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Vážení přátelé,
výroční zpráva Portimo, o.p.s., za rok 2015 je už osmnáctá v pořadí. Najdete v ní souhrn toho, co jsme v uplynulém roce mohli podniknout a prožít. Když jsme text
výroční zprávy promýšleli a dávali dohromady, znovu
jsme si uvědomili, že je za námi čas naplněný spoustou dojmů, událostí a setkání. Není snadné vybrat to
nejdůležitější; všechno má svůj smysl a jen pestrá mozaika, ve které žádný dílek nechybí, tvoří celistvý obraz.
Přejeme vám, aby jeho pomyslné prohlížení, které má
výroční zpráva umožnit, bylo zajímavé a obohacující.
Přejeme vám, abyste spolu s námi i s našimi klienty
okusili radost, účast a podporu, kterou zažíváme.
Děkujeme všem, kdo mozaiku Portimo v roce 2015
společně a rozmanitě tvořili: klientům, zaměstnancům, dobrovolníkům, členům správní i dozorčí rady,
donátorům a všem našim příznivcům.
Zájem a podpora nejsou samozřejmé; upřímně si jich
vážíme a doufáme, že nám je zachováte i nadále.
Simeona Zikmundová, předsedkyně správní rady
Ruth Šormová, ředitelka

Raná péče: Bezplatná, převážně terénní služba pro rodiny s dětmi od narození do 7 let věku, jejichž vývoj komplikuje zdravotní postižení či jiný specifický důvod (např. předčasné narození či sociální znevýhodnění). Konzultace
v rodinách, poradenství, jednorázové akce, víkendové pobyty, nabídka speciálních hraček, pomůcek a odborné
literatury s možností domácího zapůjčení, využívání speciálních terapeutických metod, podpora kontaktů a sdílení.

EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Bezplatná ambulantní i terénní služba pro děti a mladé
lidi ve věku od 6 do 20 let v nepříznivé životní situaci. Otevřené kluby, tvořivé dílny, tematické programy,
pomoc s učením, individuální i skupinové rozhovory a poradenství, komunity, streetwork (běžný i online),
jednorázové akce, letní tábory. „Nízkoprahovost“ vyjadřuje absenci překážek, tedy otevřenost a dostupnost.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: Bezplatné, převážně terénní služby pro rodiny,
které se ocitly v tíživé situaci a nedokážou se z ní dostat vlastními silami. Konzultace a poradenství, zprostředkování kontaktů, doprovod, podpora rodičovských kompetencí, nácvik praktických
dovedností, jednorázové aktivity, spolupráce se školami a orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Centrum prevence CéPéčko: Tým lektorů nabízí programy primární prevence dětem a studentům
na základních i středních školách. Výběr témat je pestrý a reaguje na aktuální zájem; programy jsou
zaměřené např. na vrstevnické vztahy, vztah k autoritám, šikanu, závislosti, multikulturní a multietnickou toleranci, sexualitu, kyberbezpečí, poruchy příjmu potravy, základy finanční gramotnosti.

Osobní asistence: Terénní služba poskytovaná za úhradu dospělým lidem, kteří
potřebují pomoc druhých z důvodů nemoci, stáří či zdravotního postižení. Pomoc se
sebeobsluhou, starostí o domácnost, doprovod a kontakt se společenským prostředím,
poradenství, různé formy aktivizace na základě individuálního přání a potřeb klienta.

Dobrovolnictví: V akreditovaném programu Všeobecné dobrovolnictví působí dobrovolníci v jednotlivých službách
a programech (zejména EZOP a Raná péče), pomáhají nám však i jinak (např. benefice, akce pro veřejnost, propagace,
údržbářské práce…). V roce 2016 zahájíme akreditovaný program Kámoš jako podporu pro děti, které mají z různých důvodů obtíže v navazování vztahů s vrstevníky. Dvojice dítě – dobrovolník spolu tráví čas, dobrovolník je dítěti průvodcem.

Občanská poradna: Bezplatné ambulantní, příp. i terénní poradenské služby v různých
oblastech (např. finanční a dluhová problematika, sociální dávky, rodinné a mezilidské
vztahy, pracovněprávní otázky), besedy a přednášky, sepisování návrhů na oddlužení,
fakultativní služba mediace; poradenství osobní, elektronické, telefonické.

Podporujeme děti, mládež i dospělé v nepříznivé
životní situaci, a to prostřednictvím sociálních služeb,
které respektují jedinečnost každého člověka, jsou
profesionální a diskrétní. Nabízíme také preventivní
a dobrovolnické programy. Poskytujeme otevřené
a pravdivé informace, chceme být přirozenou součástí
života místní komunity. Potřebujeme různorodou
podporu a vážíme si jí!
Jsme obecně prospěšná společnost, nestátní
nezisková organizace, která vznikla v roce 1998
pod názvem Sdružení Nové Město na Moravě, o.s.,
a v roce 2013 se transformovala na Portimo, o.p.s.
Sídlíme v Novém Městě na Moravě, působíme
v celém okrese Žďár nad Sázavou.
Naši činnost financujeme z mnoha zdrojů,
veřejných i privátních.
V čele organizace stojí Správní rada, kontrolní pravomoci vykonává Dozorčí rada, provoz řídí ředitelka.

V roce 2015 jsme poskytovali pět registrovaných
sociálních služeb: EZOP – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní
asistence, Raná péče, Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi.
Prostřednictvím Centra prevence CéPéčko jsme nabízeli certifikované preventivní programy ve školách,
byl o ně velký zájem.
Díky podpoře z Fondu Vysočiny v programu
Prevence kriminality jsme mohli uskutečnit projekty
Cesta z pasti III (Občanská poradna) a Rozumět riziku
včas (EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Centrum prevence CéPéčko).
V rámci akreditovaného programu Všeobecné
dobrovolnictví se naši dobrovolníci zapojili do rozmanitých aktivit. Nově jsme získali akreditaci dobrovolnického programu Kámoš.
Od dubna jsme realizovali projekt Škola (nemusí
být) nuda?!, který získal grantovou podporu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů,
a pokračuje až do konce března 2016. Je zaměřen na
podporu vzdělávání romských dětí a mládeže a přináší do naší práce mnoho nového. V rámci projektu
jsme cílové skupině nabídli tyto aktivity: šance pro

předškoláky, podpůrné učební skupiny, individuální
podpora, setkání v rámci podpůrné síťě dítě – rodič –
pedagog – pracovník – dobrovolník, motivační balík,
projektové komunity, setkání se zajímavými hosty.
Do projektu byli významně zapojeni i dobrovolníci.
Kromě hlavního cíle umožnil projekt také rozvíjet
kapacitu organizace prostřednictvím podpory rozvoje
fundraisingu, především firemního dárcovství.
Během roku jsme kromě běžného provozu podnikli a zažili i různé mimořádné události: výlety, besedy,
přednášky, tematické programy, tvořivá setkání…
Veřejnost mohla Portimo potkat mj. při městských
slavnostech Nova Civitas, při akci EZOPu Streetmix, při
benefici Jsme na jedné lodi, musíme si pomáhat…
i při dalších příležitostech.
Mnoho úsilí jsme věnovali propagaci a fundraisingu,
díky tomu jsme navázali nové kontakty a získali potřebné zdroje pro činnost.
Vítanou novinkou bylo mj. psychologické poradenství, které rozšířilo nabídku naší Rané péče.
Ke svým jednáním se třikrát sešla Správní rada
a dvakrát Dozorčí rada Portimo, o.p.s.

