Připravili jsme pro vás další výroční zprávu. Pečeme v ní pomyslný dort
k dvacátým narozeninám, které Portimo brzy oslaví, ale především je to
materiál, který podává přehled o nejdůležitějších událostech a zážitcích
roku 2017. V textu, fotografiích a obrázcích nedokážeme zachytit a vystihnout
vše – to podstatné se odehrává v pestré síti vztahů a kontaktů, v rozhovorech
a setkáních. Jsme rádi, že jich bylo hodně a že mnohé z nich pomohly najít lidem
v tíživé situaci „cestu ven“. Snad vám, čtenářům, dokážeme skrze informace, čísla
a fakta poodhalit alespoň kousek z mozaiky lidských příběhů, bez kterých by
práce Portimo neměla smysl.
Děkujeme všem, kdo Portimo v uplynulém roce společně utvářeli: 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.
Ruth Šormová, ředitelka

Milí přátelé, jsme společně s vámi všemi na cestě už téměř 20 let. Společná cesta
vede především uživatele sociálních služeb, které Portimo poskytuje, a to směrem
od potíží a problémů k jejich řešení či alespoň usnadnění. Na společné cestě nás
všechny významně doprovázejí naši podporovatelé a příznivci, za což jsme neustále více než vděčni. Cestu připravují, „kolíkují“ a uskutečňují především zaměstnanci
Portima, vedení mimořádnou ředitelkou paní Ruth Šormovou – a za to také není
nikdy dost poděkování! Správní rada, jejímž jménem nyní píši, se v nejlepším slova
smyslu těší z úspěchů, aktivit a zejména ze schopnosti jít tou dlouhou cestou, která
v administrativních mapách sociálních služeb není vždy zcela a jednoduše značená.
Ukazatele a milníky oné společné cesty defilují na stránkách nové výroční zprávy
a přinášejí nám radost, o kterou se nyní s vámi čtenáři dělíme.
Simeona Zikmundová, předsedkyně správní rady

Portimu přeji, aby dokázalo řešit těžké
věci s otevřeností, která k němu patří.
Aby působilo i na
dále svěže a barevně,
i když prová
zí lidi, na které doléhá tíha a šeď.

Portimo provází člověka v nepřízni života. Podporuje ho, aby mohl obtížnou situaci zvládnout
vlastními silami. Hledá a nabízí nová řešení problémů jednotlivým lidem i širší komunitě, a proto
je nepostradatelným partnerem pro své okolí.
Je dlouhodobě spolehlivou organizací s tvůrčím
a sehraným týmem pracovníků.
Sociální služby Portimo 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.
Portimo je obecně prospěšná společnost, nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1998. 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.
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Poskytujeme 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 nabízíme certifikované preventivní programy ve školách.
Věnujeme se rozvoji dobrovolnictví.
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V uplynulém roce jsme poskytli sociální služby
1174 klientům a nabídli jsme zážitkové preventivní
programy ve školách více než 1700 žáků a studentů.
Vytvořili jsme strategický plán, díky němu máme
jasnější představu, co nás v příštích třech letech čeká.
Výroční zpráva Portimo za rok 2016 získala 1. místo
v celostátní soutěži Ceny Fóra dárců.
Uplynulý rok byl pro nás mj. rokem rozmanitých
projektů – Na vlně bezpečí, Cesta z pasti, Devatero
řemesel anebo jako se to dělá, Spolu to zvládneme,
Sbírej toner, Dobrý žvejky…
Mnoho úsilí jsme věnovali propagaci a fundraisingu, díky tomu jsme navázali nové kontakty a získali
potřebné zdroje pro činnost.
Dva dny jsme se společně vzdělávali na téma
„Práce s motivací klienta a hranice služby“, kromě
toho jsme se účastnili mnoha odborných pracovních
setkání, seminářů, kurzů, supervizí.
Zapojili jsme se do programu městských slavností
Nova Civitas, návštěvníci měli možnost blíže poznat,
co děláme, a také si různé aktivity sami vyzkoušet.
V létě jsme uspořádali benefiční koncert
70 mladých britských hudebníků Cambridge
University Musical Society Symphony Orchestra.

V listopadu se konal už 6. ročník naší benefice.
Tentokrát měla název „Na jedné lodi, předsudkům
navzdory“. Program se vydařil, zájem hostů i výtěžek
byl rekordní. Kromě tradiční kafárny a hračkoviště
s ateliérem měla úspěch i výstava „Předsudky nechte
v šatně“, beseda pro studenty „Stereotypy nejsou dobré
tipy“ a večerní divadelní hra „Začínáme končit“ s Bárou
Hrzánovou a Radkem Holubem v hlavních rolích.
Zapojili jsme se do příprav dalšího Spolubálu –
plesu novoměstských neziskovek a spolků.
Díky týmu kolegů z EZOPu a díky dobrovolníkům
mohli obyvatelé Nového Města na Moravě v listopadu
přispět do Národní potravinové sbírky pro potřebné.
Grant Kraje Vysočina a štědrost dárců nám umožnily pořídit potřebné druhé auto, v závěru roku jsme
pak získali díky velkorysému daru Auto Holubka s.r.o.
ještě třetí automobil.
Pronájem jedné nové místnosti nám umožnil rozšířit prostory o klubovnu, kde se scházíme několikrát
týdně k poradám, supervizím, skupinovým schůzkám
s klienty, a také zde probíhají aktivity pro děti
s poruchou autistického spektra,
které pořádá Raná péče.
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SPRÁVNÍ RADA

