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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 a programy respektují jedinečnost každého
člověka, jsou profesionální a diskrétní.

RP

Ezop

Jsme obecně prospěšná společnost, nestátní
nezisková organizace, která vznikla v roce 1998.
Sídlíme v Novém Městě na Moravě, ale působíme
v celém okrese Žďár nad Sázavou.
Naši činnost financujeme z mnoha zdrojů,
veřejných i privátních.

SAS

CéPéčko

V čele organizace stojí správní rada, kontrolní
pravomoci vykonává dozorčí rada, provoz řídí ředitel.
Více se o nás dozvíte na internetové stránce
www.portimo.cz nebo na
www.facebook.com/portimoops/
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Dozorčí rada
Od 28. 7. 2019
Ing. Jana Scheibová – předsedkyně
Mgr. Jana Lišková – místopředsedkyně
Ing. Jaromír Černý
Do 27. 7. 2019
Ing. Jana Scheibová – předsedkyně
Rita Skalníková, DiS. – místopředsedkyně
Ing. Mgr. Hana Janů

Správní rada

opět otevíráte Výroční zprávu Portimo, organizace,
která má a měla i v roce 2019 jediný cíl.
Být blízko vždy tam a tehdy, kdy je to potřeba. Ať jde
o děti, které potřebují odbornou pomoc v raném věku
nebo v době vzdělávání. Ať jde o dospělé, kteří potřebují právní radu nebo pomocné pečovatelské ruce.
Děkujeme, milí přátelé, za váš zájem a vaši soustavnou
pomoc našim aktivitám, jsme rádi!
A stejnou měrou s velkou vděčností děkuji i za celou
správní radu všem našim milým kolegyním a kolegům,
s nimiž Portimo své služby uskutečňuje. Poděkování
patří panu řediteli a jeho týmu, oni jsou ty ruce, nohy,
oči a uši všech nabízených a realizovaných sociálních
služeb! Máme za sebou kus dobré práce.
V tuto dobu zní celou republikou: „Zvládneme to!“
Ano, s vaší pomocí, milí donátoři, s vaší prací, milí zaměstnanci Portimo, a s dobrou vůlí nás všech všechno
zvládneme!

Na sklonku roku při ohlédnutí se vždy dostaví tzv.
bilancování nad tím, co vše jsme prožili, čím vším jsme si
prošli a kolika lidem s různými potřebami jsme mohli být
oporou a mohli jim tak pomoci v jejich nelehké životní
situaci.
„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“ jsou
slova Alberta Einsteina, která v nás rezonují a provází
nás v každodenní práci. Chceme pomáhat. Jsme tu pro
druhé a to nás těší. Každý rok je pro nás něčím nový,
ale tato základní myšlenka zůstává. Dává nám to prostě
smysl.
Jsem moc rád, že se nám díky píli a odhodlání našich
pracovníků a dobrovolníků daří plnit naše poslání
a cíle navzdory legislativním rámcům či finanční nejistotě, a proto chci poděkovat všem zaměstnancům,
dobrovolníkům, členům správní i dozorčí rady, dárcům
i donátorům, že můžeme společně vkládat energii do
smysluplných projektů a činností a být tím ku prospěchu
našim uživatelům i celé společnosti. Vám uživatelům
také děkuji, že se na nás s důvěrou obracíte.

JUDr. Simeona Zikmundová, předsedkyně správní rady

Ing. Tomáš Pospíšil , ředitel

Vážení přátelé,

Od 28. 7. 2019
JUDr. Simeona Zikmundová – předsedkyně
Marie Scheibová – místopředsedkyně
Mgr. Ruth Šormová, Mgr. Marie Štouračová,
Mgr. Ivona Čermáková, Zdeňka Marková
Do 28. 7. 2019
JUDr. Simeona Zikmundová – předsedkyně
Marie Scheibová – místopředsedkyně
Ing. Jaromír Černý, Mgr. Jana Lišková,
Zdeňka Marková, Mgr. Marie Štouračová

Statutární orgán
Ing. Tomáš Pospíšil – ředitel

Zaměstnanci
V Portimo, o.p.s., pracovalo během roku 2019
celkem 53 zaměstnanců na základě 67 pracovněprávních vztahů (35 pracovní smlouva (z toho
3 mateřská a rodičovská dovolená), 25 dohoda
o provedení práce, 7 dohoda o pracovní činnosti).
Zvýrazněna jsou jména zaměstnanců, kteří byli
v pracovněprávním vztahu k 31. 12. 2019.