Víte, že v roce 2015 obecně
prospěšná společnost Portimo:
poskytla sociální služby 1190 osobám,
uspořádala 2 benefice pro více než
700 hostů,
připravila 60 besed, přednášek
a jednorázových akcí,
v rámci projektu Škola (nemusí být) nuda?!
podpořila vzdělávání 90 dětí a mladých lidí
při 16 setkáních s předškoláky, 92 podpůrných
učebních skupinách, 222 individuálních
schůzkách formou doučování a 7 komunitních
setkáních celkem pro více než 200 účastníků,
měla 52 zaměstnanců na 19
přepočtených průměrných úvazků,
využila pomoci 36 dobrovolníků,
kteří odpracovali bez nároku na odměnu
731,5 hodiny,
uskutečnila 88 preventivních programů
pro 1800 žáků ve 104 třídách v 9 školách,
prostřednictvím Občanské poradny pomohla
klientům sepsat 100 návrhů na oddlužení,
vynaložila na svou činnost 7 624 355 Kč
a přijala 7 672 228 Kč z mnoha různých zdrojů,
během roku obdržela 67 DMS,
využila pro svou činnost dary ve výši 992 847 Kč
od více než 50 dárců,
připravila 64 projektových žádostí s 66%
úspěšností a
najezdila služebním autem 9 091 kilometrů?

ZAMĚSTNANCI

V Portimo, o.p.s. pracovalo během roku 2015 celkem 52
zaměstnanců (fyzických osob). Formy pracovněprávních
vztahů i výše úvazků byly různé. Přepočtené průměrné
úvazky (bez dohod, mateřské a rodičovské dovolené
/*dále jen RD/) činily za celý rok 19.
Zvýrazněna jsou jména těch, kdo v Portimo, o.p.s., byli
zaměstnáni ke konci roku 2015.
ADMINISTRATIVA: Mgr. Ruth Šormová (ředitelka),
Helena Kamenská (ekonom – účetní – personalista,
zástupce ředitelky), Mgr. Jana Lišková (projektový
manažer, zástupce ředitelky) – RD, Mgr. Jana Lišková
(administrativní podpora projektů), Alena Jarošová
(účetní a administrativní pracovník), Eva Jurmanová
(úklid), Mgr. Veronika Štěpánková (projektový manažer)
CENTRUM PREVENCE CÉPÉČKO: Mgr. Petra Svobodová
(koordinátor, lektor preventivních programů), Mgr. Ivona
Čermáková, Mgr. Eliška Karásková, Mgr. Miroslav Skalník,
Mgr. Veronika Štěpánková (lektoři preventivních
programů)
DOBROVOLNICTVÍ: Bc. Lucie Novotná (koordinátor)
EZOP – NZDM: Mgr. Lenka Čajanová (vedoucí, sociální
pracovník), Jakub Bielák, Milada Holečková (pracovníci
v sociálních službách), Bc. Radek Kalfus, Mgr. Ellen Řádková, Adéla Voclová, DiS., Mgr. David Vykydal (sociální
pracovníci)
OBČANSKÁ PORADNA: Ivana Chudárková, DiS.
(vedoucí, sociální pracovník – občanský poradce),

Mgr. Pavla Skalníková, Mgr. Martina Vodrážková
(sociální pracovník – občanský poradce) – RD
OSOBNÍ ASISTENCE: Marie Scheibová (vedoucí, sociální pracovník), Alena Holasová, Kamila Košíková, Anna
Zelená (organizační zástupci, pracovníci v sociálních
službách – osobní asistenti), Milena Jelínková, Eva
Jurková, Ludmila Kotovicová – RD, Lada Krejčová, DiS.,
Jana Melicharová, Markéta Muchová, Helena Ondráčková, Ladislava Sáblíková, Pavlína Sumová, Jana Topinková, Hana Trödlerová (pracovníci v sociálních službách
– osobní asistenti)
RANÁ PÉČE: Mgr. Jitka Popelová (vedoucí, odborný
pracovník – poradce rané péče, psycholog), Bc. Michaela
Svobodová (sociální pracovník – poradce rané péče)
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI:
Mgr. David Vykydal (vedoucí, sociální pracovník)
ŠKOLA (NEMUSÍ BÝT) NUDA?! (projekt): Bc. Zuzana
Šafaříková (koordinátor projektu), Mgr. Lenka Čajanová, Bc. Radek Kalfus, Renata Mrkos Dlouhá, DiS.,
Adéla Voclová, DiS., Mgr. David Vykydal (sociální pracovníci), Jakub Bielák (pracovník v sociálních službách,
asistent lektora), Milada Holečková (pracovník
v sociálních službách), Mgr. Monika Hájková (odborný
pracovník), Bc. Lucie Novotná (koordinátor dobrovolnictví), Alena Jarošová (účetní, administrativní pracovník),
Mgr. Petra Svobodová (lektor), Mgr. Ivana
Laštovičková (fundraiser)

DOZORČÍ RADA
SPRÁVNÍ RADA

JUDr. Simeona Zikmundová (předseda),
Marie Scheibová (místopředseda),
Ing. Jaromír Černý, Mgr. Jana Lišková,
Zdeňka Marková, Mgr. Marie Štouračová

DOBROVOLNÍCI:

Ing. Jana Scheibová (předseda),
Rita Skalníková, DiS. (místopředseda),
Ing. Hana Janů

Zita Baxantová; Martin Beneš; Sofie Benešová; Petra Cecavová;
Ivona Čermáková; Markéta Červinková; Věra Červinková; Aneta
Dvořáková; Jan Heiland; Pavlína Heilandová; Milada Holečková;
Kateřina Chrástová; Jarmila Jílková; Klub seniorů; Lenka Kořínková; Kristýna Krausová; Vladimír Laštovička; Ivana Laštovičková;

Kateřina Měcháčková; Veronika Moravcová; Markéta Musilová;
Lucie Novotná; Radek Olbrich; Jana Pokorná; Pavlína Slámová;
Libuše Sobková; Veronika Stará; Stanislav Stodůlka; Mgr. Jana Svobodová; Zuzana Šafaříková; Michaela Švandová; Ivona Trödlerová;
Jan Vařeka; Adéla Veselá; Jiří Veselý; Petra Vodičková; Jana Zelená

ČERVENEC
Prázdniny provázejí menší personální
změny. EZOP nabízí svým klientům
rozmanité letní aktivity.
LEDEN
Začátek roku provázejí personální změny v týmech
Centra prevence, EZOPu a Osobní asistence.
Zahajujeme projekty Cesta z pasti III a Rozumět
riziku včas, podpořené Fondem Vysočiny.

ÚNOR
Řešíme obtížnou finanční situaci
a obměňujeme tým Občanské poradny.

BŘEZEN
Účastníme se „kulatého stolu“ novoměstských
neziskovek. Těší nás úspěšný výsledek kontroly
Krajského úřadu Kraje Vysočina i inspekční
návštěvy v Centru prevence CéPéčko.
Zahajujeme přípravu podzimní benefice.
DUBEN
Začíná náš projekt Škola (nemusí být) nuda?!,
zaměřený na podporu romských dětí a mládeže
v oblasti vzdělávání. Jednáme s představiteli
Kraje Vysočina o budoucnosti Občanské poradny.
KVĚTEN
Radujeme se z úspěšného šetření kvality služby Raná
péče, jehož výsledkem je prodloužení Garance kvality
na další období. Zahajujeme novou veřejnou sbírku
a DMS PORTIMO. Společně s Divadelním spolkem
Rozsochy pořádáme benefiční ochotnické představení
„Lucerna aneb boj o lípu“.
ČERVEN
Díky projektu Škola (nemusí být) nuda?! můžeme
náš tým rozšířit o pozici fundraisera. V sobotu
20. června se představujeme spolu s dalšími
neziskovými organizacemi novoměstské veřejnosti
při městských slavnostech Nova Civitas. Koncem
měsíce pořádáme letní zahradní setkání celého
týmu Portimo, Raná péče ještě absolvuje
víkendový pobyt pro rodiny s dětmi.

