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I. Úvod
Občanské sdružení PORTE je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdružující členy na
základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním,
technickým i sociálním vzděláním.
PORTE o. s., pořádá kulturní a společenské akce – koncerty, výstavy, divadelní představení,
besedy, vzdělávací a odborné cykly přednášek, společenská setkání, workshopy a
podporuje kulturu jako celek.
PORTE o. s. podporuje rozvoj, činnost a aktivity v historickém objektu Písecká brána na
pražských Hradčanech. Písecká brána je část bývalého opevnění Pražského hradu z roku
1721. Cílem je aby se tento zrekonstruovaný barokní objekt stal oblíbeným kulturně
společenským centrem Prahy.
Nedílnou součástí aktivit PORTE o. s. je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným.
PORTE o. s. získává prostředky na svoji činnost ze získaných darů, grantů, dotací a vlastní
činností.

II. Orgány občanského sdružení
předsedkyně:

Mgr. Vladana Rýdlová

místopředseda:

Ing. Petr Mändl

členka výboru:

Ludmila Nečásková

předsedkyně dozorčí rady:

Mgr. Ivana Barková

III. Činnost občanského sdružení v roce 2012
Občanské sdružení Porte vzniklo v lednu roku 2011 za účelem podpory a pořádání
kulturních a společenských akcí a aktivit.
V roce 2012 uspořádalo sdružení v prostorách Písecké brány výstavu TARAS 80, k
nedožitým 80. narozeninám fotografa Tarase Kuščynského. I další výstavy patřily fotografiím.
Výstava Praha sportovní (v době konání letní olympiády v Londýně) představila unikátní
fotografie z přelomu 19. a 20. století ze sbírky Scheufler a výstava AKTY byla věnována
snímkům lékaře – fotografa MUDr. Jiřího Steinbacha.
Mimo výstav organizovalo o.s. Porte také víkendový festival pro děti Podzimní hrátky v
Písecké bráně, který proběhl v září. Porte se podílelo na realizaci velké výstavy Městem
posedlí v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy.
Na jaře 2012 zahájil svou činnost Fresh senior klub, který každé úterý odpoledne pořádá v
Písecké bráně program pro seniory pod názvem „Brána seniorům otevřená“. Probíhají zde
besedy se známými osobnostmi, koncerty, filmový klub, mezinárodní kulturní večery, trénink
paměti, přednášky o architektuře a občas členové klubu vyráží na vycházky po Praze.

IV. Hospodaření občanského sdružení v roce 2012
Celkové příjmy občanského sdružení Porte v roce 2012 činily 1.528.196,- Kč.
Největší část příjmů činily dvě dotace, dary, příspěvky - celkem 640.000,Všechny dotace byly na základě uzavřených smluv řádně vyúčtovány.

Celkové výdaje občanského sdružení Porte v roce 2012 činily 1.462.700,- Kč.
Jednalo se o platby v souvislosti s pořádáním 3 výstav, dvoudenního festivalu pro děti
Podzimní hrátky v Písecké bráně a pravidelnými pořady pro Fresh senior klub.
Sdružení nevlastní žádný majetek, nemá úvěr, neposkytlo půjčku ani záruku jiné osobě.

Podzimní hrátky v Písecké bráně 2012 – 22. a 23. září 2012
2. ročník festivalu pro neposedné děti a znavené rodiče

Fresh senior klub – pravidelná setkání pro všechny, kteří toho stále od života hodně čekají

