
Vážení přátelé a příznivci o. s. Portus Praha,
i v roce 2012 jsme rozvíjeli naše aktivity, jak na poli sociálních služeb, tak v rozvoji samofinancování. Díky Individuálnímu 
projektu, tedy prostředkům získaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, určených na podporu Soci-
álně terapeutických dílen, se nám podařilo rozšířit nabídku služeb pro klienty naší sociálně terapeutické dílny.  Nyní tak 
nabízíme klientům i řadu vzdělávacích a tréninkových aktivit (např. kurzy na počítači, poradenství v oblasti partnerských 
a sexuálních vztahů, kurzy vaření aj.)

V minulém roce jsme také dokončili přípravu projektu výstavby nové dílny, dokumentaci pro provedení stavby a získali 
stavební povolení. Do konce roku 2013 by měl na pozemku v Davli vyrůst objekt potravinářské dílny, jehož součástí 
bude i rychlé občerstvení. Po zvážení všech důsledků a rizik vyplývajících z podmínek čerpání dotací z Integrovaného 
operačního programu, se kterými jsme původně počítali jako s možným zdrojem na financování stavby, jsme se nakonec 
rozhodli postupovat pomaleji a budovat dílnu po etapách - to zn. financovat ji z vlastních zdrojů a z výtěžku AKCE CIHLA. 
Celý stavební projekt je koncipován tak, že bude možné jej postupně dostavovat, abychom dospěli k podobě návrhu 
v původním rozsahu.

Také jsme obohatili naše fundraisingové aktivity o prodej dalších benefičních předmětů. Jednalo se především o bene-
fiční kuchařky, do kterých nám věnovala svůj oblíbený recept řada známých osobností v čele se Simonou Stašovou, Jaroslavem Svěceným, Jiřím Lábusem a dalšími. Simona 
Stašová, dlouholetá patronka AKCE CIHLA, nám také v tomto roce věnovala benefiční představení Shirley Valentine, které odehrála v divadle ABC. To, spolu s výtěžkem z AKCE 
CIHLA, nám pomohlo v roce 2012 udržet kvalitu i rozsah stávajících služeb s podporou dalšího rozvoje organizace.

Doufám, že i v příštím roce se nám podaří udržet si přízeň našich dárců, sponzorů i státní správy, tedy všech těch, díky kterým můžeme naše cíle naplňovat. Všem našim sym-
patizantům a přispěvatelům mnohokrát děkuji za jejich podporu a pomoc. Také bych chtěl na tomto místě poděkovat všem svým kolegům za jejich každodenní práci, nasazení 
a profesionalitu, která zaručuje kvalitu našich služeb a rozvoj všech našich akcí a aktivit. 

Tomáš Masopust
ředitel sdružení

Každý rok si při psaní textu pro výroční zprávu zodpovědně říkám, že si budu psát poznámky, abych na něco důležitého 
další rok nezapomněla, a nezodpovědně pak procházím zpětně diář a dávám vše dohromady. Samozřejmě, s tolika 
klienty a kolegy se každý den něco děje, ale člověk musí přebírat, co z toho stojí za zmínku a co zůstane zapomenuto 
v propadlišti dějin.

Rok 2012 plynul v chráněném bydlení na Slapech pokojně, a pokud něco stojaté vody rozhýbalo, snažili jsme se ze všech 
sil stabilně udržet na hladině a případné mokré svršky důstojně usušit a plout dále. Dobré ukotvení jsme ukázali při or-
ganizaci hned několika velkých akcí – například Mikulášské zábavy pro 80 klientů ze spřátelených zařízení sociální péče. 
Díky sponzorům bylo vše zdarma. První adventní trh pak byl vyplutím do neznámých vod, a myslím, že jsme tím nastar-
tovali hezkou vánoční tradici. Další ročník letního festivalu CIHLAFEST se nesl na vlně pohody a uvolněné atmosféry. 
Shrnutí roku 2012 bych ráda pateticky ukončila citátem Paolo Coelha: 
„Loď je nejjistější v přístavu, avšak na to ji nepostavili.“ 
Pokud i nadále zůstane Portus Praha místem, 
kam se nejen klienti po výpravách 
na širé moře s jistotou budou 
vracet, pak si myslím, že naši 
práci děláme  dobře a má smysl.