SRPEN
Raná péče rozšiřuje svou nabídku
o psychologické poradenství.
ZÁŘÍ
8. září přijíždí návštěva z Fondu NNO, která monitoruje průběh projektu Škola (nemusí být) nuda?!
30. září se koná 4. ročník akce EZOPu pro veřejnost
pod názvem STREETMIX.
ŘÍJEN
Získáváme na období čtyř let akreditaci pro
dobrovolnické programy Všeobecné dobrovolnictví a Kámoš. 15. října pořádáme tradiční podzimní celodenní benefici, tentokrát pod názvem
JSME NA JEDNÉ LODI, MUSÍME SI POMÁHAT…,
a máme radost z jejího úspěchu.
LISTOPAD
Dochází k personální obměně týmu Osobní
asistence. V polovině měsíce se účastníme
3. ročníku Spolubálu, plesu místních neziskových organizací s podtitulem „s kloboukem
i bez“. Koncem listopadu se Portimo zapojuje
do novoměstského Adventního dobročinného
jarmarku.
PROSINEC
Žijeme předvánočně. Věnujeme se hodnocení
končícího roku a přípravám aktivit pro rok
nadcházející, včetně žádostí o rozmanitou
podporu našich služeb a programů.

EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež v Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6–20 let,
které se nacházejí v nepříznivé životní situaci
nebo jsou jí ohroženy. Nízkoprahový klub
je bezpečným místem pro trávení volného
času, zábavu, podporu a odbornou pomoc.
Streetwork umožňuje kontakt, podporu
a odbornou pomoc v přirozeném prostředí
cílové skupiny.
Kompletní text „veřejného závazku“ služby
naleznete na www.portimo.cz.

Ezop
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Vedoucí služby k 31. 12. 2015:
Mgr. Lenka Čajanová

Opět nás provázely personální změny. Díky projektu
Škola (nemusí být) nuda?! se k nám přidaly zcela nové
tváře – lektorky učebních skupin i řada dobrovolníků.
Projektem se naše standardní nabídka – kluby, tvořivé
dílny, streetwork (běžný i online) – dočasně rozšířila
o tzv. učební skupiny pro tři věkové kategorie. Intenzivněji a v širším záběru jsme také mohli poskytovat
individuální podporu osobám, které potřebují pomoc
v přípravě na vyučování. Z pravidelných aktivit nad
rámec základního chodu jsme společně s místním
domem dětí a mládeže pořádali akce pro veřejnost –
Den dětí a Streetmix. Realizovali jsme tři preventivně
laděné tematické programy, podpořené Fondem
Vysočinyv rámci projektu Rozumět riziku včas.

V EZOPu můžete potkat i učitele! Do projektu Škola
(nemusí být) nuda?! se nám jako dobrovolníci přihlásili hned dva. Paní učitelka ze základní školy pomáhá
s lektorováním učební skupiny pro 1. stupeň, pan
učitel z gymnázia zase nabízí svou pomoc s matematikou a chemií při individuální podpoře.
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Službu využívalo 76 uživatelů, z toho 13 nových.
Uspořádali jsme 23 jednorázových akcí, z toho
5 aktivit v rámci tematických programů.
Měli jsme otevřeno 234 dní v roce; 70 dní „běžel“
projekt Škola; kluby byly otevřeny 110 dní v roce
(280 hodin).
V ambulantní službě jsme byli uživatelům k dispozici
celkem 758 hodin, přitom jsme měli 2 864 individuálních kontaktů. Případové práci jsme se věnovali
547x, převažovala témata: škola, konflikty, trávení
volného času.
V terénní službě jsme měli celkem 1 018 kontaktů
(z toho 247 při terénní práci online), tj. 273 hodin;
117x proběhl streetwork v ulicích Nového Města
na Moravě včetně terénu na internátě a v prostorách SOŠ
Bělisko (186 h) a 57x streetwork online na Facebooku
(87 h). Případové práci jsme se věnovali 57x, nejčastějšími tématy byly škola, zdraví a životní styl, rodina
a konflikty.
Vyjma výše uvedeného jsme poskytli více než 5 600
dalších výkonů zahrnujících poradenství, informační
servis, situační intervence, doprovod do institucí,
práci s blízkými osobami, skupinovou práci či
krizovou intervenci.
Počet klientů/zájemců o službu, kteří s námi přišli
do kontaktu (v klubu, venku nebo prostřednictvím
FB) alespoň 1x, činí 224 osob.
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Občanská poradna je ambulantní,
popř. i terénní službou odborného
sociálního poradenství. Poskytuje rady,
informace a pomoc uživatelům služby,
informuje je o jejich právech, povinnostech,
možnostech řešení a dostupných službách.
Pomáhá lidem najít řešení jejich problémů
a hájit jejich oprávněné zájmy.
Podporuje uživatele služby tak, aby zvládli
řešit problémy vlastními silami.
Kompletní text „veřejného závazku“ služby
naleznete na www.portimo.cz.
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Vedoucí služby k 31. 12. 2015:
Ivana Chudárková, DiS.

Na počátku roku došlo k personální obměně týmu.
Kromě běžného provozu se poradna účastnila projektu
Spotřebitelství (prostřednictvím Asociace občanských
poraden) a projektu Cesta z pasti III (Prevence kriminality
– Fond Vysočiny). Díky projektům proběhlo 14 přednášek
(téma exekuce a insolvence, spotřebitelství, končí nám
rodičovská dovolená) pro cca 400 osob, včetně žáků základních a středních škol. Obě pracovnice se v roce 2015
dále vzdělávaly v různých oblastech poradenství. Ačkoli
mírně poklesl počet uživatelů služby i počet zodpovězených dotazů, stoupl naopak počet opakovaných dotazů,
zvýšila se jejich náročnost a rostl také zájem o sepisování
návrhů na oddlužení. Dotazníkové šetření ukázalo, že se
poradna dostává více do povědomí občanů a její práce je
vnímána jednoznačně pozitivně. Novinkou uplynulého
roku bylo vyčlenění větší části provozní doby pro objednané klienty – objednací doba není dlouhá a systém
omezil nepříjemné čekání. Zároveň stále vycházíme vstříc
i lidem, jejichž problém je akutní a nesnese odklad.

Během roku 2015 bylo v poradně sepsáno
celkem 100 návrhů na oddlužení pro naše
uživatele služby; v mnoha případech se tím
vyřešila nejen jejich svízelná finanční situace,
ale pomohli jsme předejít i rozpadu rodinných
vztahů, ke kterým často v důsledku zadluženosti dochází.
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Zodpověděli jsme 1582 dotazů, se kterými se
na poradnu obrátilo 995 uživatelů služby.
Oproti roku 2014 vzrostl téměř 2x počet klientů,
kteří se na poradnu obrátili opakovaně – bylo jich 139
(v roce 2014 jich bylo 70).
Oproti roku 2014 mírně poklesl počet uživatelů služby
(o 8,5 %) i počet dotazů (o 6,5 %), proměnila se však
jejich struktura: 68 % klientů se na poradnu obrátilo
s dotazem vysoké náročnosti (kategorie 3 na škále
1–4) a 15 % s dotazem nejvyšší náročnosti
(kategorie 4 na škále 1–4).
Mezi uživateli služby bylo 59 % žen a 28 % mužů,
13 % tvořily skupiny klientů či organizace.
Uživatelé využili možnosti služby v 15 z 18 nabízených tematických okruzích poradenství.
Nejvíce dotazů se týkalo problematiky insolvence
a občanského soudního řízení (23 %), dluhové
problematiky (20 %), rodiny a mezilidských
vztahů (11 %), pracovněprávní problematiky (11 %),
sociálního pojištění (6 %) a bydlení (5 %).
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Osobní asistence je terénní služba poskytovaná
lidem, kteří mají sníženou nebo zcela omezenou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění
nebo zdravotního postižení a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
je poskytována v domácnosti uživatele.
Jedná se o komplex služeb dle individuálního
požadavku uživatele, které zahrnují zejména
pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění
stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Osobní asistence mohla i v uplynulém roce přispět
k tomu, aby konkrétní klienti mohli žít důstojně a co
nejsamostatněji ve svém domácím prostředí, navzdory
obtížím, které je provázejí. Naším cílem bylo zachovat
vysokou lidskou i profesionální úroveň služby prostřednictvím kvalifikovaného týmu. Empatie, zodpovědnost,
spolehlivost a dobrá komunikace, to jsou vlastnosti
a schopnosti, které každý uživatel služby od osobního
asistenta nebo asistentky očekává. Osobní asistent by
měl být plně vyváženou osobností, která dokáže adekvátně reagovat na individuální potřeby uživatele, proto jsou
nároky na členy týmu vysoké. Najít takové pracovníky
nebývá jednoduché, jsme rádi, že se nám to v roce 2015
dařilo.

