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 Vážení přátelé a příznivci Portusu Praha,

začátkem roku 2020 jsem zasílala celému týmu poděkování za práci v roce 
odcházejícím a pranostiku s motivací na rok následující. Pranostika zněla 
nevšedně: „Rok 2020 byl označen za rok mysteriózní, rok kovové krysy, kdy 
přežije jen to, co přežít má.“ Brala jsem to jako výzvu, abychom se posunuli, 
vytěžili maximum z našich plánovaných fundraisingových aktivit a rozvinuli i naše 
služby. V té době jsem ještě netušila, s jakými okolnostmi budeme všichni 
bojovat.

Od ledna do února jsme se perfektně připravili na aktivity v roce 2020, čekal nás 
10. ročník benefičního festivalu CIHLAFEST, představení „Poslední ze žhavých 
milenců“ a velkolepější inovovaná AKCE CIHLA, jejíž základ tvoří prodej 
benefičních cihel v ulicích měst. Již v březnu se však vše otočilo o 360 stupňů 
a veškeré aktivity, které nám pomáhají sehnat finance, postupně z ulic i divadel 
mizely. Naopak potřebnost našich služeb narůstala, jelikož narostl strach 
z neznámého viru. Většina lidí s mentálním postižením reaguje špatně na stres 
a náhlé změny. Ti, kteří mohli do té doby být v kontaktu se svými blízkými, byli 
nyní odkázáni pouze na telefonický nebo on-line kontakt. Ti, co do té doby žili 
se svými blízkými, se začali bát. V tomto stresujícím duchu jsme prožili i podzimní 
vlnu pandemie. Naši asistenti chránili bezpečí klientů, i když sami prožívali 
mnoho osobních nejistot.

Za "přežitý" rok 2020 patří mé velké poděkování všem zaměstnancům 
organizace, za to jak se vypořádali s rychlými změnami, překročili parametry 
zaměstnaneckého poměru a bojovali za přežití organizace.

Velký dík také patří všem organizacím, které nás dlouhé roky podporují a sami 
se ocitli ve velkých nejistotách, že na nás mysleli nejen finančně. Připomněli nám, 
že v tomto boji nejsme sami a máme v dárcích oporu. Děkuji všem našim 
klientům za důvěru a za to, že jsme je mohli touto klikatou cestou provést. 

                                                                                                       
                                                                                                       Gabriela Štěpánková
                                                                                                                             ředitelka  
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Vážení a milí přátelé,

Jestli každý rok přináší spoustu nového a nečekaného, často v běhu dní nepříliš 
významného, rok 2020 byl velkou výjimkou. Pro nás to byl rok ověřování 
soudržnosti organizace, její flexibility a připravenosti k rychlým změnám. 
V tomto smyslu Portus Praha, z.ú. obstál. Díky spolupráci všech pracovníků 
organizace, díky trpělivosti klientů a díky porozumění jejich rodin.  

Nejhorším okamžikem roku byl za všechny služby začátek jara, kdy se sociální 
služby ocitly ze dne na den v uzavření a terénní služby ve velkém omezení.  Klienti 
se najednou přestali vídat se svými blízkými, většina z nich přestala navíc chodit 
do zaměstnání. Bylo na pracovnících, jak si se situací poradí, abychom si všichni, 
kdo patří k Portusu, zachovali duševní rovnováhu a zdraví.

V druhé polovině roku jsme už byli trochu „mazáci“ a po prázdninovém čase jsme 
využívali jarních zkušeností. Naše práce se přenesla z velké části do on-line 
prostředí, částečně jsme "se schovali" pod roušky a život začal být jednodušší i 
pro lidi v sociálních službách. 

S ohledem na situaci jsme od některých aktivit museli upustit, některé trochu 
dusit pod pokličkou, některé přesunout na příznivější dobu, naopak některé 
jsme nově nalezli.

Zkrátka, rok 2020 byl jízda, ale jsme tu, posílení o tuto zkušenost. Nezbývá než 
poděkovat všem pracovníkům za jejich práci – asistentům a vedoucím týmů 
za jejich nasazení v práci s klienty, vedení organizace za strategii, finanční 
zajištění a za potřebnou komunikaci se službami. Naučili jsme se toho o sobě 
hodně.

