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Portimo je obecně prospěšná společnost,
nestátní nezisková organizace, která
vznikla v roce 1998. Od tohoto roku působila
jako občanské sdružení a v roce 2013 byla na
základě zakládací smlouvy transformována
na obecně prospěšnou společnost.
V čele organizace stojí správní rada, kontrolní
pravomoci vykonává dozorčí rada, provoz řídí
ředitel. V průběhu roku 2018 došlo ke změně
zakládací smlouvy, která se týkala úpravy
doplňkové činnosti a změně
na postu ředitele.

Portimo je takový malý klenot,
jehož hodnota nespočívá v okázalosti
a lesku. Jeho nejvyšší hodnotou je úsměv
a spokojenost klientů, jimž je Portimo oporou,
rádcem či společníkem v běžném životě.
V životě, který není protkán úspěchy,
a s každodenními starostmi se
sami neumí vypořádat.
Zdeňka Marková

Sídlíme v Novém Městě na Moravě, ale působíme
v celém okrese Žďár nad Sázavou. Naši činnost

Poskytujeme otevřené a pravdivé informace,
chceme být přirozenou součástí života místní
komunity.

PORTIMO má připomínat přístav, v němž mohou
zakotvit všichni, kteří potřebují načerpat nové
síly a doplnit chybějící energii. Prostřednictvím
sociálních služeb, preventivních a dobrovolnických
programů poskytujeme různorodou pomoc dětem,
mládeži i dospělým v nepříznivé životní situaci.
Hledáme a nabízíme nová řešení problémů nejen
jednotlivým lidem, ale i širší komunitě. Díky tomu
jsme nepostradatelným partnerem pro své okolí.
Všechny naše služby respektují jedinečnost každého člověka, jsou profesionální a diskrétní.

Portimo je obecně prospěšná společnost, nestátní
nezisková organizace, která vznikla v roce 1998.
Sídlíme v Novém Městě na Moravě, ale působíme

V čele organizace stojí správní rada, kontrolní
pravomoci vykonává dozorčí rada, provoz řídí
ředitel.

Každým rokem pro Vás připravujeme
výroční zprávu, za kterou lze hledat lidské
příběhy. Příběhy lidí, kteří se dostali do
nelehké životní situace a chtěli ji řešit
i s naší pomocí.
Pomoc a opora v těchto chvílích je naším
smyslem práce a o to více z ní máme radost,
když se nám společně podaří tyto příběhy
měnit k lepšímu. Nelze zlepšit svět ze dne
na den, ale lze proměňovat lidské příběhy,
ze kterých se tento svět skládá.

Milí přátelé,
v roce 2018, za nímž se ohlížíme, jsme oslavili 20. rok
společné cesty. Naší ambicí bylo a zůstává provázet ty,
kteří z jakéhokoli důvodu nemohou, aby mohli. Aby
vše těžké zvládli vlastními silami. Nás všechny, kteří
jsme byli u začátků, naplňuje i při pohledu na minulý
rok pocit radosti a dobrého smyslu.
I Portimo samotné potřebuje podporu, aby mohlo
pomáhat. Sluší se připomenout všechny, kteří na nás
jakkoli myslí, účastí, darem, radou a v neposlední
řadě svou vlastní prací. Jménem správní rady, jejímž
jménem píši tato slova, tlumočíme veliké poděkování
zaměstnancům, sponzorům a všem přátelům.
Předkládáme vám, milí přátelé, čtení o tom, co jsme
společně zvládli v uplynulém roce. Držte nám palce,
abychom ne méně dokázali i v roce 2019.
Simeona Zikmundová, předsedkyně správní rady

Rok 2018 byl pro Portimo určitým milníkem. Byl to rok,
ve kterém jsem se stal ředitelem organizace a vystřídal
tak po osmi letech Ruth Šormovou. Také jsme oslavili
dvacáté výročí. Bez všech zaměstnanců a ostatních,
kteří jakkoli pomáhali Portimu, by to však nebylo
možné. Děkuji! Děkuji Vám všem, kteří jste byli a jste
kům, členům správní i dozorčí rady a dárcům. Děkuji
i Vám klientům, kteří se na nás s důvěrou obracíte.

Portimo, to je pro mě víc než 3 000 dnů pestré práce
s výbornými lidmi. Osm let se těžko shrnuje do pár
vět, ale mohu s jistotou říct, že jsem v Portimu prožila
moc hezký čas, kdy jsem měla příležitost být nablízku
probouzejícím se nápadům, rozvíjejícím se aktivitám
přeji, aby zůstalo otevřené a odvážné, a aby se v něm
a kolem něj setkávali lidé, kteří mají respekt k jedinečným příběhům klientů a rádi je na jejich nelehkých
cestách provázejí.
Ruth Šormová

síla provázela i nadále.
Tomáš Pospíšil, ředitel

Raná péče
Bezplatná, převážně terénní služba
pro rodiny s dětmi od narození do
7 let věku, jejichž vývoj komplikuje
důvod (např. předčasné narození či
sociální znevýhodnění). Poradkyně
RP provádějí konzultace a poradenství přímo v rodinách, nabízejí
k domácímu zapůjčení speciální
hračky, pomůcky a odbornou
literaturu.

EZOP – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Poskytujeme dětem a mladistvým bezpečný prostor a tím se
snažíme předcházet a mírnit rizikové chování (mezilidské vztahy,

Pomáháme rodinám se vztahy
a komunikací v rodině (podpora
partnerských a rodičovských kompetencí), s péčí o děti (trávení společného času, denní režim), s vedením
domácnosti (sestavení rodinného
rozpočtu, pomoc při vyřízení dávek),
se školou (vytváření vhodného
prostředí pro přípravu dětí do školy),
s jednáním a doprovodem všude
tam, kde je potřeba (škola, úřady),
se zaměstnáním (sepsání životopisu,
komunikace se zaměstnavateli
a úřadem práce).

látky, …). Usilujeme o to, aby
mladí lidé obtížné situace zažívali
v co nejmenší míře a byli si vědomi
potencionálních rizik.