Mgr. Pavla Čeňková * Lenka Divácká * Mgr. Iveta Dobešová * Mgr. Kateřina Dvořáková * Aneta Dvořáková, DiS. *
Lucie Fousková, DiS. * Alžběta Hanzlová * Jan Heiland * Alena Holasová * Jana Horáková * Bc. Lenka Hrubešová, DiS. *
Bc. Jana Hrušková, DiS. * Ivana Chudárková, DiS. * Alena Jarošová * Eva Jurmanová * Bc. Helena Kamenská *
Jan Kamenský * Hana Korbářová * Ludmila Kotovicová * Edita Kršková * Bc. Romana Lahnerová * Mgr. Ivana
Laštovičková * Martina Laštovičková * Mgr. Jana Lišková * Alena Marečková * Petra Nečasová * Bc. Lucie
Novotná, DiS. * Ewa Anna Ohrazdová * Helena Ondráčková * Milada Ondráčková * Ivana Ondřejková *
Ing. Tomáš Pospíšil * Tereza Rajglová, DiS. * Ladislava Sáblíková, DiS. * Marie Scheibová * Mgr. Veronika Slámová *
Mgr. Romana Staňková * Pavlína Sumová * Bc. Michaela Svobodová, DiS. * Mgr. Petra Svobodová *
Anna Šanderová * Marie Šanderová * Mgr. Eliška Šarounová * Monika Šauerová, DiS. * Ing. Karolína Šimková *
Gabriela Šírová * Monika Trojánková * Helena Tučková * Mgr. Eva Tulisová * Mgr. Martina Vodrážková *
Mgr. Marie Vondráčková * Martina Zítková, DiS. * Jindřich Vondrák

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). Poradkyně RP provádějí
konzultace a poradenství přímo v rodinách,
nabízejí k domácímu zapůjčení speciální
hračky, pomůcky a odbornou literaturu.

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.

Rodinám pomáhá zvládat situace spojené
s finanční tísní a vedením domácnosti, s hledáním
zaměstnání, s výchovnými problémy a péči o děti,
se školní neúspěšností dětí, se vztahy a nefunkční
komunikací v rodině, s jednáním všude tam,
kde je potřeba.

Poskytuje dětem a mladistvým bezpečný
prostor a tím se snaží předcházet a mírnit
rizikové chování (mezilidské vztahy, konflikty
se zákonem, návykové látky atd.).
Usiluje o to, aby mladí lidé obtížné situace
zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi
potencionálních rizik.

CéPéčko realizuje především preventivní
programy pro žáky základních a 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.

V rámci Všeobecného dobrovolnictví
působí dobrovolníci přímo v jednotlivých
službách a programech (zejména Raná
péče a SAS), pomáhají nám však i jinak
(např. benefice a jiné akce pro veřejnost,
propagace, údržbářské práce…).
Program „Kámoš“ je podporou pro děti,
které mají z různých důvodů obtíže
v navazování vztahů s vrstevníky.

Placená terénní služba pro pro děti,
dospělé i seniory, 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.
Bezplatné poradenské služby v různých
oblastech (například finanční a dluhová
problematika – sepisování návrhů
na oddlužení, sociální dávky, rodinné
a mezilidské vztahy, pracovněprávní otázky).
Můžete nás navštívit osobně, spojit se
s námi telefonicky či napsat email.

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.
Chcete si tyto příběhy zkusit prožít s námi?
Tak si představte, že…

… jste maminkou dvouletého dítěte. Je to paráda, staráte se o to, aby bylo dítko spokojené, hrajete
spolu hry, tancujete, stavíte kostky. Zvládáte už společné procházky bez kočárku, jenom s odrážedlem.
A občas si vzpomenete na dny, kdy to malé přišlo tak nečekaně dříve na svět… Nejsou to jednoduché
vzpomínky – drama při porodu, inkubátor, hadičky, pípání přístrojů, spousta informací, nejasné vyhlídky,
strach o to, jak to všechno bude. A ten pocit bezmoci… lékaři a sestry se skvěle starají o to malé miminko,
Vy tam stojíte s nimi a postupně se zapojujete do péče. A jednou Vám ten uzlíček dali domů a Vás přepadl
strach, zda všechno zvládnete a zda budete dobrou mámou. Bylo to těžké. A proto jste zkusila zavolat
do Rané péče se žádostí o podporu. Najednou tu byl někdo, kdo za Vámi chodil, povídal si s Vámi,
dával tipy na hry s dítětem, půjčoval pomůcky a byl tu pro Vás. Mohli jste spolu mluvit
o všem možném, i o svých obavách, zda miminko všechno dožene a bude v pořádku. A pak se
to stalo – miminko postupně vše dohnalo. Stálo to hodně dřiny, cvičení, terapií, návštěv lékařů…
Raná péče byla s Vámi… a společně jsme to zvládli…

