Tisková zpráva — Portimo, o. p. s.
Rockové balady a romance - Rock for Portimo
V neděli 8. prosince 2019 se v novoměstském kulturním domě rozezněl Smyčcový orchestr N.
Kyjovského při Základní umělecké škole Bystřice nad Pernštejnem, tentokrát v netradičním spojení
s rockovou formací. Výtěžek zcela vyprodaného koncertu byl věnován neziskové organizaci Portimo,
o.p.s. Celkový zisk ve výši 85 387,- Kč podpoří sociální službu Osobní asistence.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adventní koncert s benefičním charakterem, který dirigovala a ve spolupráci s Portimo, o.p.s.
zajišťovala umělecká vedoucí orchestru Mgr. Lenka Macháčková z Bystřice nad Pernštejnem, navštívilo
540 lidí všech věkových skupin. Velký sál kulturního domu v Novém Městě na Moravě byl zcela zaplněn.
Diváci s nadšením a údivem sledovali nevšední vystoupení a propojení smyčcových nástrojů a rockové
kapely. V tento večer zazněly české i světové rockové písně a balady, nechyběly ani vánoční písně a
koledy. K nezapomenutelné atmosféře přispěla i světelná show a speciální efekty – ohňové i sněhové.
Úsilí 37 lidí z orchestru, kapely a techniků, spolu se 16 zaměstnanci a dobrovolníky neziskové organizace
Portimo, o.p.s. druhou adventní neděli nevyznělo naprázdno. Lidé si z koncertu odnášeli
nezapomenutelný zážitek, který byl navíc umocněn dobrým skutkem. Slovy jednoho z diváků: „Čekal,
jsem, že by to mohlo být zajímavé, ale skutečnost ještě předčila moje očekávání. Byla to celkově velmi
vydařená akce a doufám, že bude mít i pokračování“.
„Zájem o tuto akci i výtěžek byl větší, než jsme očekávali“, říká ředitel Portimo, o.p.s. Ing. Tomáš
Pospíšil. „Děkujeme účinkujícím i všem, kteří se zapojili do příprav i realizace, děkujeme samozřejmě i
všem, kteří nás podpořili. Každé podpory si velmi vážíme, nebereme ji jako samozřejmou“.
Výtěžek akce podpoří službu Osobní asistence, která pomáhá dospělým i dětem, kteří vzhledem ke
svému zdravotnímu handicapu, nebo nemoci či stáří potřebují pomoc druhých.
Upřímné poděkování patří také generálnímu partneru celé akce – firmě PLASTPOL z Nové Vsi u Nového
Města na Moravě, dále Městu Bystřice nad Pernštejnem a firmám MEGA TEC a WERA WERK. Děkujeme
i mediálním partnerům Měsíčníku Novinky, Bystřicko a Novoměstsko. Velmi si vážíme podpory a
spolupráce supermarketu BILLA Nové Město na Moravě, KD a IC Nové Město na Moravě, TIC Bystřice
nad Pernštejnem.
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