Centrum prevence CéPéčko
CéPéčko realizuje především
preventivní programy pro žáky
základních i středních škol. Lektoři
si s dětmi nejen povídají, ale především zážitkovou formou žákům
předávají informace o rizikovém
chování (agrese, šikana, kyberšikana, užívání návyk. látek atd.). Žáci se
díky hrám, skupinovým aktivitám,
diskusím aj. učí předcházet rizikovým projevům chování.

Osobní asistence

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
ve školách. Věnujeme se rozvoji
dobrovolnictví.
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Placená terénní služba poskytovaná dospělým
lidem, kteří z různých důvodů (nemoc, handicap,
stáří) potřebují pomoc druhých. Osobní asistence
poskytuje jednu z mála možností setrvat tam, kde
je převážné většině lidí nejlépe, tedy v přirozeném
prostředí domova. Naší snahou je, aby služba
přispěla ke zvýšení samostatnosti uživatelů,
aby jim umožnila vést – navzdory obtížím –
plnohodnotný a důstojný život.

Dobrovolnictví
V rámci Všeobecného dobrovolnictví
působí dobrovolníci přímo v jednotlivých
službách a programech (zejména EZOP,
Raná péče a SAS), pomáhají nám však i
nost, propagace, údržbářské práce…).

Občanská poradna
Bezplatné poradenské služby v různých
tika – sepisování návrhů na oddlužení, sociální
dávky, rodinné a mezilidské vztahy, pracovněprávní otázky). Můžete nás navštívit osobně,
spojit se s námi telefonicky či napsat email.

SPRÁVNÍ RADA
JUDr. Simeona Zikmundová (předseda),
Marie Scheibová (místopředseda),
Ing. Jaromír Černý, Mgr. Jana Lišková,
Zdeňka Marková, Mgr. Marie Štouračová
statutární orgán – ředitel
Mgr. Ruth Šormová (do 31. 8. 2018)
Ing. Tomáš Pospíšil (od 1. 9. 2018)

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

hrdou organizaci,
Portimo vnímám jako odvážnou
pilířů občanské
z
která pro mě představuje jeden
avě.
Mor
na
tě
společnosti v Novém Měs
Marie Štouračová

DOBROVOLNÍC
I
Aneta Augustin
ová * Helena
Bílková * Petra Bílk
ová * Veronika
Blažková
* Dana Bučková
* Petra Cecavová
máková * Amál
* Ivona Čerie Eichlerová *
Soňa Hambálkov
Jan Heiland * St
á*
ella Hejtmánková
* Lucie Chodilo
Kamil Janulek *
vá *
Klub seniorů v No
vém Městě na M
Hana Korbářová
oravě *
* Romana Lahner
ová * Alena Mar
Kateřina Měchá
ečková *
čková * Veronika
Močubová * Luci
* Milada Ondráčk
e Novotná
ová *Diana Ovč
ačíková * Marké
vá Nečasová * Ad
ta Popeloéla Promberger
ová * Jarmila Př
Tereza Rychlá *
íhodová *
Barbora Smékal
ová * Barbora Sm
Libuše Sobková
itková *
* Kateřina Stud
ená * Petra Svob
* Zuzana Šafařík
odová
ová * Eliška Šaro
unová * Nikola Ši
ková * Gabriela
mŠírová * Veronika
Štěpánková *
Aneta Vašková *
Zuzana Vintrová
* Simeona
Zikmundová

ZAMĚSTNANCI
V Portimo, o.p.s.
, pracovalo běhe
m roku 2018
celkem 50 zaměstn
anců na základě 62
vztahů (36 pracov
pracovněprávních
ní smlouva, 21 do
hoda o proveden
í práce,
Uvádíme jména tě
ch, kdo byli běhe
m roku 2018 v Po
městnáni na pracov
rtimo, o.p.s., zaní smlouvu nebo do
hodu o pracovní čin
něna jsou jména tě
nosti. Zvýrazch, kteří byli takto
zaměstnáni k 31. 12
Mgr. Pavla Bytešn
. 2018.
íková * Mgr. Pavla
Čeňková * Lenka
ta Dobešová * Lu
Divácká * Mgr. Iv
cie Fousková * Al
eena Holasová * Bc
DiS. * Bc. Jana Hr
. Lenka Hrubešov
ušková, DiS. * Iv
á,
ana Chudárková
* Mgr. Kristýna Ju
, DiS. * Alena Jaro
nková * Eva Jurm
šová
anová * Bc. Hele
Korbářová * Ludm
na Kamenská * Ha
ila Kotovicová * Ed
na
ita Kršková * Bc.
* Mgr. Ivana Lašt
Romana Lahnerov
ovičková * Martin
á
a
La
Alena Marečková
štovičková * Mgr
. Jana Lišková *
* Ludmila Mikysk
ová * Bc. Lucie No
máš Pospíšil * Le
votná, DiS. * Ing.
nka Radová * Ladi
Toslava Sáblíková,
Slámová * Mgr. Ro
Di
S. * Mgr. Veronika
mana Staňková
* Pavlína Sumov
Svobodová, DiS.
á * Bc. Michaela
* Mgr. Eliška Šaroun
ová * Monika Šaue
Ing. Karolína Šim
rová, DiS. *
ková * Mgr. Ruth
Šormová * Mgr. M
rážková * Mgr. Da
ar
tina Vodvid Vykydal * Mar
tina Zítková, DiS.