Kompletní text „veřejného závazku“ služby
naleznete na www.portimo.cz.

irské přísloví

Vedoucí služby k 31. 12. 2015:
Marie Scheibová

Většinu času bývám s osobními asistentkami
doma. Ale když je hezky, rád zažiju něco výjimečného. Vloni jsem nic „velkého“ nepodnikl, asi to
bylo tím zničujícím horkem. Ale byl jsem s asistentkami dvakrát „pěšky“ na Piláku a cestou
jsme se stavili na oběd v restauraci. Dál jsme se
nedostali, ale i tak to bylo moc fajn.
M. S., uživatel služby
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Během roku 2015 probíhala služba u 6 uživatelů.
Osobní asistenci jsme poskytovali 360 dnů v roce.
Celkem uživatelé využili 8 829 hodin služby,
to je průměrně 736 hodin měsíčně.
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Raná péče je sociální služba poskytující
odbornou pomoc a podporu rodinám dětí
se zdravotním postižením, nebo jejichž vývoj
je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních). Jejím posláním
je zvyšovat kvalitu jejich života a eliminovat
riziko sociální izolace.
Kompletní text „veřejného závazku“ služby
naleznete na www.portimo.cz.

Antoine de Saint-Exupéry

Tým pracoval po celý rok ve stejném složení.
Konzultace v rodinách probíhaly pravidelně. Každý
první čtvrtek v měsíci se konal Klub rodičů, na kterém se postupně zvyšovala návštěvnost. Uskutečnilo
se 9 jednorázových akcí. Díky dotaci z Kraje Vysočina
na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro
handicapované děti, mládež a dospělé jsme pro
uživatele služby zorganizovali řadu rehabilitačních
setkání Plaveme s úsměvem. V květnu proběhlo
šetření garance kvality služby Asociací poradců
raná péče, garance byla prodloužena do roku 2017.
V červnu jsme uspořádali pro uživatele služby
víkendový rehabilitační pobyt v hotelu U Loubů na
Třech Studních. Od srpna nově nabízíme individuální psychologické poradenství, které je pro uživatele
služby zcela zdarma. V roce 2015 se nám podařilo
natočit krátký informační videospot o službě, který
je ke zhlédnutí na webových stránkách organizace
www.portimo.cz.

květen – šetření garan
ce kvality
služby Asociací porad
ců rané péče –
garance udělena na
dva roky;
rehabilitační plavání;
Klub rodičů
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červenec – rehabilitační
plavání; Klub rodičů
srpen – rehabilitační plavání;
Klub rodičů; nová nabídka – individuální psychologické poradenství
září – tvořivá dílna Plstění jehl
ou (Daniela
Šimková); Klub rodičů; účast
na Konferenci
pracovníků v rané péči v Olo
mouci

říjen – beseda O bylinkách a jejich
zpracování (Hana Urbánková z rodinné
farmy Sedmikráska); rehabilitační plavání
Člen Asociace pracovníků
e kvality
v rané péči, držitel Garanc
í.
udělované touto asociac

Vedoucí služby k 31. 12. 2015:
Mgr. Jitka Popelová

Novinkou v Rané péči je nabídka psychologického
poradenství pro uživatele služby. Psycholožka
pracuje se zájemci především individuálně, ale do
budoucna chceme nabídku rozšířit o rodičovské
či sourozenecké skupiny, případně o poradenství
pro klienty dalších služeb Portimo.

listopad – přednáška Sociální dovednosti
dětí s PAS (Mgr. Ilona Dohnalová),
účast v kampani Týden rané péče 2015
prosinec – vánoční tvořivá dílna
Smaltování v Horácké galerii;
rehabilitační plavání
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S Ranou péčí jsem se sez
námila během svých stu
dií a už od počátku
se mi tento nápad moc líbi
l. A to jsem vůbec netušila,
že se jednou
staneme uživateli této slu
žby, dokonce nanejvýš spo
kojenými uživateli! Celý náš rodinný život
se „obrátil naruby“, když
se nám narodil
těžce postižený syn s velmi
nepříznivou diagnózou.
Vzhledem ke
všem testům a dobrému
průběhu těhotenství nic
tomuto překvapení
nenasvědčovalo. Po obd
obí zmatku, bolesti, rozčar
ování a otázek
jsme se alespoň trochu zm
átořili a začali jednat. Vyh
ledali jsme
Ranou péči. Od prvních chv
il nám byla velkou oporou
, pomáhala
nám zvládat stres a napětí,
které přinášely nejasnost
i v diagnóze
i časté hospitalizace. Kdy
ž se situace zklidnila, pom
ohla nám Raná
péče zorientovat se v mo
žnostech příspěvků a dáv
ek. S velkým
úsilím nám pomáhala vyb
írat kočárek. Užíváme si kon
zultace, na
které se všichni moc těšíme
. Jsem vděčná za možno
st půjčovat si
různé pomůcky. S radost
í sleduji ohromné nasaze
ní, zájem a snahu
pracovníků neustále se zdo
konalovat a rozvíjet svoje
poznatky.
A rozhodně mě nepřestan
e dojímat, s jakou radost
í naše starší
zdravá dcera každou kon
zultaci očekává a hlídá v
kalendáři.
Je toho opravdu mnoho,
za co Rané péči vděčíme.
maminka chlapce s Ohtah

arovým syndromem a epi
lep

sií

Službu jsme během roku 2015 poskytli 25 uživatelům.
Uzavřeli jsme 5 nových smluv se zájemci o službu,
bylo ukončeno 8 smluv, kde pominuly důvody pro
vzájemnou spolupráci (dovršení sedmi let věku dítěte,
zahájení školní docházky, přestěhování atd.)
K 31. 12. 2015 byl počet uživatelských rodin 17
(11 z Novoměstska, 4 ze Žďárska, 2 z Velkomeziříčska).
Dojížděli jsme do rodin v 15 obcích a městech,
najeli jsme za uživateli celkem 4 499 km.
Uskutečnili jsme 200 konzultací v rodinách –
celkem 319 hodin, 638 intervencí (1 intervence
v rozsahu 0,5 hodiny) a 908 kontaktů (415 přes
telefon, 418 e-mailem, 36 poštou, 39 osobně).
Uspořádali jsme 9 jednorázových akcí, blokovou akci
rehabilitační plavání (6 setkání) a víkendový pobyt.
Od ledna do září se konalo 9 setkání Klubu rodičů.

…Raná péče
Portimo pom
ohla od svéh
vzniku už více
o
než 70 rodiná
m?
…náš katalo
g speciálních
pomůcek a hr
které při práci
aček,
s dětmi využ
íváme a nabíz
i k zapůjčení
íme je
, obsahuje ví
ce než 300 p
…nejstarší bý
oložek?
valí klienti Ra
né péče
Portimo jsou
už téměř pln
oletí?

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, poskytované v terénu nebo
ambulantně, pomáhají zmírnit nebo
omezit negativní důsledky, ke kterým
dochází při vývoji dětí z rodin nacházejících
se v nepříznivé životní situaci. Podporují
rodiny v jejich snaze o změnu této situace
a zdravý vývoj dětí.
Kompletní text „veřejného závazku“ služby
naleznete na www.portimo.cz.