Marie Šmídová
vedoucí sociálních služeb Slapy
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLAPY
vedoucí sociálních služeb: Marie Šmídová
e-mail:  smidova@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 odpověd-
nosti 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 pro-
fesionality 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 
bezpečné a příjemné k bydlení

Rok 2012
Služba chráněného bydlení probíhala v roce 2012 ve stejných intencích jako v před-
chozích letech. 19 klientů s mentálním postižením má na Slapech trvalý domov, 
potřebné zázemí a nachází zde i nutné speciální služby. Obyvatelům je celoročně 
k dispozici chráněné bydlení Fara pro 11 uživatelů, chráněné bydlení Na Vyhlídce 
pro 7 uživatelů a menší chráněný byt pro 1 klienta. Služby jsou každému obyvateli 
poskytovány na základě individuálního plánu. Klienti mají dle svých schopností 
možnost zapojit se do chodu celé domácnosti. Účastnili se nákupů, vaření, mytí 
nádobí, úklidu, praní i dalších běžných domácích prací. Někteří toho zvládají více, 
někdo pomáhal spíše symbolicky. Důležité je, aby měl každý možnost dosáhnout co 
největší samostatnosti a mohl využít všech svých schopností. To klienti dokazovali 
i v průběhu celého roku při organizaci i vlastní účastí na akcích, které naše chráněné 
bydlení pořádalo, nebo se jich zúčastnilo (hudebně divadelní festival CIHLAFEST, 
Mikulášská zábava, adventní trhy...) Více na www.portus.cz 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLAPY - DOBROTY S PŘÍBĚHEM
vedoucí potravinářské dílny, marketing: Šárka Michalíková
e-mail: michalikova@portus.cz
vedoucí sociálních služeb o.s. Portus Praha v obci Slapy: Marie Šmídová 
e-mail: smidova@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 chráněného bydlení 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 profe-
sionality 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

Rok 2012
Od července 2011 do listopadu 2014 je dílna financována z prostředků Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci tohoto projektu byla také její 
činnost navýšena o celou řadu tréninkových aktivit a kurzů pro klienty s mentálním 
postižením (kurz sexuální výchovy, zahradnických prací, počítačové gramotnosti...). 
Hlavní aktivitou přitom zůstává provoz potravinářské dílny na výrobu nakládaných 
plísňových sýrů a utopenců, které jsou distribuovány na trzích, v restauracích 
a kavárnách ve Středočeském kraji pod značkou  DOBROTY S PŘÍBĚHEM. Již čtyři roky 
zde pracuje 17 klientů ve dvousměnném provozu. Značka si zakládá na ruční výrobě 
a originálních recepturách. Rozjel se i internetový obchod. Nadále vycházíme z toho, 
že systematická pracovní terapie rozvíjí schopnosti a dovednosti klientů a přispívá tak 
k rozvoji osobnosti. Více na www.dobrotyspribehem.cz

STAVBA POTRAVINÁŘSKÉ DÍLNY V MĚSTYSU DAVLE - SOCIÁLNÍ PODNIK 
DOBROTY S PŘÍBĚHEM
vedoucí projektu: Tomáš Kůs
e-mail: imy@portus.cz

V roce 2012 jsme pokračovali v aktivitách vedoucích k zahájení investičního projektu 
Stavba objektu sociálního podniku Dobroty s příběhem, který bude rozvíjet naše 
zkušenosti s potravinářskou výrobou ze sociálně terapeutické dílny. Sociální podnik, 
jenž vyroste na již zakoupeném pozemku v městysu Davle, má v plánu zaměstnat 
8 lidí s postižením a vytvořit i další nová pracovní místa. Byla podepsána smlouva 
s dodavatelem stavby, přičemž první etapa výstavby byla naplánována na květen 
až listopad 2013. Od ledna 2014 by měly být v provozu i naše nové podnikatelské 
aktivity: 1/ potravinářská výroba a 2/ provoz rychlého občerstvení. 
Více na www.dobrotyspribehem.cz



AKCE CIHLA 2012
Vedoucí projektu : Lucie Masopustová 
e-mail.:  masopustova@portus.cz

AKCE CIHLA v regionech 
Do 13. ročníku sbírky na podporu lidí s mentálním postižením se v roce 2012 zapojily 
4 neziskové organizace (Diakonie CČE - středisko Západní Čechy, Proutek, o.s., 
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč a Oblastní charita Brno. AKCE CIHLA 
proběhla v 9 městech České republiky: Brno, České Budějovice, Jindřichův Hradec, 
Hluboká nad Vltavou, zámek Červená Lhota, Třebíč,  Náměšť  nad Oslavou, Moravské 
Budějovice a Plzeň. 

Celkový výtěžek regionálních sbírek činil 204 612 Kč. Prostředky byly využity na 
financování konkrétních projektů jednotlivých organizací, které podporují integraci 
a začleňování lidí s mentálním postižením do běžného života. 