Jsou situace,
Důležitá je prevence… Je to tak.
ým Portimo může
kter
kde Portimo pomáhá, dále ty,
šit. Když to vezmu
vyře
oci
pom
svou činností předejít,
– pomoc rodinám,
od těch nejmenších, tak raná péče
– trávení volného
deží
v rámci nízkoprahu práce s mlá
dobrovolnické
,
SAS
ství,
den
času, občanského pora
programy…
Hana Janů

Rok 2018 byl pro nás slavnostním, kdy jsme oslavili 20. narozeniny.
Sociální služby jsme poskytli 1 020 klientům a nabídli jsme zážitkové
programy ve školách více než 1 800 žákům a studentům.
Během roku jsme se zapojili do mnoha projektů – Na vlně bezpečí,
Leadership akademie, Jde to i bez dluhů, Společnou cestou,
Sbírej toner, Givt, Dobrý žvejky…
Díky crowdfundingové kampani na HITHIT, se nám podařilo vytvořit
trojici dárků, které byly součástí propagace našich sociálních služeb
a programů.
V květnu pro nás ochotnický soubor z Rozsoch zahrál
představení „Tajemství staré bambitky“.
Dva dny jsme se společně vzdělávali na téma „Práce s emocemi
v sociálních službách“, 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 říjnu se konal již
. Tentokrát měla název
„Na jedné lodi, dejte si s námi dalších dvacet“. Program byl pestrý, tradiční
Kafárnu a Hračkoviště doplnila ještě výstava „Příběhy Portimo“ a živé
sousoší nás pozvalo na Narozeninovou párty. Studenti a žáci se nechali
završen večerním divadelním představením „Rychlé šípy“ v podání
Slováckého divadla Uherské Hradiště.
Zapojili jsme se do příprav dalšího Spolubálu – plesu neziskovek
a spolků působících na Žďársku.
Díky týmu kolegů z EZOPu a díky dobrovolníkům mohli obyvatelé
Nového Města na Moravě v listopadu přispět do Národní potravinové
sbírky pro potřebné.
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Rok 2018 se nesl ve znamení velkých změn.
Provázely nás změny nejenom v pracovním
týmu, ale také jsme se rozhodli vlastními
silami zmodernizovat prostory našeho nízkoprahového klubu. I přes tyto obtíže jsme
nadále pokračovali v soustavné práci s uživateli
na klubech, při streetworku a několika jednorázových akcích. Během roku jsme se také zapojili
do programu oslav Dne dětí, městských slavnarozenin Portimo. Závěrem nesmíme zapomenout zmínit i účast pracovníků v rámci letošní
Národní potravinové sbírky, ve které se nám
podařilo díky štědrým dárcům vybrat 773,5 kg
potravin a drogistického zboží. Vybrané zboží
pomohlo nejenom uživatelům služeb Portimo,
ale také žďárské organizaci Ječmínek
a lidem ze sociálního bydlení obce Křižánky.
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EZOP vnímám jako místo, kam se může
mladý člověk přijít zabavit a zároveň ví,
že je tam člověk, který mu dokáže bez
soudu pomoci v jeho situaci.
Jan

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

Ezop
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EZOP byl otevřen 216 dní
v roce.
Službu jsme poskytli 94
uživatelům
(z toho mužů: 63, žen: 31).
Uzavřeli jsme 12 nových smluv.
Uspořádali jsme 17
jednorázových akcí.
Proběhlo 19 prvokontaktů
na klubu a 6 v terénu.

Vedoucí služby k 31. 12. 2018:
Mgr. Iveta Dobešová
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Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.

Rok 2018 se v občanské poradně nesl ve znamení
změn a novinek. V dubnu 2018 jsme získali akreditaci
od Ministerstva spravedlnosti na sepisování návrhů
na oddlužení, díky které můžeme uživatelům služby
bezplatně pomáhat se sepisováním návrhů na oddlužení.
Tímto se řadíme mezi šest akreditovaných osob, které
poskytují tyto služby na území kraje Vysočina zdarma
a jedinými v okrese Žďár nad Sázavou. V srpnu došlo
k personálním změnám a ke změně na pozici vedoucí
služby. V srpnu se nám podařilo navázat spolupráci
s JUDr. Havlíkovou, což přispívá ke zkvalitnění naší služby.
Stejně jako v předchozích letech převažovaly dotazy
místě byla pracovně-právní problematika a třetí nejčastěji konzultovanou oblastí byly dotazy ze sociálního
pojištění.
I v tomto roce jsme byli zapojeni do projektu Spotřebitelství a od listopadu se společně s Centrem prevence
účastníme projektu Kraje Vysočina, jehož cílem je působit
preventivně v dluhové oblasti prostřednictvím přednášek
pro žáky škol a pro seniory. Dalším cílem je pomoc zadluženým občanům poskytovat poradenství a provádět je
celým procesem insolvence včetně sepsání insolvenčního návrhu.
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né situaci, s ní
ž si sami
nevědí rady a
potřebují odbo
rnou pomoc.
Ivana

Celkem jsme poskytli
848 konzultací.
Zodpověděli jsme
1 584 dotazů.
Uskutečnili jsme
490 h konzultací
s uživateli služby.

Vedoucí služby k 31. 12. 2018:
Mgr. Martina Vodrážková
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Osobní asistenci vidím,
jako spolupráci, partnerství,
kamarádství i přátelství,
vzájemnou podporu a možnost,
jak začlenit klienta do
společnosti…
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Na počátku roku došlo k personální obměně na
pozici vedoucí, kdy paní Marie Scheibová odešla
do důchodu a na její místo nastoupila Mgr. Ivana
Laštovičková. Díky podpoře Nadačního fondu
Avast probíhala od července spolu s dobrovolnictvím přípravná fáze projektu „Spolu do života“
(v rámci tohoto projektu budeme nově nabízet
osobní asistenci i rodinám, které pečují o svoje
handicapované děti). V roce 2018 jsme zaznamenali zvýšený zájem o službu, přibylo klientů
a rozšířil se tým osobních asistentek.

