VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Vážení přátelé a příznivci
občanského sdružení
Portus Praha,
rok 2013 proběhl zcela ve znamení
stavby nového objektu potravinářské
dílny v Davli, která byla z velké části
financována z výtěžku benefiční sbírky
AKCE CIHLA. Oproti původnímu návrhu
jsme se rozhodli postupovat po etapách
a dílnu postupně rozšiřovat podle našich finančních možností. Celý projekt
je koncipován tak, abychom dospěli
k podobě návrhu v původním rozsahu.
Provoz v nové dílně jsme následně zahájili v únoru 2014, s tím, že pro začátek
jsme vytvořili pět pracovních míst pro
lidi s handicapem.
K tomu, abychom mohli spustit výrobu založenou na principech sociálního podnikání
a zároveň nezatížili rozpočet na poskytování sociálních služeb, jsme se rozhodli založit
společnost Portus Praha, s.r.o. (občanské sdružení je 100% vlastníkem), která celý projekt
zaštiťuje. Samozřejmostí je veřejná deklarace zásad sociálního podnikání, tedy zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce a použití případného zisku na vlastní rozvoj či
na charitativní účely.
Při ohlédnutí za rokem 2013 nesmím zapomenout na obměnu našeho pracovního týmu.
Všem budoucím maminkám, našim kolegyním, bych rád popřál hodně štěstí a zdraví a zároveň vítám do týmu kolegyně nové. Na závěr bych rád poděkoval všem našim
dárcům, sponzorům, přispěvatelům, sympatizantům a úřadům státní správy za podporu
a zároveň všem mým kolegům a kolegyním za jejich každodenní práci, nasazení a profesionalitu, která zaručuje kvalitu našich služeb a rozvoj všech našich akcí a aktivit.
Tomáš Masopust
ředitel sdružení

Milí přátelé,
přestože jsem do chráněného bydlení nastoupila až v polovině roku
2013, s Portusem jsem byla celá léta
v kontaktu – např. jako členka výboru sdružení. Znala jsem tedy předem
jeho nesnáze i radosti.
Ve výroční zprávě z roku 2011 se
píše o první svatbě z řad našich
klientů. Nyní s radostí mohu doplnit: vloni jsme vystrojili veselku
druhou! Partnerství, jak je vidět,
se u nás daří. Další události, které
zmíním, jsou stálicemi každé výroční zprávy: uspořádali jsme opět
červencový benefiční CIHLAFEST,
o jehož atmosféře je slyšet v širokém
okolí, podzimní, neméně vydařený Adventní jarmark pořádaný ve spolupráci s obcí Slapy
a místními hasiči, a Mikulášskou zábavu, na kterou i vloni přijeli klienti z partnerských
organizací.
Spoustu se toho ale událo i v našem běžném, každodenním životě. Veselejší i méně
radostné chvilky, jak to zná každý z nás. Proběhly dovolené, návštěvy lékařů, denně
se uklízelo, vařilo i nakupovalo... Hodně napilno jsme měli ke konci roku, kdy probíhaly poslední přípravy na přestěhování potravinářské dílny ze Slap do nově otevírané
výrobny v Davli. Zároveň to pro nás byl i čas přemýšlet o tom, jak dál směřovat služby
poskytované v sociálně terapeutické dílně, která se do té doby věnovala hlavně výrobě
hermelínů a utopenců. Ale to už je téma pro příští výroční zprávu…

Lucie Šišková
vedoucí sociálních služeb na Slapech

I. AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2013
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLAPY
vedoucí sociálních služeb: Lucie Šišková / siskova@portus.cz
Poslání
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.
Zásady poskytování sociální služby
• úcta k jedinečnosti uživatelů • respekt k právům a potřebám uživatelů • individuální
přístup k uživatelům • motivace k samostatnosti a nezávislosti uživatelů • prostředí
i atmosféra přátelská uživatelům
Cíle sociální služby chráněného bydlení Portus Praha, o. s.
• podpora každého z klientů v uvědomění si sebe sama, svých potřeb a svého místa
ve společnosti, podpora individuálního rozvoje • vedení každého klienta k odpovědnosti ke svému zdraví, za své chování k ostatním lidem a svému okolí • podpora každého
klienta při vytváření, pochopení a budování vztahů k lidem a okolí všeobecně • uplatňování individuálního přístupu ke klientům • podpora a rozvoj profesionality pracovního
týmu asistentů • boj proti vyhoření zaměstnanců chráněného bydlení a podpora optimistického přístupu zaměstnanců k vykonávané práci, kvalitní spolupráce mezi týmem
asistentů a vedením • kultivace prostředí, tak aby bylo příjemné k bydlení a bezpečné