AKCE CIHLA v Praze 
V průběhu sbírky bylo v roce 2012 v Praze na stáncích Na Příkopě a u Anděla prodáno 
6 665 cihel v hodnotě 999 750 Kč. Dále se prodalo 603 ks internetových cihel v hod-
notě 60 300 Kč, 217 triček v celkové hodnotě 54 250 Kč a 147 samolepek v hodnotě  
3 675 Kč. Včetně darů do zapečetěných kasiček, DMS a příspěvků na účet činí pražský 
výtěžek sbírky 1 160 196 Kč. Toto číslo neobsahuje výtěžky doprovodných akcí 
benefiční kampaně. 

Výtěžek sbírky bude využit na kofinancování výstavby objektu potravinářské dílny na 
výrobu nakládaných sýrů a utopenců v městysu Davle, kde najdou pracovní uplatnění 
lidé s handicapem. Součástí objektu bude také malý obchod s našimi výrobky a rychlé 
občerstvení. Dílna bude stát na vlastním pozemku v městysu Davle, který jsme 
zakoupili v roce 2010. 

Doprovodné akce pražské sbírky 2012: 
FESTIVAL IMY - festival NNO na podporu práv lidí s handicapem / Rock Café  • 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ U STANICE METRA ANDĚL  • CIHLAFEST - benefiční hudebně 
divadelní festival / Chráněné bydlení Fara, Slapy  • BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ SHIRLEY 
VALENTINE - one woman show Simony Stašové / Divadlo Palace  • BENEFIČNÍ KONCERT 
- kapely Zrní, Trombenik, Bitumen Beat a Cirkus Cermaque / Rock Café. 
Více na www.akcecihla.cz 

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

Děkujeme za finanční, hmotnou a mediální podporu všem partnerům AKCE CIHLA 
i benefičních akcí:

  Generální partner AKCE CIHLA:  
  Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 
Hlavní partner AKCE CIHLA: 
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Partneři AKCE CIHLA
Autobenex, spol, s r.o., barvy Balakryl, SPRINTER PRAGUE, a.s., rodinneFOTO.cz, 
ACTIVA, spol. s r.o., Agentura Encanto, NELASOFT Technologies, s r.o., Rock Café,  
Bon Art Media, spol. s r.o.

Mediální partneři AKCE CIHLA a CIHLAFESTU 
Metropol TV, Český rozhlas, Radio 1, Radio Blaník, Radio Applaus, časopis Domov, 
Annonce, Psychologie dnes, Náš region, Děti a my, Onyx Vision s r.o.,  
Railreklam, spol. s r.o., Student agency, s r.o., Sun Marketing, s r.o., Newton Media, a.s.

Hlavní regionální partneři AKCE CIHLA 
Skupina ČEZ, Zemědělské služby Dynín, a.s., Saportan, s r.o., Prefa Brno, a.s.

Hlavní partneři CIHLAFESTU
ČEZ, a.s. - Vodní elektrárny Štěchovice, Altstaedter Investments, a.s.

Partneři CIHLAFESTU 
Nadace Charty 77, Studio DVA, OSA, o.s., Obecní úřad Slapy, Obecní úřad Buš, Pivovar 
Ferdinand, a.s., Řeznictví a uzenářství u Dolejších, EFKO-karton, s r.o., pekárna Peklas, 
spol. s r. o., Jiří Pešek - MARP RELAX, Casa Latina Cigars, s r.o., Toi Toi, sanitární 
systémy, s r.o.

Partneři benefičního představení Shirley Valentine 
agentura FDA, divadlo ABC

Partneři benefičního koncertu pro AKCI CIHLA 
Rock Café, OSA, o.s., Nadace Divoké Husy 

Ostatní podporovatelé Portus Praha, o. s. 
The British Chamber of Commerce Czech republic, Metrostav, a.s., Kanzelsberger, a.s., 
MHMP záštita primátora, Praha 5 záštita místostarosty, Praha 1 záštita starosty, Fórum 
dárců / Czech Donors Forum, o.s., Nadace ČEZ 

Děkujeme také všem osobnostem a ostatním příznivcům, kteří nás podpořili
Osobnosti:  Simona Stašová, Jaroslav Svěcený, Ivana Chýlková, Roman Vaněk, Jana 
Krausová, Jitka Schneiderová, Anna Šišková, Jana Bernášková, Jitka Ježková,  
Jan Žežulka, Iveta Fabešová
Kapely: Zrní, Trombenik, Bitumen Beat, Cirkus Cermaque, Pilgrim Pimple, Triryby, 
Pohlavní nádraží, Srdcové Eso 
Divadla: Cirkus Tety, Teatro Truhla, D.S. Monde, Čtyři buchty, divadlo Bodlák, divadlo 
Němčice, LSD – lidové spontánní divadlo 
Ostatní: Skautské středisko MAWADANI, Praha 5



