AKCE CIHLA funguje opět po delší odmlce na celostátní úrovni a na pořádání sbírky spolupracuje osm
organizací z několika krajů České republiky. Každý dárce si může vybrat konkrétní projekt, který pomáhá
lidem s mentálním znevýhodněním a podpořit ho i z pohodlí domova dobročinným darem ve formě Ecihly.
AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň
na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním
postižením pořádaná a koordinovaná neziskovou organizací
Portus Praha. Ta kromě pořádání sbírky, poskytuje sociální
služby lidem s postižením a provozuje sociální podnik DOBROTY
S PŘÍBĚHEM. Z výtěžků AKCE CIHLA se staví, rekonstruují a
vybavují objekty. Díky benefiční sbírce se mohou každý
rok realizovat,
rozšiřovat
a
udržovat
projekty
chráněných bydlení, terapeutických dílen, sociálních podniků
nebo terénních bytů.
Současnost - v hlavní roli e-cihla a spolupráce neziskových organizací
V roce 2020 a 2021 se kvůli Covidu nemohla konat sbírka v ulicích v takovém rozsahu, na který je zvyklá, a tak se objevil
jen jeden cihlový stánek v Praze. V té době se také přesunula cihla do online prostoru. Nemožnost prodávat cihly v
ulicích v těchto dvou letech podnítila vznik virtuálních e-cihel, které si lidé můžou koupit a přispět v libovolné výšce,
kdykoliv a odkudkoliv. Dárci na webu akcecihla.cz mohou zaslat dobročinný dar, který zde má formu symbolické Ecihly. https://www.akcecihla.cz/e-cihla/ Podpořit sbírku je tedy možné jak fyzickou koupí cihly, tak celoročně
zakoupením té virtuální. Sbírka na podporu vybraných projektů bude probíhat do konce roku 2022, po té budou v roce
2023 představeny nové projekty.
Původně pražská sbírka se tedy postupně rozšířila i do dalších měst
po celé republice a uplynulé roky také do online prostoru pod
názvem e-cihla. V roce 2022 se již začala opět připravovat dlouho
očekáváná sbírka v celostátním rozsahu a spojilo se včetně Portusu
Praha, z.ú. celkem 8 organizací - Arkádie, o.p.s., Benediktus, z.s.,
Centru LADA, Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Charita
Prostějov, Ledovec, z.s., RYTMUS Střední Čechy, o.p.s. Sbírka tak
podporuje projekty v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém
a
Olomouckém
kraji
a
také
v kraji
Vysočina.
https://www.akcecihla.cz/e-cihla-projekty/.
„I když se celý svět zastavil, život plynul dál, a bylo potřebné i nadále pomáhat lidem se zdravotním znevýhodněním,
zejména rekonstrukcí stávajících zařízení Chráněného bydlení ve Slapech nebo zakoupením dalších potřebných věcí.
Během pandemie jsme přišli o 70% příjmů z prodeje cihel. “ objasňuje důvod spuštění projektu Daruj E-cihlu, Gabriela
Štěpánková, ředitelka neziskové organizace Portus Praha.
Bohužel ani letošní rok není pro neziskové organizace lehký. Potýkají se se snížením dotací na sociální služby a na AKCI
CIHLA má dopad nejen pokles turistického ruchu, ale i všechny další znepokojivé události letošního roku. Válečný
konflikt a následná ekonomická krize může bohužel některé služby pro lidi s postižením a seniory dokonce i zlikvidovat.
Kromě prodeje na stáncích a pořádání benefičních doprovodných akcích, spoléhají organizace nejvíce na zaslání
dobročinného daru přímo přes web akce cihla. Na webových stránkách jsou představené jednotlivé projekty a dárci
tak mohou přispět přímo na projekt, který je zaujme. Tak neváhejte a Darujte E-cihlu i Vy.