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

Michaela

Antoine de Saint-Exupéry

Jana

Poslání

Pár čísel

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu
rodinám, ve kterých mají rodiče pochybnosti
o správném vývoji svého dítěte nebo mají či
očekávají dítě se zdravotním postižením.
Jsme rodině průvodcem při hledání způsobů,
jak naplnit speciální potřeby dítěte ke
spokojenosti celé rodiny.

• Službu jsme poskytly uživatelům: 31
• Počet hodin vzdělávání: 649 h
• Počet odborných individuálních konzultací: 173
(z toho 81x logopedie)
• Počet konzultací v domácnosti: 250
• Počet pořízených knih: 38
(sourozenecká tematika, rodičovská témata)
• Spotřebované množství dezinfekčních přípravků: 8
• Odborným zdravotnickým pracovníkům rozdáno
letáků o službě: 10 000 (pediatři, kliničtí logopedi
a psychologové v rámci Kraje Vysočina)

Kompletní text „veřejného závazku“ služby
naleznete na www.portimo.cz.
Poděkování za významnou podporu patří zejména
Nadačnímu fondu AVAST a Velkomeziříčským
skautům s projektem Káva od srdce.

Vedoucí služby k 31. 12. 2019:
Bc. Michaela Svobodová, DiS.

… své dětství zasadit do dnešního světa přehlceného sociálními sítěmi, které na nás chrlí informace
o tom, co máme nosit, jak máme vypadat a mnoho dalších nároků určujících postavení mladých lidí
ve společnosti. Vyrůstat ve stínu sociálních sítí a mnohdy nezájmu rodičů vlivem jejich pracovní vytíženosti či obtížné sociální situaci je velmi náročné, chybí nám skuteční přátelé, nemáme si s kým popovídat,
s kým trávit svůj volný čas. Jsou zde ale ti, kteří mladé lidi provází a poskytují jim podporu a pochopení,
motivují je v jejich cílech či je společně hledají, aby jejich cesta do světa dospělosti byla příjemnější,
méně klikatá, zkrátka lehčí!
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Monika

Ezop

Edita

Tereza

Jan

Poslání

Pár čísel

EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Novém Městě na Moravě poskytuje zázemí
dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, které se nacházejí
v nepříznivé sociální 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.

• Dny, kdy byl EZOP otevřen: 227
• Počet aktivních uživatelů se smlouvou: 70
(dalším 30 lidem byla poskytnuta služba
jednorázově)
• Her fotbálku: 457
• Vyzutých párů bot: 1978
• Přeskoků přes švihadlo: 2164
(v rámci měsíční přeskokové výzvy)
• Počet jednorázových akcí: 23

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

Vedoucí služby k 31. 12. 2019:
Monika Šauerová, DiS.

EVROPSKÁ UNIE

… se čím dál častěji probouzíte s pocitem, že už nemáte sílu jít dál, že je ve Vašem životě
všechno jinak, než jste si vždycky přáli. Nedaří se Vám zajistit dostatek peněz pro běžný život
rodiny, přišli jste o zaměstnání, zůstali sami (ať už fakticky nebo prostě tak, že ten druhý –
máma nebo táta – tu z různých důvodů jako odcizení, nemoc, závislost nebo nevěra nejsou,
nebo jsou jen „vedle“ Vás), nemáte energii a trpělivost na zvládání svých dětí a na stole
i v mobilu se Vám kupí upomínky, předvolání do školy, na OSPOD nebo policii…
Nebo jenom kousek z toho, to stačí, prostě Vám nejde jít dál. Možná už nefungují kamarádi
ani širší rodina nebo je prostě jen už nechcete zatěžovat svými starostmi z obavy, abyste
o ně nepřišli… Právě tohle může být čas pro oslovení SAS. S respektem k Vám i Vašemu
způsobu života přicházíme do rodiny, kde s jejími členy sdílíme aktuální životní události –
dobré i ty zlé. Pomáháme našim uživatelům zorientovat se, hledat cesty k řešení,
osvojit si nové dovednosti. Nikdo tu těžkou práci nemůže udělat za Vás a Vaše děti,
ale můžeme pomoci najít způsoby, jak mít zase život ve svých rukou.
Romana

Martina

Poslání

Pár čísel

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi je provázení rodin s dětmi, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci. Posilujeme kompetence
rodičů tak, aby se dětem v rodině dobře žilo a zdravě
se vyvíjely.