Vedoucí služby k 31. 12. 2015:
Mgr. David Vykydal

Ovlivnilo ho intenzivní vzdělávání v metodě „videotréninku
interakcí“. Podařilo se pokračovat v setkáních s pracovníky
sociálních odborů v obou městech, kde službu nabízíme,
i s dalšími poskytovateli služby v Kraji Vysočina.Pracovník
služby se zapojil do komunitního plánování i do případové
konference. Kromě pravidelných konzultací v rodinách
a ambulantního poradenství se podařilo zprostředkovat
jednomu z klientů kontakt se skupinou Anonymních alkoholiků. Několik dětí začalo využívat volnočasové aktivity
v základní umělecké škole a taneční kroužky v rámci domu
dětí a mládeže, další dvě děti zájmový kroužek v denním
stacionáři. Během léta jsme spolu s rodinami připravili
několik jednodenních výletů do blízkého okolí.

V jedné rodině nastala náročná situace, když zemřela maminka
dvou dětí a zhoršil se zdravotní stav otce. V domě, kde rodina žije,
proběhla díky iniciativě sociálních pracovnic „rodinná konference“.
Byl to silný zážitek, vidět celou rodinu pospolu, počínaje nejstarší
babičkou, přes její dospělé syny, snachu, až po vnuka s vnučkou,
kvůli kterým se všichni sešli, zakusit lidskou účast všech, kdo s rodinou přicházejí do styku, i profesionální přístup institucí (sociální
odbor, úřad práce, škola). Díky nasazení a domluvě příbuzných je
možné složitou situaci dál zvládat v domácích podmínkách. Nemalou roli hraje škola, stacionář, lékaři. Přes všechny obtížné okolnosti, se kterými se dotyční vyrovnávají, mohou díky vstřícnosti
ostatních nacházet v každodenních situacích i kousek naděje.
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květen – podpora rodiny po úmrtí
klientky
červen – pre
zentace služb
y na slavnost
ech Nova Civ
itas
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i
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Během roku jsme spolupracovali se 6 rodinami
(3 Nové Město na Moravě, 3 Bystřice nad Pernštejnem).
Celkem službu v uplynulém roce využilo 26 osob
(10 dospělých a 16 dětí).
Konalo se 7 jednorázových akcí.
Během roku byly 2 smlouvy ukončeny a 1 nová
uzavřena.
K 31. 12. 2015 jsme službu poskytovali 4 rodinám
(2 z Nového Města, 2 z Bystřice n. P.).
Cekem jsme uskutečnili 218 kontaktů.

prosinec– zakonč
ení roku s rodinam
i při bowlingu;
předání vánočních
dárků dětem ve vš
ech rodinách
uživatelů služby z
projektu Krabice od
bot – děti
darují dětem

Zdánlivě běžné zážitky mo
hou být někdy hodně výj
imečné.
Jeden takový jsem zažil při
výletu s jednou z rodin do
nedalekého bazénu. Kro
mě obyčejně neobyčejné
cesty autobusem bylo naplňující
sledovat, jak děti i rodiče
skotačí
ve vodě a jak vzápětí dět
i vkládají zbytky energie
do řádění
na nedaleké trampolíně…
Pro děti i rodiče to, dle vla
stních
slov jedné z účastnic, byl
po dlouhé době hezký, spo
lečně
prožitý čas...
Jiný příklad – Eva, dívka
v jedné z rodin, které službu
využívají, toužila po vlastním
zvířátku. Ale měla strach
ze všech
možných komplikací. Co
když se rodičům bude zdá
t její
přání jako nesmysl? Co kdy
ž jí to zakážou? Jak by je
mohla
přesvědčit? Pro dospělého
zdánlivá „drobnost“, pro
Evu
velké téma. Byl jsem jí prů
vodcem v překonání oba
v, a později, když rodiče souhlasili,
i v přípravě na to, jak zvládn
out
samostatně cestu do obc
hodu i rozhovor s prodav
ačkou.
Dnes se Eva o svého potkan
a sama stará a snad je dík
y naší
společné zkušenosti o kou
sek dál.
.

sociální pracovník služby

leden – hra pro lektory z Kraje
Vysočina ve Žďáře nad Sázavou
únor – workshop pro rodiče a pedagogy
pod názvem Děti v síti; setkání s pracovníky
sociálního odboru MěÚ v Novém Městě
březen – příprava videospotu;
organizace setkání Pracovní skupiny
prevence rizikového chování
duben – další Pracovní skupina prevence
rizikového chování ve Žďáře nad Sázavou
Posláním preventivních aktivit Centra prevence
CéPéčko je posilování a upevňování pozitivních
postojů a motivace ke zdravému životnímu
stylu (zdravé sebevědomí, sociální schopnosti
a dovednosti, odpovědnost za své chování
a jednání). Skrze zvyšování ochranných faktorů
osobnosti, snižování faktorů rizikových, poskytování informací a zkvalitňování klimatu třídy
působíme preventivně v oblasti rizikového
chování. Pouze jedinec s rozvinutou osobností,
s vírou v sebe sama a své schopnosti dokáže
rozpoznat nebezpečí tohoto chování a bránit
se mu.
Kompletní text „veřejného závazku“ služby
naleznete na www.portimo.cz.

Kromě všech „běžných“ aktivit jsme se zapojili do
projektu Rozumět riziku včas (Prevence kriminality
– Fond Vysočiny). Jeho specifikem byly programy
sekundární prevence, které jsme absolvovali na
základních školách. Věnovali jsme se bezpečnosti
pohybu na internetu. V rámci tohoto projektu jsme
také uspořádali dva workshopy pro rodiče a pedagogy
a vytvořili jsme prezentační blok k tématu kyberbezpečí pod názvem Děti v síti. Díky projektu jsme mohli
vytvořit nové informační letáčky pro žáky i rodiče, na
kterých se seznámí s Desaterem bezpečného internetu
a možností, kde hledat pomoc. Máme k dispozici i další
nové propagační materiály, včetně videospotu, který
je k vidění na našich webových stránkách. Základem
práce CéPéčka však byly programy primární prevence
ve školách na Novoměstsku; zachovali jsme jejich
zážitkový charakter a širokou škálu témat, která si volí
podle zájmu a potřeb jednotliví třídní učitelé
ve spolupráci se školními metodiky prevence.
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Vedoucí služby k 31. 12. 2015:
Mgr. Petra Svobodová

Podzimní benefice – pro tým byla novou zkušeností díky vzdělávacím zážitkovým aktivitám pro
děti na téma Jsme různí a také proto, že výtěžek
divadelního představení Musíme si pomáhat
pomůže právě rozvoji Centra prevence CéPéčko.

květen – příprava projektů pro rok 2016
červen – evaluační schůzka s metodiky
prevence ze spolupracujících škol;
prezentace při slavnostech města Nova Civitas
červenec – společný workshop všech center
prevence z Kraje Vysočina; týmová supervize
srpen – revize stávajících programů
+ tvorba nového programu; setkání
s pracovníky sociálního odboru MěÚ
v Novém Městě

Absolvovali jsme 88 programů v délce 264 hodin.
Vstoupili jsme do 104 tříd a oslovili 1 800 žáků.
Navštívili jsme 9 škol (7 základních a 2 střední)
v 6 obcích a městech.