Pro klienta se stávám jeho rukama,
nohama, očima, ušima, stávám se jeho
rovnocenným partnerem. Ten může žít
důstojně ve svém domácím prostředí
a současně se zapojovat i do života
kolem sebe.

Ladislava

Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.
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Pokud lidé pečují o své blízké
v prostředí domova, poskytneme
jim prostor pro oddych nebo jim
umožníme skloubit pracovní
povinnosti a starost o blízké…
Ludmila

o mě,
vidím, alespoň pr
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Během roku 2018 probíhala
služba u 13 klientů.
Celkem jsme v uplynulém roce
poskytli 11 609 hodin služby.
Průměrně jsme osobní asistenci
věnovali 949 hodin měsíčně
a téměř 32 hodin denně.
V přípravné fázi jsme evidovali
5 zájemců o službu Osobní
asistence pro děti.

Nevýhoda je v tom, že uživatel jakoby může
předat svůj život okolí, zpasivní a svůj život už jen
pozoruje. Když asistentka pomůže s domácností –
uživatelé jsou spokojení, když jim ale věnuje čas
a pozornost jejich slovům – jsou šťastní.“
Alena M.

Pomáháme lidem
trávit zbytek života
tam,
kde se cítí nejlépe,
bezpečně a příjem
ně
,
a tím je domov. Jejic
h blízkým umožňu
jeme,
aby se i nadále moh
li věnovat své prác
i
a vidět své nejbližš
í spokojené.
Martina

Vedoucí služby k 31. 12. 2018:
Mgr. Ivana Laštovičková

Raná péče je pro mě jedinečná sociální služba,
která je nejblíže rodinám s dítětem s potřebou
vyšší péče. Vnímám ji jako nezbytnou v celém
systému podpory osob se zdravotním postižením.
Míša

Poskytujeme odbornou pomoc
a podporu rodinám, ve kterých mají
rodiče pochybnosti o vývoji svého
dítěte v důsledku vážných okolností
(např. komplikovaný porod, zdravotní
postižení). Naším cílem je být rodině
průvodcem při hledání způsobů,
jak naplnit speciální potřeby dítěte
ke spokojenosti celé rodiny.

Člen Asociace pracovníků
v rané péči, držitel Garance kvality
udělované touto asociací.

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

Rok 2018 byl pro naši službu velmi zásadním
rokem, realizovali jsme první polovinu projektu
„Leadership akademie pro ranou péči“ Nadačního
fondu Avast, který významným způsobem umožnil
rozvoj služby. V dubnu 2018 zahájil své působení
tým odborných konzultantů poskytující individuální podporu uživatelům služby zaměřenou
na logopedii (Mgr. Eva Tulisová), psychologické
poradenství (Mgr. Tereza Lapešová) a fyzioterapii
(Mgr. Ivana Novotná). Pracovníci služby využili
projektových aktivit k rozvoji svých schopností
a dovedností, povedlo se nám absolvovat
i zahraniční stáž na Slovensku v Centru
včasnej intervencie (obdoba naší Rané péče).
Projektové aktivity budou pokračovat
i v roce 2019. Už se na něj těšíme :-)

Antoine de Saint-Exupéry
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Službu jsme

poskytly 34
uživatelům.
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byl počet už
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Najeli jsme 9
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Lucie

-

Vedoucí služby k 31. 12. 2018:
Bc. Michaela Svobodová, DiS.
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V roce 2018 probíhala obyčejná SASková
práce v rámci ambulance i terénu. Podařilo
se nám zajistit 2. ročník Duhového víkendového
pobytu pro rodiny, kterého se zúčastnilo 6 rodin
(21 dětí, 10 rodičů a 5 dobrovolníků). Z národní
potravinové sbírky jsme potřebným rodinám
poskytli 286 kg potravin a drogistického zboží.
Zapojili jsme se tradičně do akce Krabice od bot
a předali do rodin 31 dětských vánočních dárků.
S kalendářním rokem jsme se společně s našimi
uživateli rozloučili na bowlingu.
Významnou změnou roku 2018 byl podzimní
odchod zakládajícího pracovníka SASky
Mgr. Davida Vykydala – za odvedenou práci
pro Portimo mu patří velký dík a spousta
vzpomínek uživatelů.

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

Naše služba cílí hlavně na děti.
Chceme, aby zažily funkční vzorce
řešení problémů a mohly si je
odnést do svých rodin.
Martina

V roce 2018 využilo službu
SAS 18 rodin.
Uzavřeli jsme 6 smluv, ukončili jsme
4.
Celkem službu využilo 35 dětí
a 31 dospělých.
Přímou prací s uživateli jsme
strávili 459 hodin.
Službu po celý rok zajišťovali
2 pracovníci, každý na 0,5 úvazek.

Vedoucí služby k 31. 12. 2018:
Mgr. Romana Staňková
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Kompletní text „veřejného závazku“
služby naleznete na www.portimo.cz.

Rok 2018 byl pro centrum prevence ve
znamení velkých změn. Tou největší změnou
bylo nové složení týmu, kdy jsme přešli
pouze na tým dvoučlenný. Lektorky vymyslely
a zrealizovaly programy: Co máme společného
pro děti 1.–3. tříd a nově a pro předškoláky
s názvem Lily a Momo. Velký kus práce čekal
na lektorky o letních prázdninách, kdy se pustily do realizace adaptačních kurzů. Ohlasy na
kurzy byly velmi pozitivní a všichni zúčastnění
si je náramně užili. CéPéčko se v roce 2018
zapojilo i do projektu – ČSOB pomáhá
regionům.
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Zrealizovali jsme 93 programů.
Vstoupili jsme do 131 tříd a oslovili
více než 1 800 žáků.
Navštívili jsme 17 základních škol
,
2 mateřské školy a 1 střední školu.
Uspořádali jsme 1 workshop pro rodi
če
a 2 programy pro předškoláky.
Přichystali a zrealizovali
2 adaptační kurzy.
peruánské přísloví

Byly vyrobeny 3 nové loutky
(Lily, Momo a Saša), které děti
provází při programech.