• V roce 2019 využilo službu SAS rodin: 21
(tj. 36 dospělých a 42 dětí)
• Přímou prací s uživateli jsme strávili hodin: 582,5
• Na cestě za uživateli jsme strávili hodin: 134
• Počet intervencí: 574
• V rámci potravinové pomoci rozvezeno kg potravin: 438
(pro 33 rodin v regionu Novoměstsko a Bystřicko)
• Z akce Krabice od bot získalo vánoční dárky pro děti
rodin: 12
• Počet jednorázových akcí: 7 (Velikonoční dílna, výlet
s dětmi „Cesta za Leonardem“, plaveme se SASkou,…)

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

Vedoucí služby k 31. 12. 2019:
Mgr. Romana Staňková

… se vrátíte do své puberty. Ráno se probudíte jako 15letý teenager, který řeší běžné
problémy, jako je láska, sex, různé diskotéky, zábavy, první experimenty s alkoholem,
cigaretami, či dokonce drogami.
Je pátek a jako obvykle vyrážíte spolu se svými kamarády do večerních ulic města. Z ničeho
nic Vás však osloví celkem sympatický mladík jen o pár let starší než Vy. Zapovídá se s Vámi
a za nedlouho Vám začne nabízet pilulku, po které se budete cítit plní energie a nic Vás nebude
trápit. Vaši kamarádi začnou uvažovat o tom, že by pilulku vyzkoušeli. Vám se však ale vybaví
program primární prevence, který jste zažil před rokem na základní škole, uvědomíte si,
že se jedná o Extázi. O drogu, na kterou vzniká závislost a snažíte se přijít na způsob, jak ji
odmítnout. Vybaví se Vám různé zábavné scénky opět z programu primární prevence,
jakými způsoby je možné drogu odmítnout. A tak začnete řeč převádět jinam a upozorníte
své kamarády na původní plán. Rázně za sebe i své kamarády drogu odmítnete a pobídnete
své kamarády, aby pokračovali v původních plánech… I takto může zapůsobit program
primární prevence, který absolvovalo dítě na základní nebo střední škole.
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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.

• Zrealizovali jsme programů: 97
• Navštívili jsme škol: 14
(12 základních a 2 střední)
• Programy se uskutečnily celkem v třídách: 63
• Preventivně jsme působili na žáků a studentů: 1 958
• Použito lepicích štítků: 1 200
• Na programech spotřebováno metrů balicího papíru: 15
• Vypsáno kusů různobarevných fixů: 300

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

Koordinátor programů k 31. 12. 2019:
Aneta Dvořáková, DiS.

Ivana

Lenka

Pavlína

Helena

… ještě včera jste všechno zvládali sami. Na své ruce, nohy, smysly i paměť jste se mohli
naprosto spolehnout. Postupem času Vám však síly ubývaly, až jste si jednou museli přiznat,
že sami už to zkrátka nezvládnete. Přesto, že okolo sebe máte milující rodinu, která je ochotna
Vám se vším pomoci, uvědomujete si, že i ona má své povinnosti, své potřeby, že jí nechcete
přitěžovat, a že si i nadále o svém životě chcete rozhodovat pokud možno sami. A tak k Vám
jednoho dne začne pravidelně docházet osobní asistentka. Pomůže Vám ráno vstát z postele,
pomůže s osobní hygienou, s přípravou jídla, dohlédne, abyste si včas vzali ty správné léky,
doprovodí Vás k lékaři či na procházku. Stane se Vám pomocnou rukou, ale hlavně partnerem,
protože Vám naslouchá, respektuje Vás, Vaše potřeby, přání i rozhodnutí. A Vy najednou víte,
že i přes své zdravotní obtíže můžete zůstat tam, kde je Vám nejlépe – doma, v kruhu svých blízkých.

Ewa

Petra

EVROPSKÁ UNIE

Martina

Alena

irské přísloví

Ivana

Alena

Ludmila

Ladislava

Poslání

Pár čísel

Pomáháme lidem zvládnout úkony běžného života tak,
aby je jejich znevýhodnění omezilo co nejméně. Provázíme je při jejich aktivitách v jejich přirozeném prostředí.
Služba je určena lidem od tří let věku žijícím v okrese
Žďár nad Sázavou, kteří potřebují pomoc druhých
z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vyššího věku.