1

Informace o projektech podporovaných ze sbírky AKCE CIHLA
1) Arkádie, o.p.s.
Region: Ústecký kraj, okres Teplice
Variabilní symbol: AC01
WEB: https://www.arkadie.cz/
AC v ulicích: sbírku plánují především online
Cíl sbírky: Menší cíl - vybavení terapeutické zahrady (altán, stůl, záhony atd.) u denního stacionáře v Krupce. Větší cíl rekolaudace, nezbytné stavební úpravy, dovybavení rukodělných dílen pro více než 20 osob s hendikepem v Teplicích.
Více o organizaci: Posláním Arkadie je pomáhat lidem se zdravotním postižením překonávat jejich znevýhodnění a
rozvíjet samostatnost v rodině, práci a ve společnosti.
Arkadie, o.p.s. poskytuje své služby od roku 1990, v současnosti pro více než 280 osob se zdravotním postižením a
jejich rodiny. Mezi realizované činnosti patří výchova a vzdělávání v Základní škole a praktické škole Arkadie, o.p.s,
poskytování sedmi druhů sociálních služeb, zaměstnávání téměř stovky osob s hendikepem v rukodělných dílnách,
pravidelná doprava dětí i dospělých osob s postižením do škol, školek, sociálních zařízení a organizování aktivit pro
volný čas. Snahou je vytvoření takového prostředí, aby člověk se znevýhodněním, dle svých schopností, měl možnost
se zapojit do běžného života.

2) BENEDIKTUS z.s.
Region: Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod
Variabilní symbol: AC02
WEB: www.benediktus.org
AC v ulicích:
24. 7. 2022 - Modletínská pouť
říjen 2022 - koncert k narozeninám Benediktu
Cíl sbírky: V budově „Pekárny“ chceme vytvořit 4 nová místa chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením.
Jedná se o rekonstrukci (předchozí demolici nadzemní části a novou výstavbu) starého venkovského domu č.p. 17
v Modletíně. Služba chráněného bydlení je dnes poskytována v sousedním objektu č.p. 7, z důvodu vysokého zájmu
potřebujeme navýšit kapacitu na 10 míst pro bydlení. Na rekonstrukci máme přislíbenou dotaci z MPSV a snažíme se
získat zbývající prostředky na spolufinancování nákladů stavby, které se v poslední době vyšplhaly nečekaně vysoko.
Více o organizaci: Spolek Benediktus byl založen v roce 2000 s cílem vybudovat dům, ve kterém žijí lidé s postižením
a bez postižení jako komunita. Tvoříme v dílnách, staráme se o zahradu, sušíme ovoce, máme kapelu, pořádáme akce
pro veřejnost, vedeme studentské praxe, spolupracujeme s dobrovolníky, školami, firmami a církvemi. Skrze vztahy
založené na důvěře v Boha se snažíme nacházet jedinečnost a dary každého člověka a žít život v jeho plnosti. Od roku
2014 jsme začali poskytovat službu chráněného bydlení, dále poskytujeme denní služby pro lidi s postižením. Jsme
součástí mezinárodní federace komunit L’Arche. Postupně obnovujeme historické místo, kde žijeme, a snažíme se
přispívat k rozvoji regionu.
3) Centrum LADA
Region: Kraj Vysočina, okres Pelhřimov
Variabilní symbol: AC03
WEB: www.centrumlada.cz
AC v ulicích:
26. 6., 17. 7., 21. 8., 2. 10. 2022 - Trh Pacov
10. 8. 2022 – divadelní představení
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3. – 8. 10. 2022 – týden sociálních služeb
27. 11. 2022 – Adventní trh Pacov

Cíl sbírky:
1. Do nově vysázeného ovocného sadu dostupného i veřejnosti, bychom rádi umístili venkovní posezení. Místo
propojuje naše klienty s mentálním a kombinovaným postižením s místními obyvateli.
2. Podpora osobní asistence. Poskytujeme službu potřebným, kvalitně, plnohodnotně a důstojně. Naším cílem je
pomoci rodině, která o svého blízkého již nedokáže sama pečovat. Naše služby pomáhají městu a okolí posílit sociální
jistotu v péči o potřebné. Dosažením cíle, budeme moci potřebné podpořit ve větší míře a ne je s bolestí v srdci
odmítat. Je krásné žít doma a my jsme tu proto, abychom to svým klientům umožnili.
Více o organizaci: Historie Centra LADA sahá již do roku 2001, kdy byla zahájena činnost tohoto spolku. Jsme sociální
službou, která si vybudovala respekt na celém okresu Pelhřimov. Služba, která nejen pomáhá, ale i motivuje mnohé
vzít svůj život do vlastních rukou. I přes svá trápení nikdo nemusí zůstávat posedávat doma mezi čtyřmi stěnami. A
každý by si měl uvědomit svá práva a povinnosti, a že i těžký život se nechá prožít hezky a s úsměvem.
Centrum LADA, z.s. založila paní předsedkyně na základě vlastní zkušenosti s péčí o dítě s postižením. Jedná se o
organizaci poskytující registrované sociální služby "Centrum denních služeb" pro dospělé lidi s mentálním nebo
kombinovaným postižením dospělého věku a "Osobní asistence" pro lidi s různým druhem postižení a také pro
seniory.

4) Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy
Region: Středočeský kraj, okres Kolín
Variabilní symbol: AC04
WEB: www.diakonie-stred.cz
AC v ulicích:
květen – říjen - sociálně terapeutická kavárna Zahrádka pod věží v Kolíně
Cíl sbírky: V rámci projektu AKCE CIHLA sbíráme na rekonstrukci a vybavení budovy v Čáslavi, kde bydlí naši klienti.
Staráme se zde o lidi s těžkým mentálním postižením a autismem. Když se podaří získat menší částku peněz,
zrekonstruujeme služby uvnitř.
Více o organizaci: Posláním Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy je poskytovat (v souladu s posláním Diakonie
ČCE) ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním
postižením či tíživou sociální situací. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu, vzájemném
respektu a oboustranné důvěře. Svou prací chceme uživatelům našich služeb pomoci žít v co největší míře běžným a
důstojným způsobem života.

5) Charita Prostějov
Region: Olomoucký kraj, okres Prostějov
Variabilní symbol: AC05
WEB: www.prostejov.charita.cz
AC v ulicích:
Dny dobré vůle Velehrad – 4. - 5. 7. 2022
Sousedské trhy ve Smržicích - 25. 6., 30. 7., 27. 8., 24. 9. 2022
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Cíl sbírky: Plánujeme rekonstrukci objektu, kde chceme zbudovat nové volnočasové dílny pro lidi s mentálním
postižením v rámci Charitního centra Marta. V plánu je i kompletní revitalizace zahrady s možností snadného pohybu
vozíčkářů, zbudování zvýšených záhonů, zeleninové zahrádky a místa pro odpočinek a relaxaci.
Více o organizaci: Charita Prostějov vznikla díky aktivitám prostějovských věřících. Jde o organizaci s vlastní právní
subjektivitou a jejím zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity
Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.
Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a zajišťujeme
humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací,
veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.

6) Ledovec, z.s.
Region: Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever
Variabilní symbol: AC06
WEB: www.ledovec.cz
AC v ulicích:
Pouť v Ledcích – 30. - 31. 7. 2022
Cíl sbírky: Větší cíl - pomáháme lidem s duševním onemocněním a rádi bychom pořídili osobní vůz pro terénní tým
sociální služby, Sociální rehabilitace při Ledovci. Tato služba zajišťuje podporu našim klientům v celém Plzeňském
kraji.
Naší prioritou je, aby sociální pracovnice byly mobilní a mohly dojíždět za klienty domů.
Menší cíl - na vybavení bytů v Chráněném bydlení. Uživatelé s duševním onemocněním mají podporu v zázemí
chráněného bydlení v Plzni tak, aby měli možnost získat co nejvyšší míru samostatnosti a ověřit a upevnit si
dovednosti spojené s životem v přirozených podmínkách.
Více o organizaci: Ledovec je neziskovka (formálně zapsaný spolek, abychom byli přesní), vznikla v roce 2001 a od té
doby vyrostla a vyprofilovala se jako hlavní poskytovatel služeb pro lidi s duševním onemocněním. Z malého zařízení
pro pár klientů vyrostl v poskytovatele sociálních služeb pro obyvatele většiny Plzeňského kraje, akreditovaného
vzdělavatele a realizátora řady dalších projektů. Posláním Ledovce je vytvářet prostředí, které pomáhá lidem
zejména s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení.
Ledovec si většina lidí, kteří již o nás někdy slyšeli, umístí do areálu bývalé barokní fary v Ledcích u Plzně. Zde máme
sice sídlo, ale v duchu našeho motta „Ledovec, většina není vidět“, se velká část naší práce odehrává ve vile na
Lochotíně v Plzni, v Klatovech nebo nejlépe přímo v terénu tam, kde se odehrává běžný život našich klientů. Ve vile
fungují služby Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace - komunitní tým pro Plzeň a Centrum duševního
zdraví Plzeň. V centru Plzně pak máme Chráněné bydlení. V Klatovech sídlí naše druhé Centrum duševního zdraví
Klatovy. Ledovec ještě provozuje Telefonickou krizovou linku, která je dostupná odkudkoli. A taky v partnerství s
městem Plzeň realizujeme jeden z pilotních projektů Housing First!
Podrobný popis všech našich sociálních služeb je nad možnosti tohoto představení, doporučujeme proto navštívit
naše webové stránky www.ledovec.cz, kde naleznete veškeré informace včetně kontaktů a videí, představujících
jednotlivé služby.