Vedoucí služby k 31. 12. 2018:
Mgr. Veronika Slámová
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Podrobné informace naleznete
na www.portimo.cz.

V roce 2018 podobně jako v minulých letech se dobrovolníci zapojovali do aktivit téměř všech našich služeb.
Díky nim mohly proběhnout letní pobytové akce Rané
péče a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Letos poprvé navíc pomáhali se zajištěním nové veřejné
akce Rané péče – červnové Pohádkové cesty. Podíleli
se samozřejmě i na dalších jednorázových akcích služeb
i na pravidelných aktivitách, jako jsou např. tvořivé
dílny v EZOPu.
Kromě toho pomáhali i s prezentací Portimo, o.p.s.,
na letních slavnostech Nova Civitas, s organizací jarního

a také s prodejem na dobročinném Adventním
jarmarku.
Za to jsme pro ně v průběhu roku připravili 2 školení
dobrovolníků a už tradiční Vánoční setkání.
V květnu jsme prezentovali Dobrovolnictví nově také
na ZŠ. Od července probíhala přípravná fáze nového
projektu „Spolu do života“, který zahrnuje Dobrovolnictví
a Osobní asistenci (prostřednictvím vyškoleného
dobrovolníka je poskytována pomoc a podpora rodinám s dítětem s postižením). V září došlo ke změně
koordinátorky dobrovolníků. V podzimních měsících
jako obvykle probíhaly nábory na středních školách.

V průběhu roku 2018 nám pomáhal
o
celkem 39 dobrovolníků, z toho 14
se
jich podařilo získat právě v tomto roce
.
Dohromady bylo dobrovolníky
odpracováno 612 hodin.
V rámci všeobecného dobrovolnict
ví
věnovali dobrovolníci, 130 h Rané péči
,
120 h Sociálně aktivizačním službám
,
114 h EZOPu – nízkoprahovému zaříz
ení
pro děti a mládež a 126 h podpůrným
aktivitám.
Dobrovolnickému programu „Kámoš“
dobrovolníci věnovali 122 h.

Koordinátorka dobrovolnictví k 31. 12. 2018:
Bc. Lenka Hrubešová, DiS.

Projekty jsou alfa a omega…
Naše činnost byla podpořena těmito subjekty:
MPSV, MŠMT, MV, Krajem Vysočina, Fondem
Vysočina a příspěvky měst a obcí.
Tematické projekty v roce 2018:
Kraj Vysočina – Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti
a mládež, projekt byl zaměřen na Ranou péči.
ČSOB pomáhá regionům – Na vlně bezpečí,
podpora Centra prevence CéPéčko a preventivních programů pro žáky a studenty ve školách.
Nadační fond AVAST – Leadership akademie,
projekt zaměřen na rozvoj Rané péče, cílem
projektu je cílevědomá služba Raná péče, jejíž
leadeři vědí, co je potřeba udělat, a umějí toho
dosáhnout samostatně či společnými silami.
Nadační fond AVAST, Společnou cestou (rozvoj
služeb pro rodiny s dětmi s postižením), projekt
se týká rozvoje Osobní asistence a dobrovolnictví.
Kraj Vysočina – Fond Vysočina, společný projekt
Občanské poradny a Centra prevence „Jde to
i bez dluhů“. Projekt je zaměřen na prevenci

V roce 2018 si fundraisingová pozice prošla
několika změnami v jejím obsazení. Vše jsme
zvládli a nyní se těšíme z úspěšného roku 2018.

Veřejnost se mohla s aktivitami Portimo seznámit
mj. při městských slavnostech Nova Civitas, Dnu dětí
a při akci EZOPu Streetmix.

covství v roce 2018 překonaly rok 2017, ovšem
rok 2016 je nám velkým vzorem, neboť z tohoto
pohledu je zatím nepřekonaný.

Věnovali jsme se propagaci – vznikly nové tištěné
materiály k projektu „Spolu do života“, průběžně jsme
aktualizovali naše webové stránky a pracovali na
konceptu nových. Více jsme komunikovali s veřejností
skrze sociální sítě – koncem roku 2018 měla naše facebooková stránka 678 příznivců.

V roce 2018 jsme získali téměř 23 000 Kč od indivi-

Také díky těmto darům může Občanská poradna
sepisovat insolvenční návrhy zcela zdarma. Centrum
prevence CéPéčko mohlo zrealizovat 93 programů
primární prevence. Služba Raná péče mohla uskutečnit 2 akce pro veřejnost, 1 akci pro dobrovolníky
a 5 akcí pro uživatele služby. Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi mohly uskutečnit pobytovou akci s názvem „Duhový víkend“. Ezop – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež měl díky podpoře
donátorů rozmanitý program. Uživatelé služby se mohli
účastnit například: prodlouženého klubu s Xboxem,
velikonočního turnaje ve fotbálku, orientačního běhu,
výletu do zoo v Jihlavě či Streetmixu.
Tak jako již v předešlých letech, tak i v roce 2018 jsme

gramotnosti (zejména dětí, mládeže, dospělých
občanů, ale také seniorů).
AKTIPO, z.s. – Sbírej toner, podpora Rané péče,
dětí s mentálním postižením.

