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Vážení přátelé a příznivci Portusu Praha,

rok 2019 byl pro naší organizaci rokem jubilejním. Oslavili jsme již 20. ročník 
benefiční sbírkové kampaně AKCE CIHLA. Díky této sbírce bylo již v roce 2001 
zprovozněno naše první Chráněné bydlení Fara v obci Slapy, pak následovalo 
mnoho dalších stavebních projektů. Pocítili jsme také sílu a důležitost 
vzájemných vztahů. Za 20 let se s Portusem spojilo mnoho lidí, kteří organizaci 
dodnes podporují. A v zaměstnancích, současných i minulých, v ambasadorech, 
firemních partnerech a v mnoha drobných dárcích máme stabilní oporu 
založenou na důvěře, respektu i přátelství.

20 let existence bylo také důvodem k bilancování. Nakoukli jsme sami sobě 
pod pomyslnou pokličku a začali jsme si klást otázky.  Jsou již někteří uživatelé 
našich služeb připraveni jít dále? A je dostatečně připravená i celá společnost 
na přijetí lidí s postižením mezi sebe, být jejich sousedem, kolegou v práci, 
přítelem? Mohli bychom my v Portusu udělat více pro eliminaci zbytečných 
obav a předsudků?

Rychlou odpovědí bylo naše plánované rozšiřování služeb, sociálního podnikání 
i osvětových aktivit. Od začátku roku jsme se soustředili na poskytnutí Podpory 
samostatného bydlení dalším klientům, na sklonku léta jsme se pak pustili 
do přístavby a rozšíření sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM. Na závěr roku 
jsme si nadělili další společnou práci s našimi partnery a dalšími neziskovými 
organizacemi, jejíž výsledkem byla nová online kampaň MENTÁLNÍ OBOHACENÍ, 
která se spustila v prosinci. Podpořili jsme díky tomu projekty 25 neziskových 
organizací, s nimiž máme společné vize, řada z nich se také v minulosti podílela 
na organizaci sbírky AKCE CIHLA ve svém regionu.                      

                                                                                                       
                                                                                                       Gabriela Štěpánková
                                                                                                                             ředitelka  
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Vážení přátelé,

každý rok je plný událostí. Některé nevybočují ze známých kolejí, některé jsou 
nové, dokáží zaskočit, donutí zmobilizovat síly a najít řešení. Máme za sebou 
pestrý rok 2019. Jak v práci s klienty, tak v hledání cest rozvoje organizace.

Na začátku roku se zástupci organizace účastnili mezinárodní konference Zero 
project ve Vídni a prezentovali východiska i neustálý rozvoj aktivit naší 
organizace. Ne všichni poskytovatelé sociální péče však hledají pro svoji práci 
nové cesty. Konference v konečném hledisku jasně ukázala nesrovnatelné: rozdíl 
v péči o lidi se znevýhodněním v západním a postkomunistickém světě. 

I 30 let po Sametové revoluci u nás převažují v sociálních službách velkokapacitní 
ústavy pro lidi s postižením. Stali jsme se proto členy platformy Jednoty 
pro deinstitucionalizaci (JDI), která usiluje o systémovou změnu v poskytování 
sociálních služeb, o transformaci velkých ústavů na komunitní služby 
poskytované v domácím a přirozeném prostředí. 

V souladu s filozofií a posláním organizace se podařilo posunout další klienty 
směrem k jejich větší samostatnosti a nezávislosti. Tato cesta nebývá 
jednoduchá, z neznámého míváme obavy. Když se ale změna povede, 
a po dobrém naplánování potřebné podpory a promyšlení rizik se zatím vždy 
povedla, vychází z toho klienti posílení a spokojení. A to je zpětně 
zadostiučiněním pro nás, kteří v sociálních službách pracujeme. 

V době publikace této výroční zprávy už jistě budeme vyhlížet další výzvy 
pro naše sociální služby. Přeji všem veselou mysl a hodně zdraví.

Lucie Šišková
vedoucí sociálních služeb na Slapech  
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HISTORIE PORTUSU PRAHA

Nestátní nezisková organizace Portus Praha vznikla v roce 2001 jako občanské 
sdružení a později se kvůli změně legislativy transformovala nejprve ve spolek 
a poté v zapsaný ústav. Po celou dobu existence se Portus Praha věnuje 
poskytování moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením 
a snaží se přispět k jejich samostatnému životu. Je zakladatelem 
celostátního benefičního projektu AKCE CIHLA, který úspěšně provozuje 20 let. 