7) Portus Praha, z.ú.
Region: Praha a Středočeký kraj - Praha západ
Variabilní symbol: AC07
WEB: www.portus.cz
AC v ulicích:
Divadelní představení v Divadle ABC – 27. 2. 2022
Zahájení AKCE CIHLA Na příkopech – 15. 6. 2022
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Oficiální zahájení AKCE CIHLA v Riegrových sadech – 17. 6. 2022
Den autistické hrdosti – 18. 6. 2022
Tomáš Vaněk na stánku – 2. 7. 2022
Simona Stašová na stánku – 14. 7. 2022
CIHLAFEST benefiční festival na Slapech – 6. 8. 2022
David Kraus na stánku – bez termínu

Cíl sbírky: Z výtěžku budeme zajišťovat izolaci a odvlhčení Chráněného bydlení Na Vyhlídce v obci Slapy nad Vltavou.
Objekt byl postaven v roce 2008 a je ideálně řešen pro samostatnější klienty, jelikož mají na pokoji také kuchyňský
kout. Hodně klientů si zde osvojí další dovednosti a pak přecházejí již do samostatných bytů, kde mají podporu pouze
terénní služby.
Více o organizaci: Portus Praha je přístavem pro lidi s mentálním postižením, aby mohli důstojně bydlet, pracovat,
rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními život člověka.
Chceme napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném
prostředí uprostřed ostatních lidí. Prostřednictvím sociálních služeb (chráněná bydlení a sociálně terapeutické dílny)
poskytujeme lidem s postižením potřebnou podporu k získávání, rozvoji a využívání jejich schopností a dovedností
v běžném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.

8) RYTMUS Střední Čechy, o.p.s.
Region: Středočeský kraj, okres Benešov
Variabilní symbol: AC08
WEB: www.rytmusstrednicechy.cz
Cíl sbírky: Auto pro terénní službu. Pomáháme lidem se zdravotním postižením žít běžný život. Jako terénní služba
potřebujeme být pro naše klienty dostupní, poskytnout jim potřebnou podporu v domácnosti nebo jinde v terénu
přesně tak, jak potřebují. Nikoliv podle toho, jak nám to umožňuje jízdní řád veřejné dopravy. Auto je v terénní
službě základ a nezbytnost.
Z projektu budeme financovat nákup nového nebo zánovního auta pro poskytování sociálních služeb lidem se
zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením a kombinovaným postižením, duševním onemocněním
nebo poruchou autistického spektra v regionu Benešovsko, Vlašimsko a Voticko/Kutnohorsko, Kolínsko, Čáslavsko.
Naši pracovníci tak pomohou minimálně 35 lidem, kteří služby (podpora samostatného bydlení a sociální
rehabilitace) potřebují a aktuálně je využívají.
Více o organizaci: Jsme regionální nezisková organizace, které velmi záleží na tom, aby lidé s postižením žili běžný
život, v PŘIROZENÝCH PODMÍNKÁCH. A pokud k tomu potřebují podporu, tak aby ji měli skutečně dostupnou - v
potřebné kvalitě i rozsahu (zkrátka „šitou na míru“).
Zajišťujeme lidem s postižením potřebnou podporu ve všech oblastech běžného života (bydlení, práce, volný čas,
vztahy). Reflektujeme jejich individuální potřeby a hledáme cesty, jak je naplnit.
Zkrátka, POMÁHÁME ŽIVOT ŽÍT lidem s postižením. Už více než 18 let … a je nám ctí v tom pokračovat.

Podpořte benefiční sbírku koupí e-cihly https://www.akcecihla.cz/e-cihla/
Přidejte se k nám na facebook https://www.facebook.com/AkceCihla.cz
Kontakty:
Gabriela Štěpánková, reditel@portus.cz , +420 261 217 671
Dorota Šišková, propagace@portus.cz, 731 037 512 – komunikace s médii
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