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

DOZORČÍ RADA

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

V Portimo, o.p.s. pracovalo během roku 2017 celkem 44 zaměstnanců na základně 52 pracovněprávních
vztahů (33 pracovní smlouva, 14 dohoda o provedení práce, 3 dohoda o pracovní činnosti, 2 rodičovská dovolená).
Uvádíme jména těch, kdo byli během roku 2017 v Portimo, o.p.s. zaměstnáni na pracovní smlouvu nebo dohodu
o pracovní činnosti. Zvýrazněna jsou jména těch, jejichž pracovní poměr existoval k 31.12.2017.
Mgr. Pavla Čeňková * Lenka Divácká * Eva Dvořáková * Alena Holasová * Milada Holečková *
Bc. Lenka Hrubešová, DiS. * Ivana Chudárková, DiS. * Alena Jarošová * Mgr. Kristýna Junková *
Eva Jurková * Eva Jurmanová * Bc. Helena Kamenská * Ludmila Kotovicová * Mgr. Ivana
Laštovičková * Martina Laštovičková * Mgr. Jana Lišková * Alena Marečková * Ludmila
Mikysková * Bc. Lucie Novotná, DiS. * Bc. Zuzana Novotná * MgA. Markéta Popelová Nečasová *
Lenka Radová * Ladislava Sáblíková, DiS. * Marie Scheibová * Mgr. Pavla Skalníková *
Mgr. Veronika Slámová * Pavlína Sumová * Bc. Michaela Svobodová, DiS. * Bc. Zuzana
Šafaříková * Mgr. Eliška Šarounová * Monika Šauerová, DiS. * Ing. Karolína Šimková *
Mgr. Ruth Šormová * Mgr. Martina Vodrážková * Mgr. David Vykydal

DOBROVOLNÍCI

Aneta Augustinová * Petra Bílková * Veronika Blažková *
Dana Bučková * Petra Cecavová * Ivona Čermáková * Adéla Daňková *
Soňa Hambálková * Jan Heiland * Milada Holečková * Lucie Chodilová *
Kamil Janulek * Petr Kadlec * Petra Kadlecová * Klub seniorů v Novém
Městě na Moravě * Romana Lahnerová * Vladimír Laštovička * Alena
Marečková * Markéta Musilová * Diana Ovčačíková * Markéta Popelová
Nečasová *Barbora Smékalová * Barbora Smitková *Libuše Sobková *
Zuzana Šafaříková * Nikola Šimková * Zuzana Vintrová *
Petra Zelingerová * Simeona Zikmundová

Získané ocenění za Výroční zprávu Portimo 2016.
Uživatelé pěti sociálních služeb Portimo.
Lidé, kterým pomohly sociální služby Portimo (je jich víc než
uživatelů, protože ve dvou službách je uživatelem celá rodina).
Žáci, kteří se účastnili preventivních programů Portimo.
Preventivní programy Centra prevence CéPéčko.
Cena za 1 den provozu Portimo.
Lidé, kteří v Portimu během roku pracovali.
Přepočtené průměrné úvazky
(bez dohod, mateřské a rodičovské dovolené).
Dobrovolníci.
Dobrovolnické hodiny.
Lidé, kterým Občanská poradna pomohla
sepsat návrh na oddlužení.
Projektové žádosti.
Náklady Portimo.
Výnosy Portimo.
Kilometry na pracovních cestách autem.
Čistý výtěžek tří benefičních akcí.
Čistý výtěžek podzimní benefice Portimo.
Přijaté dary a příspěvky.

Milé Portimo, přeju ti hodně klientů, usměvavé zaměstnance,
spoustu štědrých dárců a schopnost pomáhat nejmíň dalších
dvacet let tam, kde je to nejvíc třeba…
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Rok 2017 byl ve znamení stabilního týmu
bez personálních změn. Věnovali jsme se projektu Jak se to dělá? aneb Devatero řemesel
(NF Albert): byl plný řemeslných exkurzí
a tvořivých dílen, v létě se v jeho rámci uskutečnily dva vícedenní pobyty (pro mladšáky
u hradu Rokštejn a pro staršáky stanování
u Velkého Dářka) a zakončila ho akce pro veřejnost Streetmix s řemeslně tvořivou tematikou.
Zúčastnili jsme se dvou turnajů ve stolním
fotbálku a ping pongu mezi ostatními nízkoprahy (Brno, Žďár nad Sázavou), kde nás úspěšně
reprezentovalo několik uživatelů služby. Během
roku jsme se zapojili do akcí v místní komunitě,
především oslav Dne dětí a městských slavností
Nova Civitas. Pravidelně se účastníme setkání
pracovní skupiny NZDM NUTS II JV a jejích podskupin (terénní, NUTSík) pro Vysočinu a Jihomoravský kraj, i nadále jsme členy České asociace
streetwork.

Portimu přeji, ab
y pořádalo skvělé
benefice a aby ho
lidi měli rádi.
Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.

Ezop

Dny, kdy byl EZOP otevřen:
Počet aktivních uživatelů:		
Počet kontaktů (docházek):
Počet intervencí (výkonů):
Počet kontaktů v terénu: 		
Počet intervencí v terénu:		
Počet kontaktů on-line:		
Počet intervencí on-line:		
Počet jednorázových akcí:

237
88
3 866
5 191
462
642
372
578
34

(z toho 15 jako součást projektu podp
ořeného
Nadačním fondem Albert)

Vedoucí služby k 31. 12. 2017: Mgr. Pavla Čeňková
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Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.