S NÁMI DALŠÍCH DVACET, účastnili jsme se Spolubálu
(ples místních neziskových organizací) a Dobročinného
adventního jarmarku.
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Dary pro nás nejsou malé nebo velké, ale důležité!
Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli. Díky Vám můžeme pomáhat, tam kde je třeba. Kompletní seznam dárců
naleznete v kapitole Poděkování.
Fundraiserka Bc. Romana Lahnerová

Mgr. Jana Lišková

Fundraiserka k 31. 12. 2018:
Ing. Karolína Šimková

Během celého roku jsme komunikovali s médii
prostřednictvím rozhovorů, článků i inzerce.

Prospěšnost Portima
vnímám především
ve schopnosti naslouc
hat svým uživatelům
,
potencionálním uživa
telům i veřejnosti
a přizpůsobovat nabíz
ené služby a programy
potřebám, které se ak
tuálně objevují.
Chtěla bych, aby si i na
dále Portimo
uchovalo svoji pestrost
a barevnost a bylo
součástí veřejného živ
ota na Novoměstsku.
Jana
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Portimo vnímám jako
důležitou součást býva
lého okresu
Žďár nad Sázavou. Slu
žby a programy, které
poskytuje
a nabízí, jsou velmi roz
manité a pro různé cílo
vé skupiny.
Jako fundraiserka org
anizace vnímám velko
u zodpovědnost
za tu část rozpočtu, kte
rá není pokryta veřejn
ými zdroji.
Romana

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
Kraj Vysočina
Fond Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace Agrofert
Nadační fond AVAST

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY MĚST A OBCÍ
Činnost Portimo, o.p.s., podpořila města Bystřice nad
Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou,
Velké Meziříčí a další obce a města: Bobrová * Dolní
Rožínka * Křídla * Křižanov * Lavičky * Nová Ves u Nového Města na Moravě * Ostrov nad Oslavou * Radešín *
Rovečné * Rožná * Řečice * Věcov * Věžná * Vír * Zubří

BENEFIČNÍ AKTIVITY PODPOŘILI
Babyvak * Centropen * Cukrárna u Janovských * Divadelní ochotnický spolek Rozsochy * Klenoty – Dagmar
Nečasová * Knihkupectví u Salvátora * Marcela Dudová
* Farma Blatiny, s.r.o. * Farní sbor ČCE Nové Město na
Moravě * Fórum dárců * HIT HIT * Lukáš Hubáček *
Josef Kadlec – provozování autoškoly * Radek Kaplan *
Vojtěch Kotyza * Kouřilová, s.r.o. * Lékárna u Salvátora,
s.r.o. * Radka Loukotová * Mobily Jiří Němec * Alena
a Aleš Mostečtí * nakladateství Svojtka * Hana Nemethová * Eliška Novotná * Dagmar Pálková * Patchworkový
klub Nové Město na Moravě: Miloslava Gregorová, Věra
Kutílková, Dita Machová, Gita Machová, Mirka Müllerová,
Pavla Neubrandová, Rita Skalníková, Marie Šikulová,
Alena Šulcová, Ivana Urbancová, Gabriela Žáková *
Penzion Klokočí Kadov – manželé Leskourovi * MUDr.
Markéta a Václav Peňázovi * PKS okna, a.s. * Plastpol,
o.p.s. * Martin Popel * Pracovní oděvy * Hana Killerová
* Jana Radová * Racom, s.r.o. * MUDr. Božena Slámová
* Mgr. Marcela Slámová * JUDr. Božena Slezáková * SOŠ
Nové Město na Moravě * Staredo, s.r.o. * Alice Svobodová
* Miroslav Šaroun * Blanka Šauerová * Markéta Šimková
* Ing. Karolína Šimková * Školní sportovní klub AŠSK
Active – SVČ Žďár nad Sázavou * Mgr. Ruth Šormová *
V Studio krásy * Vlastimil Tatíček * Tescoma Nové Město
na Moravě * Libuše Topinková * JUDr. Simeona Zikmundová * ZLINER, s.r.o. * ZŠ Bobrová * Železářství, domácí
potřeby Pavel Neuman

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

David Balvín * Pavla Bytešníková * Hana Císařová *
Cukrárna Kateřina Kašová * Ivona Čermáková * Český
rozhlas Vysočina * DaL tisk, s.r.o. * Slovácké divadlo
Uherské Hradiště * Dobrovolníci: Bohumila Ambrožová,
Lada Ambrožová, Renata Dvořáková, Kamil Janulek,
Lucie Novotná, Milada Ondráčková, Ema Oravcová,
Diana Ovčačíková, Petra Svobodová, Zuzana Šafaříková,
Eliška Šarounová, Markéta Štěpánová, Zuzana Vintrová *
Enpeka, a.s. * Farní sbor ČCE * G – květiny a dárkové
zboží * Alžběta Hanzlová * Harst Agency, s.r.o. * HIT magazín * Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem *
Informační centrum Nové Město na Moravě * Kafé 133 –
Láskominy * Knihkupectví U Salvátora * Radka Loukotová
* Malá Indie * město Nové Město na Moravě * Jindřiška
Nečasová * Miloš Neuman * noviny Bystřicko * noviny
Novoměstsko * noviny Velkomeziříčsko * Papírnictví
Srbová * pracovníci Portimo, o.p.s. * Sbor dobrovolných
hasičů NMnM * Marie Scheibová * Petr Šušor – bubnování * Lenka Sobotková * Televize Vysočina * Turistické a informační centrum Žďár nad Sázavou * Vinařství Stanislav
Mádl * Vinotéka Libuše Burešová * Vinotéka u Charlieho
* Vinotéka U Raků Žďár nad Sázavou * Radek Wimmer *
Zdar, a.s. * Žďárský průvodce * Živá hudba: Marek Peňáz,
Evžen Šimek * Živé sousoší… a jiní nejmenovaní dárci
času, dobrot a všemožné další pomoci

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ ZHODNOCENÍ
Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč, ke dni 31. 12. 2018)
A.

