
117 000,00
60 000,00
43 000,00
86 000,00
1,00
56 000,00
389 000,00
155 000,00
641 000,00

Pasiva celkem
Hospodáøský výsledek celkem

15 217 000,00
904 000,00

rozvaha

Hlavním a dlouholetým cílem projektu IMY je zvyšování schopnosti poskytovatelù sociálních služeb hájit a prosazovat práva uživatelù služeb – lidí s mentálním postižením.

druhá veèerní plavba, která byla hlavní oslavou
s narozeninovým hermelínovým dortem. Živì
hrála kapela Amirante se zpívajícím lékaøem Ali
Amirim. Obìma plavbami provázel moderátor
a zpìvák Filip Šubr.

Výkaz zisku a ztrát
Hlavní Hospodáøská
èinnost
èinnost

CELKEM

Spotøebovaní nákupy celkem 1 543 000,00 1 812 000,00
Spotøeba materiálu
1 099 000,00 1 059 000,00
Spotøeba energie
406 000,00
31 000,00
Prodané zboží
38 000,00
722 000,00
Služby celkem
1 932 000,00
765 000,00
Opravy a udržování
76 000,00
0,00
Cestovné
67 000,00
23 000,00
Náklady na reprezentaci
14 000,00
18 000,00
Ostatní služby
1 775 000,00
724 000,00
Osobní náklady celkem
7 130 000,00
164 000,00
Mzdové náklady
5 632 000,00
139 000,00
Zákonné pojištìní, soc.a zdr.
1 447 000,00
25 000,00
Zákonné sociální náklady
51 000,00
0,00
Ostatní danì a poplatky
1 000,00
5 000,00

3 355 000,00
2 158 000,00
437 000,00
760 000,00
2 697 000,00
76 000,00
90 000,00
32 000,00
2 499 000,00
7 294 000,00
5 771 000,00
1 472 000,00
51 000,00
6 000,00

NÁKLADY

Ostatní náklady celkem
Úroky
Ostatní pokuty a penále
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy

680 000,00
0,00
1 000,00
555 000,00
124 000,00
375 000,00

28 000,00
6 000,00
2 000,00
17 000,00
3 000,00
59 000,00

708 000,00
6 000,00
3 000,00
572 000,00
127 000,00
434 000,00

Náklady celkem
11 661 000,00 2 833 000,00 14 494 000,00
Hospodáøský výsledek celkem
904 000,00

VÝNOSY

Hlavní Hospodáøská
èinnost
èinnost

Tržby za vl. výkony a za zboží celkem 1 535 000,00
Tržby za vlastní výrobky
0,00
Tržby z prodeje služeb
622 000,00
Tržby za prodané zboží
913 000,00
Tržby z prodeje majetku
0,00
Tržby z prodeje materiálu
0,00
Zmìny stavu vnitroorganizaèních
zásob celkem
0,00
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
1 503 000,00
Úroky
6,00
Jiné ostatní výnosy
1 497 000,00
Pøijaté pøíspìvky celkem
3 028 000,00
Provozní dotace celkem
5 939 000,00
Výsledek hospodaøení
pøed zdanìním
Daò z pøíjmu
Výsledek hospodaøení po zdanìní

CELKEM

3 312 000,00
1 549 000,00
1 226 000,00
537 000,00
6 000,00
6 000,00

4 847 000,00
1 549 000,00
1 848 000,00
1 450 000,00
6 000,00
6 000,00

26 000,00

26 000,00

105 000,00
0,00
105 000,00
0,00

1 608 000,00
6,00
1 602 000,00
3 028 000,00
5 939 000,00

616 000,00
616 000,00
616 000,00

960 000,00
672 000,00
904 000,00

344 000,00
56 000,00
288 000,00

Výsledek hospodaøení
po zdanìní celkem
288 000,00
616 000,00
Náklady celkem
12 005 000,00 3 449 000,00
Hospodáøský výsledek celkem

Výroční
zpráva

904 000,00
904 000,00
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