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 
benefičního projektu AKCE CIHLA, který úspěšně provozuje přes 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 2011 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 speciality, byla vystavěna z výtěžků 
AKCE CIHLA v městysu Davle a v dnešní době je zde zaměstnáno na HPP 11 lidí 
s postižením. Výrobky podnik prodává přes vlastní e-shop po celé ČR, nebo se 
účastní trhů s pojízdným foodtruckem. V roce 2020 bylo v Davli otevřeno Bistro 
a kavárna díky EU dotacím z programů IROP a OPZ a výtěžkům sbírky AKCE CIHLA.     

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 2020
Náhlé  „uvěznění“ v jednom domě, bez pravidelného kontaktu s blízkými, bez 
možnosti vyjít si nakoupit, bez možnosti vyjít ven za bránu zahrady… To byla 
realita několika měsíců klientů chráněného bydlení. A pochopitelně i jejich 
asistentů, potažmo celé organizace. První měsíce covidové uzávěry služba řešila 
vytvořením skupin asistentů, kteří se v pravidelných delších časových úsecích 
střídali ve službě. V mnohém pomohla zahrada nebo zapůjčená dodávka, kterou 
asistenti vozili klienty na výlety do přírody, pomohlo on-line spojení s rodiči. Za 
vším se ale ukrývá ochota asistentů sociální péče být "turnusově nonstop" se 
svými klienty i jejich odhodlanost pomoci překonat nestandardní období. 

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 2020
Těžko říct, pro koho bylo období uzávěr a omezení těžší – zda pro klienty 
chráněného bydlení, nebo pro klienty terénní služby, kteří bydlí sami ve svých 
bytech. Byli to totiž oni, kdo se ocitl v izolaci. Pracovníci služby podpora 
samostatného bydlení tak byli svým klientům k dispozici v mnohem větší míře, 
než je běžné. Setkání s klienty se zaměřovala především na aktivní trávení času 
v přírodě s cílem zajistit duševní pohodu klientů a později i na dopravu 
do zaměstnání. Přesto se podařilo, že do služby v r. 2020 vstoupili tři noví klienti.  
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AKTIVITY V ROCE 2020

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 2020
Do března 2020 fungoval provoz Sociálně terapeutické dílny (STD) vcelku 
normálně. Prioritou bylo loupání česneku, odpoledne jsme uskutečňovali 
individuální nácviky dovedností s klienty i volnočasové aktivity. 

Epidemie koronaviru nás ale záhy donutila dočasně službu uzavřít. Během této 
doby asistenti z STD pomáhali ve službách Chráněnému bydlení Fara i Vyhlídka. 
Pracovali jsme s klienty na tom, aby jim i v uzavřeném prostoru areálu co možná 
nejvíce činností zůstalo, i přes zavřenou dílnu. Tvořilo se v rámci domácnosti pod 
pergolou, k relaxaci jsme využívali prostor zahrady a altánu. Díky posíleným 
službám se nám podařilo s klienty učit se novým činnostem. 

Naučili jsme se využívat techniku - mobily a notebooky nejen videohovory 
s rodinami klientů, nebo s klienty, kteří zůstali v lockdownu odříznuti doma, 
ale i třeba s lektorkou Petrou Škorpíkovou, se kterou se páteční muzikoterapie 
přesunula do on-line prostředí. Maximálně jsme se snažili využít přírody 
a samoty kolem vesnice a kdykoliv klienti vyslovili přání jít ven, bylo jim splněno. 
Okolní lesy a louky nám poskytly bezpečné útočiště. Paradoxně jsme se díky této 
nelehké situaci naučili mnoho nových věcí a posílili jsme i jako tým. Navíc 
koronavirus se k nám do sociálních služeb nedostal a zdraví klientů nebylo 
ohroženo - to je nejdůležitější.

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 11 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.

Sociální podnik se zabývá především ruční výrobou nakládaných sýrů (tradičních 
i originálních druhů a příchutí) a utopenců, které prodává přes vlastní e-shop po 
celé ČR anebo v pojízdném foodtrucku na trzích. Rok 2020 byl zlomový v tom, že 
jsme kvůli epidemickým opatřením museli kompletně změnit náš způsob 
prodeje. Většinu naší produkce již neprodáváme přes prostředníky (restaurace a 
kavárny), ale on-line ve vlastním e-shopu.  