Základem práce poradny je poskytování poradenství – podobně jako v předchozích letech,
i v roce 2017 převažovaly dotazy týkající se
dluhové a finanční problematiky, na druhém
místě byla oblast pracovněprávních problémů,
a třetím nejčastějším tématem byly otázky
související s rodinou a mezilidskými vztahy.
Opět jsme se zapojili do projektu Spotřebitelství, který zaštiťuje Asociace občanských
poraden. Věnovali jsme se také realizaci projektu Cesta z pasti IV – získal podporu z Fondu
Vysočiny a byl zaměřen na řešení dluhové problematiky (tematické přednášky, vzdělávání
pracovnic poradny, návštěva Krajského soudu
v Brně - insolvenční řízení). V roce 2017 došlo
k významné změně insolvenčního zákona
(subjekty, které chtějí sepisovat insolvenční návrhy musí mít akreditaci), proto se pracovnice
poradny zúčastnily setkání se zájemci o akreditaci, pořádaného Ministerstvem spravedlnosti
ČR, a tematického Kolokvia v Senátu ČR.

sv. Augustin

Celkem se na Občanskou poradnu
Portimo v roce 2017 obrátilo 1 038
klie

ntů.

Zodpověděli jsme 1 756 dotazů.
53 % uživatelů navštívilo poradnu
v Novém Městě na Moravě
a 47 % v Bystřici nad Pernštejnem.
80 – tolik bylo návrhů na insolvenci,
na nichž v roce 2017 poradkyně prac
ovaly.

Vedoucí služby k 31. 12. 2017: Ivana Chudárková, DiS.
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Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.
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Pro každého z nás sehrává přirození prostředí domova
významnou roli. Osobní asistence se pokouší dopřát
lidem s různým znevýhodněním či omezením, aby
mohli zůstat „ve svém“, tedy doma, co nejdéle. Nabízíme praktickou pomoc a podporujeme rodiny klientů,
aby mohly péči zvládnout. V roce 2017 jsme zaznamenali zvýšený zájem o službu, přibylo klientů a rozšířil
se tým osobních asistentek. Kromě supervizí a stáží se
asistentky dále vzdělávaly, scházely, radily… Koncem
roku jsme se také rozloučili s dlouholetou vedoucí
služby paní Marií Scheibovou, která se rozhodla pro
odchod do důchodu.

irské přísloví

Během roku 2017 probíhala služba
u 7 klientů v 5 obcích při 1 230 setk
áníc

h.

Celkem jsme v uplynulém roce posk
ytli
11 582 hodin této služby
(o 30 % více než v roce 2016).
Průměrně jsme osobní asistenci věno
vali
965 hodin měsíčně a téměř
32 hodin denně.

Vedoucí služby k 31. 12. 2017: Marie Scheibová
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Člen Asociace pracovníků
v rané péči, držitel Garance kvality
udělované touto asociací.

Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.
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Díky nadačnímu příspěvku jsme rozšířili nabídku
služby o skupinové aktivity pro děti s poruchou
autistického spektra (a také pro děti, které jsou
touto poruchou ohroženy). Můžeme se této skupině
dětí pravidelně věnovat, abychom podpořili jejich
sociální a komunikační dovednosti. Pro setkávání
s rodinami i pro skupinové aktivity s dětmi s poruchou autistického spektra máme k dispozici novou
místnost. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat
spolupráci s několika úřady a tím pomoci uživatelům služby s vyřízením jejich záležitostí. Ke konci
roku jsme se věnovali přípravě náročného projektu
Leadership akademie pro ranou péči. S radostí můžeme oznámit, že Nadační fond Avast náš projekt
podpořil a je pro nás velkou ctí a výzvou jej v roce
2018 a 2019 realizovat.

Antoine de Saint-Exupéry

Službu jsme poskytli 28 uživatelům.
Uzavřeli jsme 9 nových smluv, 3 smlo
uvy byly
ukončeny, když pominuly důvody pro
spolupráci
(dovršení sedmi let věku dítěte, zahá
jení školní
docházky, přestěhování , dohoda aj.).
K 31. 12. 2017 byl počet uživatelských
rodin 25
(11 Novoměstsko, 9 Velkomeziříčsko,
4 Žďársko,
1 Bystřicko).
Dojížděli jsme do rodin v 17 obcích
a městech, najeli
jsme 7437 km (nárůst o 44 % opro
ti roku 2016).
Uskutečnili jsme 302 konzultací v
rodinách (449,5h)
a 895 kontaktů (31 osobních, 225
telefonátů,
382 emailů, 16 poštou a 241 sms).
Uspořádali jsme 13 jednorázových
aktivit,
9 klubů rodičů, 1 blokovou aktivitu
hipoterapie
a 1 víkendový pobyt.
3 praktikanti strávili ve službě 128
hodin.
Pořídili jsme 20 nových pomůcek
a 19 odborných knih do naší půjčovny
.

Vedoucí služby k 31. 12. 2017: Bc. Michaela Svobodová, DiS.
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Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.