Náklady

I.

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

FINANCOVÁNÍ

Hlavní
činnost

Hospod. Celkem
činnost

1 639

166

1 805

585

11

596

0

8

8

Opravy a udržování

34

1

35

Náklady na cestovné

107

1

108

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

16

0

16

897

145

1 042

II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

0

0

0

III.

Osobní náklady

9 468

71

9 539

Mzdové náklady

7 105

54

7 159

Zákonné sociální pojištění

2 345

17

2 362

Zákonné sociální náklady

V.

B.

Výnosy

I.

Provozní dotace

9 584

35

9 619

Provozní dotace

9 584

35

9 619

II.

Přijaté příspěvky

807

1

808

2

0

2

0

16

Daně a poplatky

5

0

5

Daně a poplatky

5

0

5

III.

Ostatní náklady

96

2

98

IV.

2

0

2

Smluv. pokuty, úroky z prodlení, ost. pokuty a penále
VI.

dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR, MŠMT ČR, MV ČR), dotace z rozpočtů územních
a samosprávných celků (Kraj Vysočina, Obec Rožná, Město Bystřice nad Pernštejnem,
Město Nové Město na Moravě, Město Velké Meziříčí, Město Žďár nad Sázavou), nadační
příspěvky a dary fyzických a právnických osob.

16

Ostatní sociální náklady
IV.

Pro naši činnost, hlavní i hospodářskou, získáváme prostřednictvím fundraisingových

Jiné ostatní náklady

94

2

96

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

86

1

87

Odpisy dlouhodobého majetku

86

1

87

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů

0

0

0

11 294

240

11 534

Hospod. Celkem
činnost

Přijaté příspěvky (dary)

807

1

808

Tržby za vlastní výkony a zboží

734

211

945

Ostatní výnosy

169

1

170

Zúčtování fondů

161

1

162

Jiné ostatní výnosy

8

0

8

Tržby z prodeje majetku

0

0

0

11 294

248

11 542

Výnosy celkem

VII.

Náklady celkem

V.

Hlavní
činnost

C.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

0

8

8

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

0

8

8

Rozvaha (v celých tisících Kč)
Aktiva

1. 1. 2018

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

II.

31. 12. 2018

A.

Vlastní zdroje celkem

733

590

10

10

I.

Jmění celkem

656

582

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

10

10

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

955

936

Hmotné movité věci a jejich soubory

732

732

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

217

198

6

6

0

0

-529

-598

I.

Rezervy celkem

-10

-10

II.

Dlouhodobé závazky celkem

Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov. věcí

-302

-390

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-217

-198

III.

Krátkodobé závazky celkem

1 649

2 702

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

0

3

Zboží na skladě a v prodejnách

0

3

565

275

Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
ÚSC
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

III.
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
IV.

1. 1. 2018

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

III.

II.

Pasiva

348

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

IV.

31. 12. 2018

436

28

43

109

122

14

0

392

101

430

342

226

240

77

8

0

8

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B.

Cizí zdroje celkem

Dohadné účty pasivní

IV.

20

8

2

1

1 044

2 385

36

59

1 008

2 326

40

39

Náklady příštích období

40

39

2 085

3 050

77

0

1 352

2 460

0

0

86

73

86

73

716

889

Dodavatelé

4

63

Přijaté zálohy

2

2

Zaměstnanci

424

505

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

238

269

Ostatní přímé daně

48

50

Jiná pasiva celkem

550

1 498

Výnosy příštích období

550

1 498

2 085

3 050

Pasiva celkem

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

II.

Vlastní jmění
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Helena

Zhodnocení účetní závěrky

kové výši 1 947 605 Kč. Z toho byly do výnosů roku 2018 zaúčtovány dary a nadační příspěvky ve výši 807 988 Kč, do výnosů příštích

spojené se správou o.p.s.
Náklady a výnosy spojené se správou o.p.s. jsou ve Výkazu zisku

Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni: 31. 12. 2018
Účetní období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
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:
sociální poradenství, osobní asistence, raná péče, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 26
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 20
Osobní náklady: 9 538 627 Kč
Odměny statutárních orgánů: 1 000 Kč
Použité obecné účetní zásady
Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,

Hospodářská činnost
Hospodářskou činností se pro účely účetnictví rozumí další činnosti stanovené v zakládací smlouvě účetní jednotky jako činnosti
doplňkové. V průběhu roku 2018 došlo v zakládací smlouvě ke
změně těchto činností, a to s platností od 1. 9. 2018.
Doplňkové činnosti (1. 1. 2018 – 31. 8. 2018):
lektorská činnost, publikační a vydavatelská činnost, reklamní činnost, mediace, výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona, pronájem prostor a movitého majetku,

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
Způsob tvorby a výše opravných položek a rezerv
V roce 2018 nebyly tvořeny opravné položky ani rezervy.
Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky: 20 687 Kč, pohledávky: 16 303 Kč
Přijaté a poskytnuté dary a příspěvky

Doplňkové činnosti (1. 9. 2018 – 31. 12. 2018):
výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Účetní jednotka je povinna ve svém účetnictví oddělit náklady

spolu s účetními výkazy uložena v sídle společnosti.
-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Náklady v druhovém členění dle činností (v celých tisících Kč)
Spotřeba materiálu a energie

11 293
585

Opravy a udržování

34

Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Náklady vynaložené pro plnění doplňkových činností
Spotřeba materiálu a energie