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 umožnily provozovnu rozšířit také o bistro a kavárnu. 
Přístavba byla zahájena v srpnu 2019 a v r. 2020 již byla zprovozněna - navýšili 
jsme 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.    
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SOCIÁLNÍ PODNIK DOBROTY S PŘÍBĚHEM
kontakt na manažera projektu: vedeni@dobrotyspribehem.cz

www.dobrotyspribehem.cz
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Portus Praha, z.ú. školí v akreditovaných kurzech MPSV pracovníky v sociálních 
službách, sociální pracovníky a management neziskových organizací. 
V akreditovaných kurzech MŠMT školíme pedagogické pracovníky v rámci 
dalšího vzdělávání od roku 2014.

V roce 2020 jsme v rámci koronavirových nařízení a opatření kurzy převedli do 
on-line prostředí. V kompletní vzdělávací nabídce je 17 akreditovaných kurzů 
MPSV a sedm akreditovaných kurzů MŠMT. 

Portus Praha jezdí školit nejen do organizací, ale pořádá i 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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režimu s prodejním stánkem pouze v ulici Na Příkopě (Praha 1) během letních 
měsíců. Nebylo možné ani uskutečňovat benefiční projekty našich partnerů 
a spolupracujících organizací v regionech. Neuskutečnili se ani obvyklé 
doprovodné programy - divadelní představení aj., kromě festivalu CIHLAFEST, 
který opět proběhl v omezeném režimu i velikosti.  

Výtěžek benefiční sbírky byl věnován na rozšíření sociálního podniku DOBROTY 
S PŘÍBĚHEM o bistro a kavárnu, kde najdou uplatnění další lidé s postižením. 

V ulicích Prahy podpořilo benefiční sbírku stovky 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 2020 
činí 174 075 Kč. 
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AKCE CIHLA 2020
vedoucí projektu v r. 2020: Daniel Pastva / akce.cihla@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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Uskuteční se již 21. ročník AKCE CIHLA - velikost benefiční sbírky i její délka bude 
závislá na epidemiologické situaci a vládních opatřeních. Výtěžek bude pro rok 
2021 určený na opravy budov Chráněného bydlení na Slapech a na zakoupení 
osobního automobilu, který bude sloužit našim sociálním službám. 

V srpnu se tradičně uskuteční benefiční festival CIHLAFEST. Pro rok 2021 nám 
„jako hlavní hvězda” přislíbil účast novocirkusový soubor La Putyka. 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 2021 bychom měli naplno spustit 
celoroční provoz Bistra a kavárny s příběhem, které jsme dostavěli 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 2021
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Hlavní partner AKCE CIHLA:

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

Mediální partneři AKCE CIHLA a CIHLAFESTU:
Náš REGION; Portál, s. r. o.; protisedi.cz;  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: Nadace Divoké Husy; Středočeský kraj; ČEZ, a.s.; 
ALTSTAEDTER INVESTMENTS, a.s. - Zámek Slapy; Divadlo Studio Dva; SOUTOK - 
stavebniny s.r.o.

Partneři CIHLAFESTU: 
Modrá Loděnice - Jachtklub, OSA – Ochranný svaz autorský; 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; Miloslav 
Kliment

Ostatní podporovatelé Portus Praha, z. ú.:
Středočeský kraj; Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové; Konto bariéry - Nadace 
Charty 77; 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;  Nadace Via; 
Nadace ČEZ; ČEPS a.s.; BEST a.s.; Kittfort Praha s.r.o.; Nadace Vinci v České republice; 
Autonapůl družstvo; Webstep s.r.o.; NET4GAS s.r.o.  

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 / AUDIT
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KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ

Ve výnosové části výkazu zisku a ztrát za r. 2020 je nárůst v části provozní dotace oproti 
roku 2019 a také navýšení oproti roku 2018. Důvodem navýšení oproti roku 2019 
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. Zvýšené náklady v čase koronavirové pandemie 
dofinancovalo organizaci MPSV.

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 rozšíření 
sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM o bistro s kavárnou.

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 31. 7. 2021.

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

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

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

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

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

   
                                                



....................................................
Vydal: Portus Praha v roce 2021
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: .
běžný účet: 1942343319/0800
sbírkový účet: 2300948468/2010 

IČ: 26525305
DiČ: CZ26525305

KONTAKTY
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