Rok 2017 byl pro službu SAS z mnoha důvodů významný.
V rámci služby se rozběhly tzv. asistované kontakty,
většinou o víkendech. Jedná se o odbornou asistenci
při předávání dítěte mezi rodiči, jejichž partnerský vztah
se rozpadl, případně o asistenci během kontaktu rodiče
s dítětem. Zájem o ně byl značný (a široký i z hlediska
území), poptávku jsme nemohli s ohledem na kapacitu
služby pokrýt. Zkušenost je pro dítě i rodiče pozitivní
(zmírnění stresu, vědomí „nejsem v tom sám a bez pomoci“, zprostředkování komunikace, dohled nad respektováním dohod mezi rodiči). Pro pracovníky znamená asistovaný kontakt profesní výzvu, přináší větší míru zátěže
i soustředěnosti na rodiče a dítě. Rozvoj služby podpořilo
posílení zázemí o novou místnost, kde mohou probíhat
jak konzultace, tak asistované kontakty. Díky rozšíření
počtu aut je nyní služba klientům dostupnější
a lépe vyhovuje jejich potřebám. Navíc se podařilo –
poprvé v historii SAS – s pěti rodinami prožít víkend na
chatě na Studnicích, s bubnováním, masáží, ohněm,
výletem do lesa i koňmi a mnoha hrami. Úspěch slavilo
i hojně navštívené předvánoční setkání rodin.

Během roku jsme spolupracovali celk
em
se 13 rodinami (z toho 5 rodin využ
ilo
asistovaný kontakt).
Celkem službu využilo 33 dětí a 23

dospělých.
Proběhl 1 víkendový pobyt, kterého
se zúčastnilo 5 rodin (8 rodičů a 21 dětí).
Celkem jsme uskutečnili 315 konzult
ací
(o 44 více než v roce 2016) a přímé
práci
v rodině jsme věnovali více než 400
hodin.
K 31. 12. 2017 jsme službu poskytov
ali
11 rodinám.

Vedoucí služby k 31. 12. 2017: Mgr. David Vykydal
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Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.
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V roce 2017 Centrum prevence CéPéčko vůbec nezahálelo. Účastnili jsme se projektu „Na vlně bezpečí“ (podpora
z programu Prevence kriminality z Fondu Vysočiny
a z programu ČSOB pomáhá regionům). Ve školách
jsme pracovali s dětmi při 91 preventivních programech,
proběhly také 3 workshopy pro rodiče a učitele. V naší
nabídce se objevily dva nové programy: „Lapeni v síti“
a „Kryšpín, špína, špindíra“. V prázdninových měsících
jsme se naplno zabývali selektivní prevencí, kterou jsme
mohli od září spustit a následně dva programy i uskutečnit. V takto nabitém harmonogramu se lektorky
dále stihly odborně vzdělávat, připravit setkání pro
poskytovatele programů primární prevence, zapojit
se do Týmu pro mládež a supervizí.

peruánské přísloví

Absolvovali jsme 91 programů
v délce 273 hodin.
Vstoupili jsme do 142 tříd a oslovili
1 700 žáků.
Navštívili jsme 18 škol ve 14 obcích
a městech.
Uspořádali jsme 2 programy
selektivní prevence.
Připravili jsme 3 workshopy
pro rodiče a pedagogy.
Spotřebovali jsme 100 metrů balicího
papíru, 5 kg jablek, 150 fixů, 2 000
jmenovek, nasbírali jsme a rozdali
170 kamínků.

Vedoucí služby k 31. 12. 2017: Mgr. Veronika Slámová
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Podrobné informace naleznete
na www.portimo.cz.

Také v roce 2017 se dobrovolníci Portimo zúčastnili desítek různých aktivit v našich službách.
Kromě pomoci na větších akcích, jakými jsou
např. městské slavnosti Nova Civitas, podzimní
celodenní benefice nebo dobročinný adventní
jarmark, pomáhali i při víkendových pobytech
Rané péče a Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi, v Rané péči nechyběli ani při
jednorázových akcích. Pravidelně se také
zapojovali do aktivit nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež EZOP (otevřené kluby, individuální doučování). Díky několika dobrovolníkům pokračoval i program Kámoš. Dobrovolnickému týmu jsme nabídli příležitost seznámit
se s technikou canisterapie a uspořádali jsme
pro něj neformální předvánoční setkání.
V říjnu došlo ke změně na pozici koordinátorky
dobrovolnictví. A jak vypadá konkrétní pomoc?
Příkladem mohou být dvě z našich dobrovolnic
– jedna pravidelně dojíždí do rodiny s devíti
dětmi a tráví s nimi volný čas, druhá nabízí
dětem z klientských rodin Rané péče a SAS
odbornou logopedickou podporu.
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Během roku 2017 nám pomáhalo
29 dobrovolníků + klub seniorů a
v průběhu
roku jsme získali celkem 15 nových
dobrovolníků.
Dobrovolníci odpracovali celkem 572
hodin.
V rámci všeobecného dobrovolnict
ví věnovali
dobrovolníci 49,5 h EZOPu – nízk
oprahovému
zařízení pro děti a mládež, 58,5 h
Rané péči,
6 h Centru prevence CéPéčko, 29,5
h Sociálně
aktivizačním službám pro rodiny
s dětmi
a 245,5 h jednorázovým akcím
a podpůrným aktivitám.
V dobrovolnickém programu Kámoš
působily
3 dobrovolnice celkem 183 hodin.