Portus Praha za dobu své existence zrekonstruoval bývalou farní budovu v obci 
Slapy a zprovoznil zde Chráněné bydlení Fara pro 12 klientů s mentálním 
postižením. Ve stejném areálu zrekonstruoval také sociálně terapeutickou dílnu, 
kde provozuje pro klienty edukační programy a pracovní centrum. Z výtěžků 
AKCE CIHLA a z evropských fondů vystavěl Portus Praha ve Slapech další budovu – 
Chráněné bydlení Na vyhlídce, kde žije sedm klientů v nezávislých garsonkách. 
Novou službou od ledna 2017 je Podpora samostatného bydlení poskytovaná 
v regionu Praha - západ osmi dalším klientům. 

V roce 2013 byla založena společnost Portus Praha, s.r.o., která pod značkou 
DOBROTY S PŘÍBĚHEM provozuje sociální podnik s potravinářskou výrobou. 
Budova, v níž se vyrábí nakládané sýry a utopenci, byla vystavěna z výtěžků 
AKCE CIHLA v městysu Davle a v dnešní době je zde zaměstnáno na HPP 9 lidí 
s postižením. Výrobky dodává podnik do desítek gastroprovozů i obchodů, 
účastní se trhů a festivalů s pojízdným foodtruckem. V roce 2019 byla zahájena 
přístavba, díky které vznikne v Davli také stálé bistro a kavárna.     

www.portus.cz 3
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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.

Rok 2019
Asi více než v jiných letech jsme poznali, že jsou chvíle, kdy musíme 
improvizovat. Už víme, že s pevnou vůlí člověka ani sociální služba nepohne. 
Někdy je asistenci potřeba rozšířit i za její běžné hranice. A někdy ani při nejlepší 
snaze nedokážeme poskytnout vhodnou službu. Důležité je vidět potřeby 
člověka - klienta a zároveň vědět, kde už nejsme schopni pomáhat. Navázali 
jsme partnerství s Divadlem Radka Brzobohatého, kde jsou naši klienti vítanými 
diváky. Organizovali jsme společenské akce: mezi tradiční CIHLAFEST, adventní 
jarmark a piknik s blízkými klientů se díky obci Slapy zařadilo i letní kino. Klienti 
služeb vyjeli v malých skupinách na různé pobyty. 

Poslání
Posláním sociální služby Podpora samostatného bydlení je poskytovat 
dospělým lidem s mentálním postižením potřebnou míru podpory 
při naplňování vlastních potřeb v jejich přirozeném prostředí, s důrazem 
na svobodnou volbu a s respektem k jejich představě o vlastním životě. Služba 
umožňuje získávat životní zkušenosti na základě vlastního rozhodnutí 
a ty následně využívat k budování vlastní samostatnosti a nezávislosti.  

Rok 2019
Po dvou letech, kdy jsme novou službu financovali z vlastních zdrojů, byla v roce 
2019 zařazena do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Začali jsme 
plánovat postupné rozšiřování služby. Dosud do služby přicházeli lidé, kteří 
původně využívali chráněné bydlení na Slapech a přáli si se osamostatnit. V roce 
2019 si nás přišlo vyzkoušet i několik zájemců zvenku. Hledali jsme odpovědi na 
otázky, jak spolupracovat s rodinami našich klientů, jak reagovat na jejich obavy. 
Toto téma jsme na konci roku řešili ve spolupráci s dalšími organizacemi na 
Národním setkání služeb poskytujících podporu samostatného bydlení.

4
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AKTIVITY V ROCE 2019

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLAPY
vedoucí sociálních služeb: Lucie Šišková / siskova@portus.cz

www.portus.cz

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
vedoucí sociální služby: Zuzana Bajerová / bajerova@portus.cz
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Poslání
Sociálně terapeutická dílna (STD) 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.

Rok 2019
V roce 2019 se sociálně terapeutická dílna soustředila na loupání česneku, který 
zpracovává náš sociální podnik při výrobě nakládaných sýrů. Někteří z klientů 
využívají pracovního začlenění v rámci sociálního podniku DOBROTY 
S PŘÍBĚHEM, jiní pracují pro obec, a část klientely dochází na pracovní nácviky 
do nedaleké farmy, se kterou spolupracujeme už několik let.