…lektorky p
otkáte vždy s
velkým zelený
…naše progr
m kufrem?
amy jsou inte
raktivní, zážitk
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ové a předevš
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září – seznámení s metodikami zážitkových programů jiných poskytovatelů preventivních programů
říjen – celodenní program Jsme různí při
benefici Portimo Jsme na jedné lodi, musíme si
pomáhat…; lektorování workshopu Děti v síti na
ZŠ v Bobrové; vzdělávání v oblasti kyberbezpečí
listopad – prezentace práce CéPéčka při setkání
preventistů na Krajském úřadě Kraje Vysočina
v Jihlavě; účast na pražské konferenci Kyberpsycho
prosinec – příprava harmonogramu aktivit
pro nový rok; vánoční večírek Portimo

Poté, co vystuduje vysoko
u školu, pokračuje lektor
preventivních
programů dál v získávání
informací formou pravid
elného vzdělávání, supervizí i intervizí.
Spoluvytváří programy pri
mární prevence,
workshopy pro lektory, vzd
ělávací bloky pro rodiče a
pedagogy.
Pravděpodobně se stane
členem Pracovní skupiny
prevence rizikového chování a bude spo
lupracovat s řediteli, školním
i metodiky
prevence, třídními učiteli
, se spolky rodičů, pracov
níky sociálního
odboru a s dalšími odborn
íky v sociální a školské obl
asti. Nesmí se
bát práce na nových pro
jektech. Měl by odvážně
vstupovat a preventivně působit i v zapadl
ých končinách, kde také
některé školy
bývají. Čeká ho práce ve
všech třídách základních
škol a neměl by se
lekat ani škol středních a
učňovských. Lektor nabízí
speciálně pedagogickou intervenci ve tříd
ách, má kvalifikační expert
ní lektorskou
úroveň (dle standardů MŠ
MT ), může informovat pov
ěřenou osobu
o nestandardních situací
ch v třídním kolektivu. For
mou zápisů tvoří
odborné materiály, popisu
jící znaky sociální skupin
y. A také pomáhá naplňovat cíle Minimá
lního preventivního progra
mu ve školách.
koordinátorka Centra pre

vence CéPéčko

březen – několik akcí Rané
péče za pomoci dobrovolníků

Propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví jako svobodně zvolené činnosti, konané ve
prospěch druhých bez nároku na odměnu. Náš
program Všeobecné dobrovolnictví, akreditovaný
MV ČR, spočívá v systematické práci se skupinou
dobrovolníků, kteří pomáhají v sociálních službách (kluby, dílny, volnočasové aktivity, příprava
na vyučování, jednorázové a pobytové akce) nebo
při různých podpůrných aktivitách (propagace,
administrativa, benefice). Od roku 2016 spustíme
i nově akreditovaný program Kámoš, zaměřený
na podporu dětí prostřednictvím individuálního
vztahu a aktivit s dobrovolníkem.
Podrobné informace naleznete na www.portimo.cz.
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Vedoucí služby k 31. 12. 2015:
Bc. Lucie Novotná

Podařilo se nám získat celkem 16 nových dobrovolníků pro jednorázovou či dlouhodobou spolupráci.
Dobrovolníci se pak během roku zapojili do akcí
jednotlivých služeb, jako je Raná péče, Centrum
prevence, SAS či EZOP, a také do nového projektu
Škola (nemusí být) nuda?!, kde pomáhali při vedení
podpůrných učebních skupin a při individuálním
doučování. Jejich pomoc byla neocenitelná také při
pořádání podzimní benefice i při dalších jednorázových akcích Portimo. Díky spolupráci pedagogů
a ředitelů škol se nám podařilo opět realizovat
nábory na čtyřech středních školách v Novém Městě
na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a ve Žďáře nad
Sázavou. Získali jsme novou akreditaci Ministerstva
vnitra ČR pro dva programy – pokračující Všeobecné
dobrovolnictví a nový program Kámoš.

Dobrovolnictví „na druhou“ – v květnu
uspořádala jedna z našich dobrovolnic
soukromou hudební party Bav se a pomáhej!,
jejíž výtěžek věnovala Portimo, o. p. s.

duben – zahájení projektu Škola (nemusí
být) nuda?! Zapojilo se do něj 6 dobrovolníků
(propagace, podpůrné učební skupiny,
individuální doučování); zapojení dobrovolníků do Klubu rodičů a do velikonoční tvořivé
dílny pro klienty Rané péče
červen – 6 dobrovolníků na víkendovém pobytu
Rané péče pro rodiny s dětmi; tradiční předprázdninové setkání za účasti dobrovolníků
srpen – za pomoci dobrovolníků se uskutečnil
Pohádkový les pro uživatele EZOPu
září – další dobrovolnická pomoc při aktivitách Rané péče
(Klub rodičů, tvořivá dílna) a při STREETMIXu, pořádaném
nízkoprahem EZOP; vzdělávání koordinátorky dobrovolnictví
(kurz Management dobrovolnictví)
říjen – pomoc při benefici Portimo; nábory na školách
a zaškolování nových dobrovolníků; udělení akreditace
MV ČR dvěma dobrovolnickým programům
prosinec – tradiční předvánoční setkání
dobrovolníků; vánoční tvořivá dílna s Ranou
péčí za účasti dobrovolníků
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Celkem 731,5 dobrovolnických hodin.
Nejvíce hodin dobrovolníci strávili při aktivitách
v rámci projektu Škola (nemusí být) nuda?! –
332,5 hodiny. Dalších 175 hodin věnovali akcím
Rané péče, 147 hodin podpůrným aktivitám a jednorázovým akcím či propagaci Portimo, 73 hodin
dětem při programech EZOPu a Centra prevence
CéPéčko a 4 hodiny začínajícímu novému programu
Kámoš.
Získali jsme 16 nových dobrovolníků.
Během roku nám pomáhalo celkem 36 dobrovolníků – jednotlivců + Klub seniorů (jejich jmenný
seznam naleznete v kapitole „Lidé“).
V závěru roku jsme měli 23 dobrovolníků +
Klub seniorů.

PROPAGACE A FUNDRAISING
Jde o „balík“ aktivit, jejichž smyslem je vyhledávat,
získávat a rozvíjet rozmanité zdroje (nejen finanční). Patří sem benefiční akce, veřejné sbírky, vztahy
s veřejností a propagační činnost i pestré fundraisingové aktivity včetně komunikace s individuálními i firemními dárci.
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PROJEKTY
Vícezdrojové financování vyžaduje soustavné projektové řízení. Zdroje získané z projektů a grantů
umožňují zajistit jak běžný provoz, tak mimořádné
a rozvojové aktivity. Projektový manažer pracuje na
pravidelných i unikátních projektech ve všech jejich
fázích. V roce 2015 jsme připravili celkem 64 žádostí
nadacím a subjektům státní správy i samosprávy,
42 z nich bylo podpořeno.

Divadelní spo

u
Vst

ZÁZEMÍ
Důležitá opora pro veškeré činnosti společnosti, tedy
pro sociální služby i programy. Administrativní a správní agenda, projektové řízení, ekonomika, účetnictví,
propagace a fundraising, nezbytné servisní činnosti
(úklid, údržba).

Díky podpoře z projektu Škola (nemusí být) nuda?!
se náš tým od června rozšířil o novou pracovní pozici
fundraisera.
Fundraisingové úsilí přineslo své ovoce – vážíme si
podpory dárců z řad právnických i fyzických osob –
v roce 2015 jich bylo více než 50 a přispěli nám částkou
1 040 009 Kč (z ní jsme během roku využili 992 847 Kč).
V říjnu jsme pořádali benefici, jejíž čistý výtěžek
dosáhl 60 327 Kč.
Veřejnost se mohla s aktivitami Portimo, o.p.s.,
seznámit mj. při městských slavnostech Nova Civitas
a při akci EZOPu Streetmix, účastnili jsme se také Spolubálu (ples místních neziskových organizací).
Ukončili jsme tříletou veřejnou sbírku s čistým
výtěžkem ve výši 204 894 Kč.
Zahájili jsme novou veřejnou sbírku včetně
nové kampaně DMS PORTIMO.
Věnovali jsme se propagaci – vznikly nové
tištěné materiály, průběžně jsme aktualizovali naše webové stránky, více jsme komunikovali na sociálních sítích.
Během celého roku jsme komunikovali s médii prostřednictvím článků,
rozhovorů i inzerce.

Výtěžek pod
poří
a programy sociální služby
Portimo, o.
p. s.