Koordinátorka dobrovolnictví k 31. 12. 2017: Bc. Lucie Novotná

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 2017 jsme připravili celkem 51 žádostí nadacím
a subjektům státní správy i samosprávy, 75 % z nich bylo podpořeno.
V průběhu roku jsme zrealizovali projekty, zaměřené na základní činnost jednotlivých
sociálních služeb nebo programů. Jednalo se o granty vyhlášené ministerstvy (MPSV,
MV, MŠMT), o finanční podporu Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny, Úřadu práce ČR či
o příspěvky měst a obcí v celém okrese Žďár nad Sázavou (20 úspěšných žádostí).
Další projekty roku 2017 byly tematické:
Kraj Vysočina – Celoroční sportovní aktivity pro handicapované děti. Projekt se týkal
Rané péče, díky němu mohly rodiny s dětmi s postižením absolvovat hiporehabilitaci.
Fond Vysočiny – Investujeme v sociálních službách. Pořízení auta pro Portimo.
Fond Vysočiny – Cesta z pasti IV. Občanská poradna, projekt zaměřený na dluhovou
problematiku a finanční gramotnost.
Fond Vysočiny – Na vlně bezpečí. Centrum prevence CéPéčko, programy primární
prevence na téma kyberbezpečí.
Nadační fond Albert – Jak se to dělá? aneb Devatero řemesel! EZOP – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, děti se díky projektu seznámily s tradičními řemesly
a rukodělnými technikami.
AKTIPO o.s. – Sbírej toner. Podpora Rané péče, dětí s mentálním postižením.
Nadace Agrofert – Spolu to zvládneme. Podpora dětí s poruchou autistického
spektra.
ČSOB pomáhá regionům (jarní výzva) – zakoupení auta pro Portimo.

Předpokladem kvalitních sociálních služeb a programů jsou rozmanité zdroje
(nejen finanční). Je třeba je hledat, získávat, rozvíjet a pečovat o ně. Pořádáme
benefice a veřejnou sbírku, věnujeme se vztahům s veřejností, propagaci i fundraisingu (individuální i firemní dárcovství, sponzoring, spolupráce s veřejnými
institucemi, péče o vztahy s dárci aj.). Díky rozmanité spolupráci a podpoře jsme
schopni našim klientům nabídnout nadstandardní služby a aktivity, šité na míru
jejich potřebám, které nelze financovat z běžných provozních zdrojů.
V roce 2017 se díky fundraisingovým aktivitám dařilo zachovat přízeň stávajících
dárců a sponzorů a navázat spolupráci s novými; se žádostí o podporu jsme oslovili
celkem 73 firem a jednotlivců, z toho bylo 35 žádostí úspěšných (v 8 případech šlo
o příznivce, kteří nás podpořili poprvé). Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se
vypravily na víkendový pobyt, kterého se mohly díky účelově vázanému daru zúčastnit
i rodiny v tíživé finanční situaci. Radovali jsme se také z věcných darů, především her,
hraček a ručně vyrobených drobností a pomůcek. V roce 2017 jsme také mohli rozšířit
vozový park Portimo: dary jednotlivců, grant „Jedu za tebou“ z programu ČSOB pomáhá
regionům a grant Kraje Vysočina v programu „Investujeme v sociálních službách“ nám
umožnily pořídit nové druhé auto; v závěru roku jsme pak obdrželi nečekaný a velkorysý dar společnosti Auto Holubka CZ, s.r.o., která nám věnovala automobil se speciální
úpravou pro přepravu osob na vozíku.
Přispěvatelů bylo v roce 2017 celkem 40 a věnovali nám dary a příspěvky v hodnotě
479 039 Kč (finanční dary 389 364 Kč, věcné dary 89 675 Kč). V této částce jsou zahrnuty
nadační příspěvky (125 000 Kč), veřejná sbírka (11 856 Kč), dary fyzických a právnických
osob na činnost (155 333 Kč) a dary fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (186 850 Kč).
V listopadu jsme pořádali benefici, jejíž čistý výtěžek dosáhl 175 299 Kč.

oje,
ozv kou
r
o
s
alšíh řátel
do d hy a p ru.
ť
u
Ch é vzta osfé
r
m
dob ovní at
c
pra

Pokračovala veřejná sbírka včetně kampaně DMS PORTIMO.
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Veřejnost se mohla s aktivitami Portimo seznámit mj. při městských slavnostech
Nova Civitas a při akci EZOPu Streetmix, účastnili jsme se také Spolubálu (ples místních
neziskových organizací) a Dobročinného adventního jarmarku.
Věnovali jsme se propagaci – vznikly nové tištěné materiály a videospoty, průběžně
jsme aktualizovali naše webové stránky, více jsme komunikovali s veřejností skrze různá
média (včetně sociálních sítí). Facebooková stránka Portimo měla koncem roku 2017
více než 600 příznivců.
K dobrému jménu Portimo, o.p.s. jistě přispěl i úspěch naší výroční zprávy, o kterém
píšeme v kapitole Ohlédnutí.
Každý dar má pro nás smysl je pro nás praktickou pomocí i povzbuzením, každé podpory si vážíme. Kompletní seznam dárců a sponzorů najdete v kapitole Poděkování.

Projektová manažerka k 31. 12. 2017: Mgr. Jana Lišková

Fundraiserka k 31. 12. 2017: Mgr. Ivana Laštovičková
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Bez zájmu dárců, sponzorů, dobrovolníků,
zaměstnanců a příznivců se neobejdeme.
Vážíme si každé podpory, není pro nás samozřejmá
a vnímáme ji nejen jako praktickou pomoc,
ale i jako důležité povzbuzení a naději!
DĚKUJEME všem níže uvedeným i těm, kdo si přejí
zůstat v anonymitě, nebo se nám nepodařilo zjistit
jejich jména.