Páteční dopoledne patří už tradičně muzikoterapii a dalším terapiím. Místní 
kapela klientů Faraband pravidelně zkoušela a několikrát v tomto roce 
i vystupovala před veřejností. Venkovní prostory areálu využíváme k nácvikům 
pěstování zeleniny, sklizně ovoce a volnočasovým a relaxačním aktivitám. 
V letních měsících využíváme i altán. Zapojovali jsme se do příprav akcí, které 
se v našem areálu odehrávají (piknik s rodinami, CIHLAFEST, jarmark), a to hlavně 
úklidem zahrady. Na jarmarku se prodávaly výrobky, které jsme s klienty v dílně 
vyrobili. Individuální činnosti, které probíhají pravidelně každý den 
v odpoledních hodinách jsou různé, hlavně dle přání klientů. V tomto čase 
se procvičovala orientace v okolí Slap, finanční gramotnost, vaření, práce na PC 
ad. Dále jsme se snažili propojit naše klienty s veřejností a novými lidmi. Vyjížděli 
jsme na různé akce a výlety, hlavně do Všenor, kde se pravidelně účastníme 
Čištění země a tento rok i Masopustu. Jsme v kontaktu s dalšími podobnými 
službami: Sedmibarevno, Horní Maxov ad. 

www.portus.cz 5
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLAPY
vedoucí sociální služby: Eliška Svobodová / dilna@portus.cz
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Sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM spustil po několika letech příprav svoji 
potravinářskou výrobu v městysu Davle od února 2014 a od května 2014 též na 
místě otevřel sezónní rychlé občerstvení. Dnes zaměstnává celkem devět lidí 
s postižením na HPP. Budova, oceněná v rámci Young Architect Awards,
vybavení podniku i koupě pozemku byla financována z výtěžků benefiční sbírky 
AKCE CIHLA a z poskytnutého úvěru České spořitelny.

Sociální podnik se zabývá především ruční výrobou nakládaných sýrů (tradičních 
i originálních druhů a příchutí) a utopenců, které dodává do desítek pražských 
restaurací, kaváren a firem, prodává na trzích a festivalech, nebo v on-line 
prodeji. Výrobní, distribuční či marketingové zkušenosti jsme získali během 
několika let fungování v Sociálně terapeutické dílně Slapy, postupně jsme se 
profesionalizovali až k vytvoření obchodní značky a založení sociálního podniku. 

V posledních letech jsme navýšili počet odběratelů i zaměstnanců s postižením, 
zvítězili jsme v soutěži UniCredit Bank Lepší byznys jako nejúspěšnější sociální 
podnik roku a uspěli také v prestižní soutěži EY Podnikatel roku jako nejlepší 
sociálně prospěšný podnikatel. V roce 2018 jsme uspěli hned ve dvou evropských 
projektech, které nám umožní provozovnu rozšířit také o bistro a kavárnu. 
Přístavba byla zahájena v srpnu 2019 a v příštím roce by již měla být v provozu - 
navýšíme díky tomu i počet zaměstnanců s postižením. Sociální podnik 
DOBROTY S PŘÍBĚHEM provozuje společnost Portus Praha, s.r.o., stoprocentně 
vlastněná neziskovou organizací Portus Praha, z.ú.    

6
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SOCIÁLNÍ PODNIK DOBROTY S PŘÍBĚHEM
kontakt na manažera projektu: dobroty@dobrotyspribehem.cz

www.dobrotyspribehem.cz
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Portus Praha, z.ú. je od roku 2014 akreditovanou vzdělávací institucí u MPSV 
a MŠMT. Kurzy pro pracovníky v sociálních službách a management neziskových 
organizací jsme v roce 2019 školili na zakázku po celé České republice. 
V kompletní vzdělávací nabídce je 17 akreditovaných kurzů MPSV 
a sedm akreditovaných kurzů MŠMT. 

Portus Praha pořádá také otevřené kurzy v Praze, včetně Kvalifikačního kurzu 
pro pracovníky v sociálních službách. 

Na otevřené kurzy v Praze vysílá své zaměstnance každoročně více než 
50 neziskových organizací.

V posledních letech jsme rozšířili nabídku kurzů pro další cílovou skupinu - 
nabízíme také kurzy pro komerční sektor. Ve firmách jsme schopni školit v těchto 
základních tématech: Základy protipředsudkového vzdělávání, Jak předcházet 
konfliktní komunikaci a Osobnostní typologie zážitkovou formou – klíč 
k porozumění sobě i druhým.

Lektorský tým Portus Praha z.ú. čítá 12 odborných lektorů, kteří se tématy, 
jež školí, zabývají také přímo v praxi.

www.portus.cz 7
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VZDĚLÁVÁNÍ
vedoucí projektu: Lucie Masopustová / masopustova@portus.cz
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Do regionálních sbírek se v roce 2019 zapojila v Třebíči Diecézní charita Brno - 
Oblastní charita Třebíč, kde výtěžek sbírky činil 28 561 Kč, a v Čáslavi Diakonie 
ČCE - středisko Střední Čechy, kde výtěžek sbírky činil 19 177 Kč. 