Rok 2013
Do listopadu 2013 byla dílna financována z prostředků Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. V rámci toho byla také její činnost navýšena o celou řadu tréninkových aktivit, které využívá 17 klientů s mentálním postižením. Hlavní aktivitou
však zůstává provoz potravinářské dílny se značkou DOBROTY S PŘÍBĚHEM. Značka
představuje nakládané výrobky (především sýry a utopence) vzniklé prací klientů
sociálních služeb na Slapech. V roce 2013 se pracovalo na marketingu značky DOBROTY
S PŘÍBĚHEM - hledaly se a našly nové příchutě i odběratelé. V závěru roku jsme vyráběli nakládané sýry v 15 variantách a společně s nakládanými utopenci je dodávali do
30 pražských kaváren i restaurací nebo je sami prodávali s mobilním stánkem v rámci
farmářských trhů, festivalů či firemních akcí.
Největším úkolem byl přesun hlavní části výroby z původní sociálně terapeutické dílny na Slapech do nově vystavěné budovy potravinářské dílny – sociálního podniku
v Davli. Tím, že jsme naši potravinářskou výrobu z velké části profesionalizovali (v Davli
vzniklo 5 pracovních míst na HPP pro lidi s handicapem), byl zásadním způsobem navýšen objem výroby, přičemž sociálně terapeutická dílna na Slapech se v tomto smyslu
nyní věnuje dílčím dodávkám – např. čištění zeleniny apod.
Více na www.dobrotyspribehem.cz

Rok 2013
Viz. úvodní slovo Lucie Šiškové na str.1
Více na www.portus.cz

STAVBA NOVÉ POTRAVINÁŘSKÉ DÍLNY V DAVLI – SOCIÁLNÍ PODNIK DOBROTY
S PŘÍBĚHEM
vedoucí projektu: Tomáš Kůs / imy@portus.cz
Po pečlivém zvážení všech rizik a přínosů byl původní stavební projekt rozdělen do
několika etap výstavby, které budou probíhat v závislosti na finančních možnostech
organizace. Nový projekt byl ovšem koncipován tak, aby se dospělo k podobě návrhu
v původním rozsahu a zároveň nic nebránilo spuštění a provozu naplánovaných podnikatelských aktivit – tedy potravinářské výrobě nakládaných pochutin i provozování
rychlého občerstvení.
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLAPY - DOBROTY S PŘÍBĚHEM
vedoucí dílny: Šárka Michalíková / michalikova@portus.cz
Poslání
Sociálně terapeutická dílna 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.
Zásady poskytování sociální služby
• úcta k jedinečnosti uživatelů • respekt k právům a potřebám uživatelů • individuální
přístup k uživatelům • motivace k samostatnosti a nezávislosti uživatelů • prostředí
i atmosféra přátelská uživatelům
Cíle sociální služby sociálně terapeutické dílny Portus Praha, o. s.
• podpora každého z klientů v uvědomění si sebe sama, svých potřeb a svého místa
ve společnosti • vedení každého klienta k odpovědnosti ke svému zdraví, za své chování k ostatním lidem a svému okolí • podpora individuálního rozvoje osobnosti každého
klienta • uplatňování individuálního přístupu ke klientům • podpora a rozvoj profesionality pracovního týmu asistentů • boj proti vyhoření zaměstnanců STD a podpora
optimistického přístupu zaměstnanců k vykonávané práci • kultivace prostředí, tak
aby bylo bezpečné a vyhovovalo hygienickým normám • rozvoj a udržení stávajícího
odbytu produktů sociálně terapeutické dílny

1. etapa výstavby, zahrnující přízemí budovy potravinářské dílny včetně prostoru
pro rychlé občerstvení, byla zahájena v květnu 2013 a i přes komplikace způsobené
červnovými povodněmi, byla dokončena v termínu, aby se již od února 2014 mohl
spustit vlastní potravinářský provoz. Do července 2014 budou v rámci 2. etapy
dokončeny přilehlé komunikace, parkovací stání i sadové úpravy, tak, aby nic nebránilo
získání plného kolaudačního souhlasu. Stavba je díky modulovému systému výstavby
připravena na dostavbu dalších pater, jakmile to umožní finanční možnosti i výtěžky
benefiční sbírky AKCE CIHLA, díky nimž mohl proběhnout nákup pozemku i financování
1. a 2. etapy výstavby. Už jen tato fáze přinesla 5 nových pracovních míst na HPP pro
lidi s handicapem.
Více na www.dobrotyspribehem.cz