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 * Dolní Rožínka * Křídla *
Křižanov * Lavičky * Líšná * Nová Ves u Nového Města na
Moravě * Ostrov nad Oslavou * Rovečné * Rožná * Řečice
* Vír * Vlachovice * Zubří

DOTACE

Fond Vysočiny
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce ČR

DÁRCI A SPONZOŘI

Auto Holubka CZ, s.r.o. * Auto Janíček * Autocentr
Hudec spol. s r.o. * Radomíra Bednaříková * Mgr. Pavla
Čeňková * Divadelní spolek Špilas * Božena Dudášová *
Farma Blatiny * Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě *
Fórum dárců * GIVT.cz s.r.o. * 8.A, 4.B, 4.C – Gymnázium
V. Makovského Nové Město na Moravě * Alena Jarošová
* JTJ spol. s r.o. * Ing. Miroslav Kadeřávek * Josef Kadlec
- provozování autoškoly * Josef Kabrda * Bc. Helena
Kamenská * KMP Bürotechnik, s.r.o. * Lékárna u Salvátora
* MUDr. Markéta a Václav Peňázovi * Nadace Agrofert *
Nadační fond Albert * Eliška Novotná * Penzion Klokočí
Kadov – manželé Leskourovi * Plastpol, s.r.o. * Racom,
s.r.o. * RJTrade s.r.o. * PharmDr. Jaroslava Růžičková
* SATT a.s. * Sdružení Krajina * Ing. Petr Scheib * Ski
Snowpark a.s. * JUDr. Božena Slezáková * Staredo, s.r.o. *
Sporten, a.s. * Markéta Šimková * Mgr. Ruth Šormová *
Vlastimil Tatíček * VIKTOR trade, s.r.o. * Zdemar Vysočina,
s.r.o. * JUDr. Simeona Zikmundová

BENEFIČNÍ AKTIVITY PODPOŘILI

David Balvín * Baliny * Hana Císařová * Cukrárna Kateřina Kašová * Český rozhlas Vysočina * DaL tisk, s.r.o. *
Dilia, z.s. * Divadlo Kalich (Bára Hrzánová, Radek Holub,
Radek Zima, Jana Jiskrová) * Dobrovolníci: Aneta Augustinová, Ivona Čermáková, Nina Hájková, Jakub Havlíček,
Milada Holečková, Lucie Hroudová, Kamil Janulek, Romana Lahnerová, Ema Oravcová, Tereza Oravcová, Jan Poul,
Veronika Ptáčková, Tereza Ševčíková, Daniela Vodičková,
Metoděj Vykydal * Karolína Dvořáková * Enpeka, a.s. *
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě * G - květiny a dárkové zboží * Alžběta Hanzlová * Harst Agency, s.r.o * HIT
magazín * Lucie Chodilová * Informační centrum Bystřice
nad Pernštejnem * Informační centrum Nové Město na
Moravě * Kafé 133 - Láskominy * Knihkupectví U Salvátora * Lada Krejčová * Ludmila Leskourová * Radka
Loukotová * Malá Indie * Město Nové Město na Moravě *
Jindřiška Nečasová * Eliška Novotná * noviny Bystřicko *
noviny Novoměstsko * noviny Velkomeziříčsko * Novoměstská kulturní zařízení * Papírnictví Srbová * Tamara
Pecková Homolová * pracovníci Portimo, o.p.s. * Restaurace Na zastávce * Sbor dobrovolných hasičů NMnM *
Marie Scheibová * Růžena Skalníková * Michaela Svobodová * Sedmikráska - rodinná farma * Dan Šimek *
Lenka Štěpánková * Marek Štys * Erik Tabery * Televize
Vysočina * Tiskárna Unipress s.r.o. * Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou * Vinařství Stanislav Mádl
* Vinotéka Libuše Burešová * Vinotéka u Charlieho * Radek Wimmer * Zdar, a.s. * ZO ČSV Nové Město na Moravě
(Český svaz včelařů) * Žďárský průvodce * Živá hudba:
Marie Juračková, Klára Kadlíčková, Natálie Kadlíčková,
Marek Peňáz, Martin Popel, Evžen Šimek, Martin Uher …
a jiní nejmenovaní dárci času, dobrot a všemožné další
pomoci

FINANCOVÁNÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ ZHODNOCENÍ
Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč, ke dni 31. 12. 2017)
Název ukazatele

Činnosti

A

Hlavní

I.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávek

Hospodářská

Celkem

1 241

126

1 367

394

17

411

Opravy a udržování

9

0

9

Náklady na cestovné

74

2

76

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

III.

Osobní náklady

15

1

16

749

106

855

7 546

Provozní dotace

7 498

48

7 546

268

4

272

1 866

18

1 884

0

1
12

Daně a poplatky

2

0

2

Daně a poplatky

2

0

2

Ostatní náklady

56

0

56

Jiné ostatní náklady

56

0

56

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

3

0

3

Odpisy dlouhodobého majetku

3

0

3

VII.

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů

0

0

0

8 786

213

8 999

Celkem

Přijaté příspěvky

268

4

272

Tržby za vlastní výkony a zboží

698

238

936

Ostatní výnosy

322

0

322

Zúčtování fondů

322

0

322

IV.