AKCE CIHLA v Praze 
AKCE CIHLA se v roce 2019 konala v ul. Na Příkopě (Praha 1), na Andělu (Praha 5) 
a u I. P. Pavlova (Praha 2). Její výtěžek byl věnován na přístavbu bistra a kavárny 
u sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM, díky čemuž nabídneme další 
pracovní místa pro lidi s postižením, a na financování terénní sociální služby 
Podpora samostatného bydlení. V ulicích Prahy podpořilo benefiční sbírku 8 725 
lidí. Celkový příjem pražské sbírky tvoří tržby z prodeje benefičních předmětů, 
z prodeje „internetových cihel,“ finanční dary jednotlivců, příjem z DMS, dary 
pomocí QR kódu a doprovodných benefičních akcí. Celkový čistý výtěžek sbírky 
AKCE CIHLA 2019 činí 1 400 778 Kč. 

Doprovodné programy 
V rámci AKCE CIHLA 2019 proběhla také řada doprovodných programů a akcí: 
např. benefiční hudebně divadelní festival CIHLAFEST v areálu chráněného 
bydlení na Slapech, Flash Mob v Praze anebo benefiční hokejový turnaj 
a bruslení.   

8
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AKCE CIHLA 2019
vedoucí projektu v r. 2019: Daniel Pastva / pastva@portus.cz

www.akcecihla.cz
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Ivana Muziková – člen správní rady
Lucie Šišková – člen správní rady
Jaroslav Havlín – člen správní rady
Tomáš Masopust - člen správní rady
Výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu: 0.

Velmi mne těší, že celý tým den po dni pracuje profesionálním způsobem, potýká 
se s mnoha stereotypními starostmi i novými podněty a přesto si najde čas 
k zastavení a zamyšlení. Právě tyto chvíle naši organizaci posunují o kus dále. 

Je vidět, že vnímání zaměstnanců Portusu se otevírá novým příležitostem a právě 
tím se posunuje i kvalita našich služeb a dalších aktivit. Někdy to jde po skocích, 
někdy po menších krocích, ale vždy společnou cestou.

Všem kolegům patří můj velký respekt, uznání a poděkování za skvělou práci

Gabriela Štěpánková 
ředitelka Portus Praha, z.ú.
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PODĚKOVÁNÍ TÝMU
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Uskuteční se již 21. ročník AKCE CIHLA - v Praze opět v období od začátku května 
do konce září. Výtěžek bude pro rok 2020 určený na dostavbu Bistra a kavárny 
u sociálního podniku v Davli a na provoz služby Podpora samostatného bydlení, 
kterou chceme rozšířit o několik klientů.

V červenci se tradičně uskuteční benefiční festival CIHLAFEST. Herečka Simona 
Stašová a Divadlo ABC nám znovu přislíbili benefiční představení, jehož výtěžek 
půjde na konto AKCE CIHLA. Naším cílem je udržet kvalitu sociálních služeb 
na Slapech i počet klientů. Prioritou je přitom pro nás maximální individualizace 
a to nejen co se týče otázky bydlení. Nadále budeme poskytovat našim klientům 
profesionální podporu v soudních řízeních týkajících se jejich svéprávnosti.  

Nadále budeme rozvíjet vzdělávací sekci organizace a související aktivity. 

Co se týče sociálního podnikání v létě 2020 bychom měli spustit celoroční 
provoz Bistra a kavárny s příběhem, které dostavujeme k budově potravinářské 
dílny v Davli z finančních prostředků EU (příslušné programy OPZ a IROP). 
To nám umožní opět navýšit počet zaměstnanců s postižením.    
                         
                       

PLÁNY PRO ROK 2020
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Hlavní partner AKCE CIHLA:

Hlavní mediální partner AKCE CIHLA: Česká televize

Partneři, sponzoři a donátoři AKCE CIHLA: barvy BALAKRYL - PPG Deco Czech, a.s.; 
Activa, spol. s r.o.; Spojené kartáčovny, a.s.; TEXIM s.r.o.; Vema, a.s.; Pražský servis IT, 
s.r.o.; COMPUTERHELP, spol. s r.o.; Solitea Česká republika a.s.; IBA Group;  