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, 
weby: www.portus.cz, www.akcecihla.cz, www.dobrotyspribehem.cz, www.imy.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna, Vršovické náměstí 8, Praha 10, číslo účtu: 194 234 33 19 / 0800, sbírkový účet: 305 605 / 5500 

IČ: 26525305, DIČ: CZ26525305
registrace u MV ČR dne 9.3.2001 pod číslem VS/1-1/46 372/01-R

ROZVAHA 2012
Aktiva stav k 31.12.2012
Dlouhodobý majetek celkem 10 914
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 12 212
Pozemky 750
Stavby 9 848
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 522
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 164
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 928
Dlouhodobý finanční majetek celkem 1 320
Podíly v ovládaných a řízených osobách 1 320
Oprávky k k dlouhodobému majetku celkem -2 618
Oprávky ke stavbám -1 967
Oprávky k samostatným movitým věcem
 a souborům movitých věcí

-487

Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku

-164

Krátkodobý majetek celkem 2 777
Zásoby celkem 128
Materiál na skladě 15
Zboží na skladě a v prodejnách 113
Pohledávky celkem 638
Odběratelé 59
Poskytnuté provozní zálohy 308
Pohledávky za zaměstnanci 40
Ostatní daně a poplatky 231
Krátkodobý finanční majetek 2 002
Pokladna 162
Bankovní účty 1 840
Jiná aktiva celkem 9
Náklady příštích období 9
Aktiva celkem 13 691

Pasiva stav k 31.12.2012
Vlastní zdroje celkem 12 483
Jmění celkem 6 525
Vlastní jmění 6 525
Výsledek hospodaření celkem 5 958
Účet výsledku hospodaření 425
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 5 533
Cizí zdroje celkem 1 208
Krátkodobé závazky celkem 1 208
Dodavatelé 32
Zaměstnanci 310
Závazky k institucím soc. zabezpečení 
a veř. zdrav. pojištění

217

Ostatní přímé daně 48
Daň z přidané hodnoty 54
Ostatní daně a poplatky 3
Jiné závazky 297
Dohadné účty pasivní 247
Pasiva celkem 13 691

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2012
Náklady hlavní činnost hospodářská činnost celkem
Spotřebované nákupy 
celkem

1 859 1 336 3 195

Spotřeba materiálu 1 064 1 125 2 189
Spotřeba energie 392 87 479
Prodané zboží 403 124 527
Služby celkem 1 510 1 913 3 423
Opravy a udržování 111 28 139
Cestovné 17 15 32
Náklady na reprezentaci 12 8 20
Ostatní služby 1 370 1 862 3 232
Osobní náklady celkem 5 259 727 5 986
Mzdové náklady 3 974 727 4 701
Zákonné sociální pojištění 1 285 1 285
Daně a poplatky celkem 4 2 6
Ostatní daně a poplatky 4 2 6
Ostatní náklady celkem 238 39 277
Ostatní pokuty a penále 15 15
Dary 123 1 124
Manka a škody 1 3 4
Jiné ostatní náklady 114 20 134
Odpisy 277 98 375
Odpisy dlouhodobého 
majetku

277 98 375

Náklady celkem 9 147 4 115 13 262

Výnosy hlavní činnost hospodářská činnost celkem
Tržby za vlastní výkony 
a za zboží celkem

1 863 2 587 4 450

Tržby za vlastní výrobky 1 747 1 747
Tržby z prodeje služeb 720 822 1 542
Tržby za prodané zboží 1 143 18 1 161
Ostatní výnosy celkem 1 681 -1 1 680
Jiné ostatní výnosy 1 681 -1 1 680
Tržby z prodeje majet-
ku, zúčtování rezerv 
a opravných položek 
celkem

0 5 5

Tržby z prodeje materiálu 0 5 5
Přijaté příspěvky 
celkem

750 1 229 1 979

Přijaté příspěvky (dary) 745 1 229 1 974
Přijaté členské příspěvky 5 0 5
Provozní dotace celkem 5 573 0 5 573
Provozní dotace 5 573 5 573
Výnosy celkem 9 867 3 820 13 687

Výsledek hospodaření 
před zdaněním

720 -295 425

Výsledek hospodaření 
po zdanění

720 -295 425

Výsledek hospodaření po zdanění celkem                                                                                                                          425