AKCE CIHLA 2013
vedoucí projektu: Lucie Masopustová / masopustova@portus.cz
AKCE CIHLA v regionech
Do 14. ročníku sbírky na podporu zaměstnávání lidí s mentálním postižením se v roce
2013 zapojilo pět neziskových organizací: Diecézní charita Brno – Oblastní charita
Brno, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč, Diakonie Západ,
PROUTEK, o. s. a o. s. Pferda
AKCE CIHLA přitom proběhla v těchto městech : Praha, Brno, Třebíč, Náměšť nad
Oslavou, Moravské Budějovice, Plzeň, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Hluboká
nad Vltavou, Liberk, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Nové Město nad Metují, Hronov,
Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Dobruška

II. VÝBOR SDRUŽENÍ V ROCE 2013
Tomáš Masopust – předseda výboru sdružení
Ivana Muziková – místopředseda výboru sdružení
Richard Němec – místopředseda výboru sdružení
Lucie Šišková – jednatel výboru sdružení
Jaroslav Havlín – člen výboru sdružení
III. PODĚKOVÁNÍ

Generální partner AKCE CIHLA:
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Celkový výtěžek regionálních sbírek činil 224 969 Kč.
AKCE CIHLA v Praze
AKCE CIHLA se v roce 2013 konala v ul. Na Příkopě na Praze 1 a u Anděla na Praze 5.
Zakoupením benefičního předmětu ji podpořilo 7 965 lidí. Její výtěžek byl použitý na
1 a 2. etapu výstavby a vybavení sociálního podniku v Davli. Celkový příjem pražské
sbírky tvoří tržby z prodeje benefičních cihel, benefičních triček, z prodeje „internetových cihel“, finanční dary jednotlivců a příjem z DMS.
Celkový čistý výtěžek pražské sbírky AKCE CIHLA za rok 2013 činí 1 209 752 Kč.
Doprovodné programy
V rámci AKCE CIHLA proběhla také řada doprovodných programů a akcí: např. Slavnostní zahájení s během pro cihlu a kapelou TAMTAM BATUCADA, Galakoncert Jaroslava
Svěceného na Novoměstské radnici, Vaření osobností pro AKCI CIHLA ve Veletržním
paláci, benefiční hudebně divadelní festival CIHLAFEST v areálu chráněného bydlení
Slapy (Karel Roden a další), v Divadle ABC benefiční divadelní představení Shirley Valentine se Simonou Stašovou v hlavní roli, aj.
Více na
www.akcecihla.cz

Partneři AKCE CIHLA:
Autobenex, spol, s.r.o., Autocora, obchodní spol. s.r.o., Activa, spol. s r.o., barvy BALAKRYL, SPRINTER PRAGUE, a.s., Rock Café, rodinneFOTO, Studio DVA, Divadlo ABC, Lightway, s.r.o., Fond pomoci Siemens, Nelasoft Technologies, s.r.o., Nadace Divoké husy,
Nadace Charty 77, OSA, Agentura Encanto, Spojené kartáčovny, a.s., B2B Partners, s.r.o.
Mediální partneři AKCE CIHLA a CIHLAFESTU:
Česká televize, Annonce, Apetit, časopis DOMOV, Český rozhlas, Psychologie dnes,
Radio Applaus, Radio 1, Radio Blaník, Railreklam spol. s r.o., Sun marketing, s.r.o.,
Onyx Vision s.r.o., Student Agency k.s., Newton Media, a.s.
Hlavní regionální partneři AKCE CIHLA:
Nadace ČEZ, Saportan, a.s., Zemědělské služby Dynín, a.s., Delikomat, s.r.o., BÜRO 128
Partneři CIHLAFESTU:
ČEZ, a.s. – Vodní elektrárny Štěchovice, ALTSTAEDTER Investments a.s. - Zámek Slapy,
Obecní úřad Slapy, Obecní úřad Buš, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ U DOLEJŠÍCH, pekárna
Peklas, Jiří Pešek - MARP RELAX, Plackylevne.cz, EFKO-karton, s.r.o., Toi Toi - sanitární
systémy, Pivovar Ferdinand
Ostatní podporovatelé Portus Praha, o.s.
The British Chamber of Commerce Czech Republic, Metrostav, a.s., MHMP záštita primátora, MČ Praha 1 záštita starosty, MČ Praha 5 záštita starosty, Fórum dárců / Czech
Donors Forum, o.s., Nadace ČEZ

IV. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 2013 v tis. Kč
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
NÁKLADY
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
Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy celkem
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba opravných položek
NÁKLADY celkem

hlavní činnost
2684
2345
305
34
3433
240
26
7
3160
5921
4652
1269
15
15
317
4
19
143
151
372
371
1
12691

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Ostatní výnosy celkem
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
VÝNOSY celkem

hlavní činnost
3200
1726
1358
116
3124
2
1388
1734
2
2
2146
2142
4
4700
4700
13172

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
Výsledek hospodaření po zdanění celkem

481
481
481

V. KONTAKT
PORTUS PRAHA, občanské sdružení
kontaktní adresa: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2, sídlo: 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
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