Záštity: MHMP; MČ Praha 1; MČ Praha 2

M e d i á l n í  p a r t n e ř i  A K C E  C I H L A  a  C I H L A F E S T U :
Měchenický čtvrtletník; Náš REGION; Portál, s. r. o.; protisedi.cz; Rádio Blaník; 
Sun Marketing, s. r. o. Kino AERO; Kino SVĚTOZOR; Kino BIOOKO; kino Atlas; kino ; 
Dlabačov; kino Evald; letní kino Žluté lázně; letní kino MeetFactory; letní kino Klubovna; 
letní kino Na Statku

Hlavní partneři CIHLAFESTU: ČEZ, a.s.; ALTSTAEDTER INVESTMENTS, a.s. - Zámek Slapy; 
Divadlo Studio Dva; BÁRTA rent s.r.o.; SOUTOK - stavebniny s.r.o.; Modrá Loděnice - 
Jachtklub

Partneři CIHLAFESTU: 
Dakar Měchenice, s.r.o.; DMA Praha, s.r.o.; Hébé catering, s.r.o.; OSA – Ochranný svaz 
autorský; Peklas, spol. s.r.o.; Pivovar Kácov, a.s.; Pivovar Kytín, s.r.o.; Řeznictví 
a uzenářství U DOLEJŠÍCH, s.r.o.; Sodovkárna Kolín, s.r.o.; Valdman, s.r.o.; Zemědělské 
potřeby M+S, s.r.o.; Město Nový Knín; Městys Štěchovice; Městys Davle; Obec Buš; 
Obec Čím; Obec Chotilsko; Obec Korkyně; Obec Měchenice; Obec Slapy; Jiří Pešek; 
Miloslav Kliment

Ostatní podporovatelé Portus Praha, z. ú.:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové; The British Chamber of Commerce in the 
Czech Republic; Asociace společenské zodpovědnosti; Anect a.s.; Kovařík Pavel; Kovařík 
Šimon; Lasselberger s.r.o.; Havel, Holásek & Partners s.r.o.; Transform a.s. Lázně 
Bohdaneč; Lesy ČR 

Osobnosti: Simona Stašová; Jaroslav Svěcený; Tomáš Vaněk
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. 
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
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VÝROK AUDITORA
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KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ

Ve výnosové části výkazu zisku a ztrát za r. 2019 je nárůst v části provozní dotace oproti 
roku 2018 a také navýšení oproti roku 2017. Důvodem navýšení oproti roku 2018 
je zvýšení limitu na mzdové náklady a dofinancování od SčK. Toto navýšení je ale 
vykompenzováno na straně nákladů nárůstem osobních nákladů z důvodu narůstajících 
cen za pracovní sílu. Na výnosové straně je také vidět pokles vlivem snížení 
poskytovaných služeb klientům.

Jiné ostatní náklady zahrnují hlavně odměny klientů v sociálně terapeutické dílně, 
náklady na pojištění majetku, pojištění zodpovědnosti a bankovní poplatky. Zúčtování 
fondů představuje čerpání veřejné sbírky AKCE CIHLA. Sbírka byla použita na provoz 
sociální služby Chráněné bydlení Slapy, Sociálně terapeutické dílny Slapy a služby 
Podpora samostatného bydlení. 

I přes výrazné úspory na straně spotřebovaného materiálu a ostatních služeb skončilo 
hospodaření vlivem výrazného nárůstu personálních nákladů v červených číslech. 

Portus Praha, z.ú. se ve své činnosti nevěnuje výzkumu ani vývoji. 
Portus Praha, z.ú. nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.  

Ochrana životního prostředí: Ve všech prostorech a budovách, které Portus Praha, z.ú., 
vlastní nebo obývá, se řádně třídí odpad.

        
       

DALŠÍ INFORMACE
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SCHVÁLENÍ SPRÁVNÍ RADY

Správní rada schválila tuto výroční správu na zasedání dne 3. 6. 2020.

Mgr. Lucie Šišková                     .................................................................................................................................................

MgA. Richard Němec           .................................................................................................................................................

Ivana Muziková                              ...................................................................................................................................................

Jaroslav Havlín                                  ..................................................................................................................................................

Mgr. Tomáš Masopust     ..................................................................................................................................................

   
                                                



....................................................
Vydal: Portus Praha v září 2020
Text: Portus Praha a Tomáš Kůs

Foto: archiv Portus Praha
Grafika, sazba, redakce: Tomáš Kůs

Portus Praha, z.ú.
Uruguayská 5, 120 00 Praha 2

tel. 261 217 697
portus@portus.cz
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PORTUS PRAHA, zapsaný ústav
sídlo a kontaktní adresa: 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

www.facebook.com/AkceCihla

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 767878767/2010
sbírkový účet: 647347347/2010 

IČ: 26525305
DiČ: CZ26525305

KONTAKTY
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