DOTACE
Asociace občanských poraden ČR
Fond Vysočiny
KOUS Vysočina, z.s.
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY MĚST A OBCÍ
Činnost Portimo, o.p.s., podpořila města Bystřice nad
Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou

a další obce a města: Bobrová * Budeč * Dlouhé * Dolní
Rožínka * Křižanov * Líšná * Nová Ves * Nové Dvory *
Ostrov nad Oslavou * Pavlov * Radešín * Rovečné *
Rožná * Řečice
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DÁRCI A SPONZOŘI
Ing. Oldřich Bukáček * Centropen, a.s. * Tereza Červinková *dárci veřejné sbírky včetně DMS * Divadelní spolek
Rozsochy * EFKO – karton s.r.o. * Farma Blatiny – CZ, s.r.o.
* Ivo Fiala – SKIAREÁL Nový Jimramov * Grant Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů * JTJ, spol.
s r.o. * Josef Kadlec – provozování autoškoly * Lékárna
Dr. Max * Lékárna U Salvátora, s.r.o. * František Macháček
* Medin, a.s. * Jiří Mühlfait * P – Café * Penzion Klokočí,
s.r.o. * MUDr. Václav Peňáz * PKS okna a.s. * Primeros
Prague a.s. * RJ Trade s.r.o. * Racom, s.r.o. * PharmDr. Jaroslava Růžičková * JUDr. Božena Slezáková * Staredo, s.r.o.
* Eva Svobodová * Jan Šustr * Jitka Švaříčková * Termont
Plus, spol. s r.o. * Třída 8. A Gymnázia V. Makovského
v Novém Městě na Moravě * V – studio krásy Veronika
Ptáčková * Viktor Trade, s.r.o. * Kateřina Vitásková * www.
smart-filter.com s.r.o. * Ing. Miroslav Zelený * Zemědělské
družstvo Nové Město na Moravě

BENEFIČNÍ AKTIVITY PODPOŘILI:
Apoly, s.r.o. * Báťkovy produkty * Marie Blažková * Milan
Candrík – RS Zubří * Hana Císařová * Cukrárna Kateřina
Kašová * Český rozhlas Region * Divadlo Na Jezerce
– divadelní společnost Jana Hrušínského * Drogerie
Řezáčová * Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě
* Enpeka, a.s. * Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě *
G – květiny a dárkové zboží * Harst Agency, s.r.o. * HIT
magazín * Jan Hřebejk * Informační centrum Bystřice
nad Pernštejnem a měsíčník Bystřicko * Informační centrum Nové Město na Moravě a měsíčník Novoměstsko *
Petr Jarchovský * Kitl s.r.o. * Knihkupectví U Salvátora *
KOUS Vysočina * Kozlovna U dvou koček * Kultura Žďár
– kino Vysočina * Láskominy * Radka Loukotová * Mateřská škola Zubří * Město Nové Město na Moravě * Jiří
Mühlfait * Jindřiška Nečasová * Novoměstská kulturní
zařízení * Petr Okurka * Ema Oravcová * Papír – hračky
Pod Nemocnicí * Portimo – dobrovolníci a pracovníci *
Restaurace Na Zastávce * Rodinná farma Sedmikráska
* Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě *
Lenka Štěpánková * Televize Vysočina * Tiskárna Drahonský & Lang – DaL tisk, s.r.o. * Tiskárna Unipress, s.r.o.
* Tradiční výroba pralinek s.r.o. * Turistické a informační
centrum Žďár nad Sázavou * Vinotéka Libuše Burešová
* Vinotéka U Bukáčků * Vinotéka U Charlieho * Denisa
Vodičková – ZUŠ Jana Štursy * Žďárský deník * Žďárský
průvodce * …a všichni další, nejmenovaní, kdo naší
benefici jakkoli pomohli

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ ZHODNOCENÍ
Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč, ke dni 31. 12. 2015)
Název ukazatele

Činnosti

A

Hlavní

I.

Náklady

499

46

0

545

411

46

0

457

88

0

0

88

716

143

0

859

7

0

0

7

50

2

0

52

2

1

0

3

657

140

0

797

Osobní náklady celkem

6 004

81

1

6 086

Mzdové náklady

4 543

77

1

4 621

Zákonné sociální pojištění

1 456

4

0

1

0

0

Služby celkem
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Zákonné sociální náklady
IV.
V.

VI.

Celkem

Spotřebované nákupy celkem

Opravy a udržování

III.

Správní

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
II.

Hospodářská

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb

384

Správní

Celkem

154

0

538

0

21

0

21

384

132

0

516

1

0

1

0

0

0

0

1 460

III.

Aktivace celkem

0

0

0

0

1

IV.

Ostatní výnosy celkem

179

0

0

179

Zúčtování fondů

179

0

0

179

4

Daně a poplatky celkem

7

0

0

7

Ostatní daně a poplatky

7

0

0

7

Ostatní náklady celkem

60

0

0

60

Ostatní pokuty a penále

5

0

0

5

Jiné ostatní náklady

55

0

0

55

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek celkem

67

0

0

67

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

67

0

0

67

0

0

0

0

0

0

0

0

7 353

270

1

7 624

Daň z příjmů celkem

Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem

Hospodářská

0

0

Náklady celkem

I.

Hlavní

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

VIII.

Výnosy

Tržby za prodané zboží

4

Poskytnuté příspěvky celkem

B.

II.

Ostatní sociální náklady

VII.

FINANCOVÁNÍ
Hospodaření naší společnosti – i jednotlivých služeb a programů – je založeno na
principu vícezdrojového financování. Prostředky pro naši činnost zajišťujeme prostřednictvím řady dotačních, grantových a projektových řízení a také fundraisingovými a benefičními aktivitami i jednáním s dárci a sponzory.
V roce 2015 pro nás byly hlavními zdroji dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR, MŠMT
ČR, MV ČR, Úřad práce ČR), dále dotace Kraje Vysočina a dotace či příspěvky měst
a obcí – tyto „veřejné zdroje“ tvořily 78 % našich příjmů. Další část, tj. 22 %, tvořily
příjmy z jiných grantů a příspěvků, z darů firem i jednotlivců, z plateb klientů a také
z výtěžku beneficí a veřejné sbírky včetně DMS.

V.

Tržby z prodeje dlouhodobého
hmotného majetku

0

0

0

0

VI.

Přijaté příspěvky a dary celkem

842

150

0

992

Přijaté příspěvky (dary)

842

150

0

992

Provozní dotace celkem

5 948

15

0

5 963

Provozní dotace

5 948

15

0

5 963

7 353

319

0

7 672

0

49

VII.

Výnosy celkem
C.

D.

Výsledek hospodaření před
zdaněním

-1

48

Daň z příjmů

0

0

0

0

Výsledek hospodaření po zdanění

0

49

-1

48

Rozvaha (v celých tisících Kč)
Aktiva

1. 1. 2015

31. 12. 2015

Pasiva

1. 1. 2015

31. 12. 2015

A.

Dlouhodobý majetek celkem

75

9

A.

Vlastní zdroje celkem

564

344

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

10

10

1.

Jmění

373

296

10

10

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

716

555

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

299

299

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

408

247

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Vlastní jmění
2.

67

0

Fondy

306

296

Výsledek hospodaření

191

48

x

48

Účet výsledku hospodaření

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9

9

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

191

x

III.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

B.

Cizí zdroje celkem

759

842

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-651

-556

1.

Rezervy

-10

-10

2.

Dlouhodobé závazky celkem

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí

-233

-299

3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

-408

-247

1 248

1 177

0

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku

Dohadné účty pasivní

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby

II.

Pohledávky

87

417

Odběratelé

8

14

112

113

Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
III.

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna

0
0

56

127

1

161

2

2

1 150

753

49

19

1 101

734

Jiná aktiva celkem

11

7

Náklady příštích období

11

7

1 323

1 186

Bankovní účty
IV.

11
-92

Aktiva celkem

0
64

69

64

659

488

52

-4

Přijaté zálohy

2

2

Zaměstnanci

368

307

Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění

198

160

Ostatní přímé daně

39

23

Jiná pasiva celkem

31

290

Výnosy příštích období

31

290

1 323

1 186

Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé

4.