240
11

Prodané zboží

8

107

Opravy a udržování

1

16

Náklady na cestovné

1

897

Ostatní služby

145

Mzdové náklady

7 104

Mzdové náklady

54

Zákonné sociální pojištění

2 345

Zákonné sociální pojištění

17

Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

Výnosy v členění podle zdrojů (v celých tisících Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb

fondu veřejné sbírky byly převedeny dary ve výši 5 647 Kč. Účetní
jednotka v roce 2018 dary neposkytla žádné.
Veřejná sbírka
V roce 2018 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 2018: 6 433 Kč
Náklady spojené s konáním sbírky v roce 2018: 786 Kč
Čistý výtěžek za rok 2018: 5 647 Kč
Na účel sbírky nebyla v průběhu roku 2018 použita žádná částka,
čistý výtěžek za rok 2018 byl ke dni 31. 12. 2018 převeden do
Fondu veřejné sbírky.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího
účetního období:
Výsledek hospodaření za rok 2017 byl v roce 2018 převeden do
rezervního fondu účetní jednotky.
Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem
Žádné.
Zhodnocení účetní závěrky bylo provedeno dle údajů uvedených

2
16

Jiné ostatní náklady

2

Odpisy dlouhodobého majetku

1

Daně a poplatky

5

Náklady vynaložené na vlastní činnost (správu o.p.s.)

1

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

2

Odměny statutárních orgánů

1

Jiné ostatní náklady

94

Odpisy dlouhodobého majetku

86

Náklady celkem

11 534

Ministerstvo vnitra ČR
Kraj Vysočina

6 949
296
54
1 795

Fond Vysočiny

31

Města a obce

489

KOUS Vysočina, z.s.
Asociace občanských poraden ČR

5
14

Uživatelé služeb

705

Dary fyzických a právnických osob

311

Nadační příspěvky

497

Zúčtování fondů a vlastního jmění

162

Tržby z prodeje služeb

194

Tržby za zboží a vlastní výrobky
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

32
8
11 542

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

1. 1. 2018

31.12. 2018

Rozdíl

10

10

0

Hmotné movité věci a jejich soubory

732

732

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

217

198

-19

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

6

6

0

Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku

-10

-10

0

Oprávky k hmotným mov. věcem a souborům mov. věcí

-302

-390

-88

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-217

-198

19

0

3

3

28

43

15

Zboží na skladě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy

1. 1. 2018

31. 12. 2018

Vlastní jmění

Pasiva

430

342

-88

Fondy

226

240

14

0

8

8

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

77

0

-77

Dohadné účty pasivní

Účet výsledku hospodaření

Rozdíl

86

73

-13

Dodavatelé

4

63

59

Přijaté zálohy

2

2

0

Zaměstnanci

424

505

81

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

238

269

31

109

122

13

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát. rozpočtem

14

0

-14

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

392

101

-291

20

8

-12

2

1

-1

36

59

23

1 008

2 326

1 318

40

39

-1

Fond majetku

6

6

0

2 085

3 050

965

Fond rezervní

115

152

37

Fond sociální

11

11

0

Fond veřejné sbírky

23

29

6

226

240

14

Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Náklady příštích období
Aktiva celkem

Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

48

50

2

550

1 498

948

2 085

3 050

965

1. 1. 2018

31. 12. 2018

71

42

Vývoj a konečný stav fondů (v celých tisících Kč)
Fond
Fond darů

Fondy celkem

Bc. Helena Kamenská

Rozdíl
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dávejte o nás
„vědět dál“

staňte se naším
dobrovolníkem

Zmiňte se o nás svým
známým, zprostředkujte
nám potřebné kontakty,
umístěte na své webové
stránky náš odkaz.

podpořte nás
jako sponzor
Například uveřejněním
loga, reklamy v naší
výroční zprávě nebo
při našich akcích.

staňte se naším
pravidelným dárcem
I malá částka, kterou
můžete věnovat např.
každý měsíc, je pro nás
významná.

věnujte dar
mohou to být peníze, věc,
služba, sleva, pronájem prostor,
tisk, propagace, akce, pohonné
hmoty, servis auta, výtěžek
nějaké akce…

Škála možností podpory
je pestrá a rozmanitá, vyberte
si tu, která Vám nejlépe vyhovuje,
každá je pro nás důležitá a cenná!

přijďte
na akce,
které pořádáme,
pozvěte i své
přátele a známé

Portimo, o.p.s.
Sídlo: Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 45659028
Tel.: 566 615 217
E-mail: portimo@portimo.cz
Bankovní spojení: Komerční banka
27-1297380247/0100 (běžný účet)
107-9793050227/0100 (sbírkový účet)
Ředitel:
Ing. Tomáš Pospíšil
Tel.: 566 617 941
Mobil: 733 664 321
E-mail: reditel@portimo.cz

Dobrovolnictví
Sídlo: Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 616 980
Mobil: 734 679 893
E-mail: dobrovolnictvi@portimo.cz
Centrum prevence CéPéčko
Sídlo: Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 617 940
Mobil: 731 117 425
E-mail: centrum.prevence@portimo.cz
EZOP – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
Sídlo: Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 616 980
Mobil: 603 486 722
E-mail: ezop@portimo.cz

Občanská poradna
Sídlo: Vratislavovo náměstí 12
(poliklinika)
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 616 121
Mobil: 731 487 284; 733 510 693
E-mail: op@portimo.cz
Kontaktní místo
Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 688 227
Osobní asistence
Sídlo: Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 617 940
Mobil: 733 747 069
E-mail: oa@portimo.cz

Raná péče
Sídlo: Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 617 939
Mobil: 739 035 430
E-mail: ranapece@portimo.cz
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Sídlo: Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 617 940
Mobil: 739 957 800
E-mail: sas@portimo.cz
Pracoviště Bystřice
nad Pernštejnem
Zahradní 580, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 688 227

