Tisková zpráva — Portimo, o. p. s.
Jsme na jedné lodi – známe se?
V pátek 25. října 2019 se již poosmé konala v novoměstském kulturním domě podzimní benefice
obecně prospěšné společnosti Portimo, tentokrát s názvem: „JSME NA JEDNÉ LODI - ZNÁME SE?“.
Společným pojítkem celodenního programu se stalo téma mezigeneračních vztahů.
I v letošním roce na tuto pestrou celodenní akci zavítalo téměř tisíc návštěvníků všech věkových skupin,
díky kterým nezisková organizace Portimo, o.p.s. získala částku přesahující 50 000,- Kč.
Výtěžek podpoří sociální služby a programy, které nezisková organizace poskytuje.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
V dopoledních hodinách se žáci 7. – 9. tříd z Nového Města na Moravě a okolních ZŠ aktivně zapojili do
workshopu Vojtěcha Bruka, z projektu „Zvol si info“. Výchovně vzdělávací program byl zaměřen na
téma „Fake news“, rozvoj kritického myšlení, rozpoznání lží a manipulací v mediálním světě a na
sociálních sítích. Dopolední program navštívilo spolu se svými učiteli 421 žáků.
Beseda na podobné téma byla uspořádána také odpoledne, tentokrát pro širokou veřejnost, napříč
generacemi. Kromě mnoha zajímavých informací z oblastí mediálního světa měli zúčastnění navíc
možnost sledovat a vnímat, jak stejné věci a informace vnímají různí lidé a různé věkové skupiny kolem
nás. Besedu pořádanou pod záštitou MAP navštívilo kolem 20 lidí.
Po celý den byl na benefici připraven výtvarný ateliér, ve kterém si děti se svými rodiči mohly vytvořit
vlastní rodinný erb. Mnoho dětí zavítalo i do originálního „hračkoviště“, které k beneficím již
neodmyslitelně patří, stejně jako „kafárna“ se spoustou dobrot k jídlu a pití, které Portimo získává
téměř všechny darem. Celkovou atmosféru doplnila i výstava obrazů fotografa Milana Šustra na téma
„Souznění generací“ i živá projekce natočených rozhovorů na téma „Mezigenerační souznění a život
kolem nás“ .
¨
Celodenní benefice vyvrcholila večerním divadelním představením Komorní činohry Praha s názvem
„Máma říkala, že bych neměla“, na které zavítalo přes 300 diváků.
„Oproti předchozím letům jsme zvolili jiný žánr, vybízející k zastavení a zamyšlení – nad sebou, nad
svým životem, dětmi, rodiči, prarodiči, prostě napříč generacemi. A už teď ze zpětné vazby vnímáme,
že na mnoho lidí přesně tak hra zapůsobila, což vidíme jako pozitivní věc.“ říká za Portimo, o.p.s. ředitel
Ing. Tomáš Pospíšil.
Stejně jako v minulých letech, i letos benefici podpořilo mnoho dobrovolníků, dárců a příznivců.
Posezení v kafárně zpestřila večer živá hudba; také díky ní se mnozí návštěvníci benefice zdrželi do
pozdních hodin.
„Děkujeme všem, kteří přišli, zapojili se, nebo nás jakkoli podpořili. Výtěžek je pro nás samozřejmě
důležitý, ale není jediným důvodem, proč benefici pořádáme. Pořád si říkáme, že chceme, aby naše

akce měla i jistý přesah a přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné, tak doufáme, že se nám to i letos
podařilo“, říká členka organizačního týmu Portimo, o.p.s..
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. Poskytujeme pět sociálních služeb: EZOP Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Součástí naší práce jsou i preventivní programy Centra prevence CéPéčko, realizujeme také dobrovolnické
programy.
Portimo získalo prestižní ocenění Neziskovka roku 2016.

Děkujeme za váš zájem, podrobnější informace vám poskytneme:

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel – mobil 733 664 321

Více informací na www.portimo.cz a na www.facebook.com/portimoops