0
69

Pasiva celkem

Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni: 31. 12. 2015
Účetní období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Činnosti účetní jednotky
hlavní – poskytování obecně prospěšných služeb
doplňková (hospodářská) – výroba, obchod, služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
správní
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 19
Osobní náklady: 6 086 929 Kč
Odměny statutárních orgánů: 1 000 Kč
Použité obecné účetní zásady
Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.
504/2002 Sb. a Českými účetními standardy.
Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví,
účetnictví je vedeno prostřednictvím SW WinFAS. Účetní
záznamy jsou archivovány v sídle společnosti.
Způsob oceňování a odpisování
Majetek a závazky jsou oceňovány k okamžiku uskutečnění
účetního případu a dále v souladu se zákonem o účetnictví.
Odpisování majetku je prováděno na základě interní směrnice a odpisového plánu, sestaveného v závislosti dle druhu
majetku.
Způsob tvorby a výše opravných položek a rezerv
V roce 2015 nebyly tvořeny opravné položky ani rezervy.
Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky 0 Kč, pohledávky 17 085 Kč.
Přijaté a poskytnuté dary
Účetní jednotka přijala dary v celkové výši 1 040 009 Kč (pro
svoji činnost v roce 2015 využila dary ve výši 992 847 Kč),
žádné neposkytla.
Veřejná sbírka
V účetním období byly účetní jednotkou pořádány dvě
víceleté veřejné sbírky
Veřejná sbírka za účelem Vybavení a provoz sociální služby
Raná péče (zahájení 1. 6. 2012, ukončení 14. 3. 2015). Hrubý
výtěžek za rok 2015: 1 726,50 Kč, čistý výtěžek za rok 2015:
1 476,50 Kč. Čistý výtěžek za rok 2015 byl spolu se zůstatkem
částky z Fondu veřejné sbírky I. (zůstatek čistých výtěžků
předchozích let pořádání veřejné sbírky) využit na účel sbírky. Celkem bylo v roce 2015 využito 156 996,68 Kč.
Veřejná sbírka za účelem Finanční příspěvek na pomoc
dětem i dospělým prostřednictvím sociálních služeb a pro-

gramů Portimo, o.p.s. (zahájení 1. 5. 2015, ukončení – doba
neurčitá). Hrubý výtěžek za rok 2015: 8 429 Kč, čistý výtěžek
za rok 2015: 5 083 Kč. Na účel sbírky nebyla v roce 2015
využita žádná částka a čistý výtěžek byl ke dni 31. 12. 2015
převeden do Fondu veřejné sbírky II.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období:
Výsledek hospodaření za rok 2014 byl v roce 2015 převeden
do rezervního fondu účetní jednotky.
Významné události, které se staly mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Žádné.
Zhodnocení účetní závěrky bylo provedeno dle údajů
uvedených ve výkazech účetní závěrky a dále dle údajů uvedených v příloze účetní závěrky. Tato příloha obsahuje další
podrobné informace a je spolu s účetními výkazy uložena
v sídle společnosti.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v celých tisících Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Kraj Vysočina
Úřad práce

Náklady v druhovém členění dle činností (v celých tisících Kč)
Náklady pro plnění obecně prospěšných služeb
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

88
7
50
2
657
4 543

Zákonné sociální pojištění

1 456

Zákonné sociální náklady

1

Ostatní sociální náklady

4

Ostatní daně a poplatky

7

Ostatní pokuty a penále

5

Jiné ostatní náklady

55

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

67

2 897
176
34
2 233
56

Náklady pro plnění doplňkových činností
Spotřeba materiálu

46
2

Náklady na reprezentaci

1

Ostatní služby

Fond Vysočiny

119

Mzdové náklady

12

270

Cestovné

443

KOUS Vysočina

411

Mzdové náklady

Města a obce
Asociace občanských poraden ČR

7 353

140
77

Zákonné sociální pojištění

4

5

Uživatelé služby

367

Náklady na vlastní činnost (správu)

1

Dary a příspěvky

992

Mzdové náklady

1

Zúčtování fondů a vlastního jmění

179

Zákonné sociální pojištění

0

Tržby z prodeje služeb

137

Tržby za vlastní výrobky

21

Tržby za prodané zboží

1

Výnosy celkem

7 672

Náklady celkem

7 624

Vývoj a konečný stav fondů (v celých tisících Kč)

Stav a pohyb majetku a závazků (v celých tisících Kč)
Aktiva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1. 1. 2015

31. 12. 2015

Rozdíl

Fond

1. 1. 2015

31. 12. 2015

Rozdíl

10

10

0

Fond darů

26

68

42

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

299

299

0

Fond majetku

9

9

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

408

247

-161

Fond rezervní

85

177

92

9

9

0

Fond sociální

31

37

6

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku

-10

-10

0

Fond veřejné sbírky I.

155

0

-155

Oprávky k samostat. mov. věcem a souborům mov. věcí

-233

-299

-66

Fond veřejné sbírky II.

0

5

5

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-408

-247

161

Fondy celkem

306

296

-10

8

14

6

Poskytnuté provozní zálohy

112

113

1

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

-92

0

92

Odběratelé

56

127

71

Jiné pohledávky

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

1

161

160

Dohadné účty aktivní

2

2

0

49

19

-30

1 101

734

-367

11

7

-4

1 323

1 186

-137

1. 1. 2015

31. 12. 2015

67

0

-67

306

296

-10

0

48

48

Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Rozdíl

191

0

-191

Dohadné účty pasivní

69

64

-5

Dodavatelé

52

-4

-56

Přijaté zálohy

2

2

0

Zaměstnanci

368

307

-61

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj.

198

160

-38

Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

39

23

-16

131

290

259

1 323

1 186

-137

Společnost A.C.A. Audit, s.r.o., provedla audit účetní
závěrky a ověřila soulad výroční zprávy Portimo,
o.p.s., s touto účetní závěrkou.
Ze zprávy nezávislého auditora ze dne 12. 5. 2016
citujeme: „...Účetní závěrka ve všech podstatných
aspektech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti
k 31. 12. 2015 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za účetní období 2015 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice... Informace
uvedené ve výroční zprávě společnosti za rok 2015
jsou ve všech významných ohledech v souladu
s účetní závěrkou.
VÝROK BEZ VÝHRADY.“

Náklady dle druhu
Spotřeba materiálu
a energie
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého
hmotného majetku
Celkem

tis. Kč
545
859
6 086
67
67
7 624

Náklady dle činností,
služeb a programů
Centrum prevence
CéPéčko
Dobrovolnictví
EZOP – NZDM
Občanská poradna
Osobní asistence
Raná péče
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Veřejná sbírka
Správní činnost
Hospodářská činnost
Celkem

tis. Kč
578
118
2 144
1 084
1 925
1 181
320
3
1
270
7 624

Výnosy dle zdrojů		
MPSV ČR
MŠMT ČR
MV ČR
Úřad práce
Kraj Vysočina
Města a obce
Fond Vysočiny
a KOUS Vysočina
Uživatelé služeb
Nadační příspěvek NROS
Veřejná sbírka
Dary
Fondy a vlastní jmění
Tržby za služby, vlastní
výrobky a zboží
Celkem

tis. Kč
2 897
176
34
56
2 233
443
124
367
573
160
259
179
171
7 672

Také v roce 2016 se budeme snažit posílit naši
nezávislost na veřejných finančních zdrojích.
Koncem března uzavřeme roční projekt Škola
(nemusí být) nuda?!, zaměřený na podporu
inkluzivního vzdělávání romských dětí, který
podpořil grant z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů.
V dubnu nás čeká SWOT analýza organizace
a společné vzdělávání.
1. května uspořádáme benefiční ochotnické
představení Divadelního spolku Rozsochy
Kozí příběh se sýrem.
Na pátek 7. října chystáme další tradiční benefici
NA JEDNÉ LODI, večer její program vyvrcholí
divadelním představením Božská Sarah s Ivou
Janžurovou v hlavní roli.
Čeká nás 4. ples novoměstských neziskových
organizací, který se pod názvem Spolubál
chystá na 12. listopad.