Zákonné sociální pojištění

Hospodářská

Přijaté příspěvky

7 571
5 674

Hlavní

II.

87
69

Náklady celkem

48

7 484

0

VI.

7 498

0

1

V.

Provozní dotace

0

12

IV.

Výnosy

I.

0
5 605

Zákonné sociální náklady

B.

III.

Mzdové náklady

Ostatní sociální náklady

Financování naší společnosti je založeno na principu vícezdrojového financování.
Prostřednictvím fundraisingových aktivit (dotační a grantová řízení, jednání s dárci) získáváme pro naši činnost, hlavní i doplňkovou, finanční prostředky z mnoha různých finančních
zdrojů. Mezi ty nejdůležitější patří dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR, MŠMT ČR, MV ČR,
Úřad práce ČR), dotace z rozpočtů územních samosprávných celků (Kraj Vysočina, města
a obce), nadační příspěvky a dary fyzických a právnických osob.
Kromě zdrojů z fundraisingových aktivit využíváme pro naši činnost také samofinancování.
Hlavními zdroji samofinancování jsou fondy, příjmy od uživatelů služeb a tržby za prodej
služeb, zejména v rámci benefičních aktivit.
V roce 2017 tvořily finanční prostředky z fundraisingových aktivit 86 % výnosů (dotace
a granty 84 %, dary fyzických a právnických osob 2 %) a finanční prostředky ze
samofinancování tvořily 14 % výnosů naší společnosti.

V.

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem

0

0

0

8 786

290

9 076

C.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

0

77

77

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

0

77

77

Rozvaha (v celých tisících Kč)
Aktiva

1. 1. 2017

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

31. 12. 2017

Pasiva

9

436

A.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

10

10

1.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

10

10

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

530

955

Hmotné movité věci a jejich soubory

299

732

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

222

217

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9

6

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-531

-529

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

-10

-10

2.

Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov. věcí

-299

-302

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-222

-217

1 162

1 649

0

0

169

565

II.

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem
Odběratelé

34

28

Poskytnuté provozní zálohy

96

109

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13

14

7

392

17

20

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
ÚSC
Jiné pohledávky
III.

Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem

IV.

2

2

975

1 044

Peněžní prostředky v pokladně

34

36

Peněžní prostředky na účtech

941

1 008

Jiná aktiva celkem

18

40

Náklady příštích období

18

40

1 171

2 085

Aktiva celkem

1. 1. 2017
574

733

Jmění celkem

295

656

0

430

Fondy

295

226

Výsledek hospodaření celkem

279

77

Vlastní jmění
2.

31. 12. 2017

Vlastní zdroje celkem

0

77

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Účet výsledku hospodaření

279

0

B.

Cizí zdroje celkem

597

1 352

1.

Rezervy celkem

0

0

Dlouhodobé závazky celkem

70

86

Dohadné účty pasivní

70

86

527

716

24

4

2

2

3.

Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy

4.

Zaměstnanci

317

424

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřej. zdrav. pojištění

162

238

Ostatní přímé daně

22

48

Jiná pasiva celkem

0

550

Výnosy příštích období

0

550

1 171

2 085

Pasiva celkem

Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni:
31. 12. 2017
Účetní období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Činnosti účetní jednotky:
Hlavní činnost
Hlavní činností se pro účely účetnictví rozumí veškeré činnosti,
pro které byla účetní jednotka založena, tj. poskytování obecně
prospěšných služeb.
Obecně prospěšné služby:
• odborné sociální poradenství
• osobní asistence
• raná péče
• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• dobrovolnické programy
• preventivní programy
Hospodářská činnost
Hospodářskou činností se pro účely účetnictví rozumí další
činnosti stanovené v zakládací smlouvě účetní jednotky jako
činnosti doplňkové.
Doplňkové činnosti:
• výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
• lektorská činnost
• publikační a vydavatelská činnost
• reklamní činnost
• mediace
• pronájem prostor a movitého majetku
• fundraisingové, propagační a benefiční aktivity
Účetní jednotka je povinna ve svém účetnictví oddělit náklady
a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami, náklady
a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi a náklady a výnosy
spojené se správou o.p.s.
Náklady a výnosy spojené se správou o.p.s. jsou ve Výkazu
zisku a ztráty přiřazeny k hlavní činnosti.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců: 24
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 19
Osobní náklady: 7 569 601 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 2017 nebyly tvořeny opravné položky ani rezervy.
Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky: 0 Kč Pohledávky: 8 733 Kč
Přijaté a poskytnuté dary a příspěvky
Účetní jednotka v roce 2017 přijala dary a nadační příspěvky
v celkové výši 479 039 Kč.
Do výnosů byly zaúčtovány dary a nadační příspěvky ve
výši 271 668 Kč, do fondu darů byly převedeny dary ve výši
11 000 Kč, do fondu veřejné sbírky byly převedeny dary ve výši
9 521 Kč a do vlastního jmění (pořízení dlouhodobého majetku) byly převedeny dary ve výši 186 850 Kč.
Účetní jednotka v roce 2017 dary neposkytla žádné.
Veřejná sbírka
V roce 2017 byla účetní jednotkou pořádána víceletá veřejná
sbírka za účelem:
Finanční příspěvek na pomoc dětem i dospělým prostřednictvím sociálních služeb a programů Portimo, o.p.s.
Zahájení veřejné sbírky dne 1. 5. 2015, sbírka pořádána na
dobu neurčitou.
Hrubý výtěžek za rok 2017: 11 856 Kč
Náklady spojené s konáním sbírky v roce 2017: 2 335 Kč
Čistý výtěžek za rok 2017: 9 521 Kč
Na účel sbírky nebyla v průběhu roku 2017 použita žádná částka, čistý výtěžek za rok 2017 byl ke dni 31. 12. 2017 převeden
do Fondu veřejné sbírky.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: Výsledek hospodaření za rok 2016 byl
v roce 2017 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
Náklady v druhovém členění dle činností (v celých tisících Kč)
Náklady pro plnění obecně prospěšných služeb
Spotřeba materiálu a energie

8 785
394

Opravy a udržování

9

Náklady na cestovné

74

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

15
749

Mzdové náklady

5 604

Zákonné sociální pojištění

1 866

Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady pro plnění doplňkových činností
Spotřeba materiálu a energie
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

1
12
2
56
3
213
17
2
1
106

Mzdové náklady

69

Zákonné sociální pojištění

18

Náklady na vlastní činnost (správu)
Odměny statutárních orgánů
Náklady celkem

1
1
8 999

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
Úřad práce ČR
Kraj Vysočina

5 181
148
49
153
1 342

Fond Vysočiny

185

Města a obce

488

Asociace občanských poraden ČR

13

Uživatelé služeb

677

Dary fyzických a právnických osob

147

Nadační příspěvky

125

Zúčtování fondů a vlastního jmění

322

Tržby z prodeje služeb

243

Tržby za prodané zboží
Výnosy celkem

3
9 076

Stav a pohyb majetku a závazků (v celých tisících Kč)
Aktiva

Vývoj a konečný stav fondů (v celých tisících Kč)
01.01. 17

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

31.12.17

Fond

rozdíl

Fond darů

1. 1. 2017

31. 12. 2017

94

71

Rozdíl

-23

10

10

0

Hmotné movité věci a jejich soubory

299

732

433

Fond majetku

9

6

-3

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

222

217

-5

Fond rezervní

152

115

-37

Fond sociální

27

11

-16

Fond veřejné sbírky

13

23

10

295

226

-69

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9

6

-3

Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku

-10

-10

0

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

-299

-302

-3

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-222

-217

5

Odběratelé

34

28

-6

Poskytnuté provozní zálohy

96

109

13

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát. rozpočtem

13

14

1

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

7

392

385

17

20

3

2

2

0

Peněžní prostředky v pokladně

34

36

2

Peněžní prostředky na účtech

941

1 008

67

18

40

22

1 171

2 085

914

Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

Náklady příštích období
Aktiva celkem
Pasiva

1. 1. 17

Vlastní jmění

31. 12. 17
430

430

295

226

-69

0

77

77

279

0

-279

Dohadné účty pasivní

70

86

16

Dodavatelé

24

4

-20

Fondy
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Přijaté zálohy

2

2

0

Zaměstnanci

317

424

107

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

162

238

76

Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

né
upřím
hodně u.
s
á
v
h
íc
lem
Ať je ko dětského sm
a
i
t
s
o
d
ra

Výrok auditora
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
25. 5. 2018 citujeme: „...Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Portimo, o.p.s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Portimo,
o.p.s., k 31. 12. 2017 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou závěrkou. VÝROK BEZ VÝHRADY.“

Rozdíl

0

Účet výsledku hospodaření

Fondy celkem

22

48

26

0

550

550

1 171

2 085

914

Ekonomka, účetní, personalistka k 31. 12. 2017: Bc. Helena Kamenská

Náklady dle druhu
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Celkem

tis. Kč

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
Doplňková činnost
Celkem

tis. Kč
720
141
2 051
1 314
2 702
1 218
637
2
1
213
8 999

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

tis. Kč
5 181
148
49
153
1 342
185
488
677
125
2
145
322
259
9 076

1 367
7 571
2
56
3
8 999

Dobře vyváži
t od
a lidskost, pro bornost
fesionalitu
a přívětivost
.

Po celý rok 2018 si chceme připomínat dvacet let
od vzniku Portimo: bude nás provázet motto DEJTE SI
S NÁMI DALŠÍCH DVACET, PORTIMO 1998 – 2018.
Chceme představit konkrétní příběhy a zajímavá čísla
z historie i současnosti. Uspořádáme různá setkání
a besedy, dokončíme sadu videospotů o jednotlivých
službách a programech, připravíme několik originálních narozeninových propagačních materiálů
a předmětů.
Chceme uskutečnit crowdfundingovou kampaň
na internetovém portálu www.hithit.cz
Čeká nás společné vzdělávání na téma „Práce
s emocemi v sociálních službách“.
Budeme rozvíjet a aktualizovat Strategický plán
Portimo, který vznikl jako výsledek týmové práce
v roce 2017.
V létě 2018 dojde po osmi letech ke změně na
pozici ředitele Portimo, o.p.s.
Na pátek 26. října 2018 chystáme již 7. ročník
benefice, tentokrát s názvem NA JEDNÉ LODI, DEJTE
SI S NÁMI DALŠÍCH DVACET… Celodenní program
pro děti i dospělé vyvrcholí večer divadelním představením Rychlé šípy v provedení souboru Slováckého
divadla Uherské Hradiště.
V listopadu budeme, spolu s dalšími novoměstskými neziskovkami, pořádat už šestý Spolubál.