• Celkový počet uživatelů služby v roce 2019: 21
(13 dospělých, 8 dětí)
• Celkový počet hodin přímé péče v roce 2019: 12 464,5
(11 325 hod. dospělí, 1 139,5 hod. děti)
• Celkový počet zájemců o službu v roce 2019: 29
(19 dospělých, 10 dětí)
• Vyhověno žádostem o službu: 12
(4 dospělí, 8 dětí)
• Počet odmítnutých zájemců o službu v roce 2019: 17
(15 dospělých, 2 děti)

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

Vedoucí služby k 31. 12. 2019:
Mgr. Ivana Laštovičková

Dobrovolníci
Blažková Veronika * Brázdilová Barbora * Cecavová Petra *
Čeňková Pavla * Čermáková Ivona * Drápalíková Adéla *
Fousková Lucie * Heiland Jan * Hejtmánková Stella *
Hiesböcková Lucie * Janů Jitka * Janulek Kamil *
Košáková Šárka * Kratochvílová Karolína * Kutra Jonáš *
Marečková Alena * Močubová Veronika * Novotná Jana *
Novotná Lucie * Ondráčková Milada * Ovčáčíková Diana *
Prombergerová Adéla * Příhodová Jarmila * Rychlá Tereza *
Sejkora Svatopluk * Smažil Jan * Stalmachová Nika *
Svobodová Petra * Syslová Nela * Šafaříková Zuzana *
Šarounová Eliška * Štěpánová Markéta * Štorková Jana *
Vetešníková Nicol * Vintrová Zuzana

… je Vám jedenáct a právě jste se přistěhovali. Mezi novými spolužáky jste si zatím nenašli svoje
místo a nikoho jiného tu neznáte. Učení je hodně, ale zvládáte to, tak Vás prozatím mají za šprta.
Ve volném čase rádi čtete, což Vám moc nepomáhá ani napravit si reputaci, ani najít nové kamarády.
Cítíte se tak trochu sami. A tak se uchylujete do svého světa snů a příběhů.
Když Vás pak rodiče jednou vezmou na schůzku s koordinátorkou dobrovolníků, aby Vám našla
„Kámoše“, ani se nebráníte. A tak se stane, že se pravidelně začnete scházet s o pár let starším
dobrovolníkem, se kterým si máte hodně co povídat, taky totiž rád čte. Umí Vám poradit,
když nerozumíte něčemu do školy a vyslechne Vás, když se potřebujete svěřit s něčím, čemu
by dospělí nerozuměli. Nejlepší ale je, že spolu začnete chodit do knihovny. Párkrát tam narazíte
na nějaké Vaše vrstevníky, s některými z nich se Váš kámoš zná a tak se dáte do řeči.
No, a po čase zjistíte, že už nejste tak sami a že v tom reálném světě je také spousta
zajímavých příběhů.

ak
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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 nabízíme i akreditovaný program „Kámoš“,
zaměřený na podporu dětí prostřednictvím individuálního vztahu a aktivit s dobrovolníkem.

• Počet aktivních dobrovolníků v roce 2019: 35
• Dobrovolníci nám v rámci všeobecného
dobrovolnictví věnovali hodin: 661
(EZOP – 77 hod., RP – 114 hod., SAS – 4 hod.,
OA – 54 hod., ostatní – 412 hod.)
• Počet dvojic v projektu Kámoš: 5
• Počet hodin dobrovolníků v projektu Kámoš: 87
• Počet setkání dobrovolníků: 6

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

Koordinátor dobrovolnictví k 31. 12. 2019:
Bc. Lenka Hrubešová, DiS.

… žijete jako mladá rodina s malými dětmi, žijete si skromně, ale spokojeně, se všemi běžnými všedními radostmi
i starostmi. Tatínek je často v práci, aby rodinu uživil, o to více jsou Vám pak vzácné chvilky, které trávíte jako rodina
pohromadě. Jednoho dne se však všechno změní. Manžel a tatínek se pod vlivem nešťastných událostí už domů
nevrátí. Zůstala jste na všechno sama. Rodina se snaží pomoci, ale propadáte zoufalství, protože nemáte představu,
jak tuto těžkou situaci dokážete zvládnout – psychicky, finančně, jak se sama dokážete postarat o děti. Rozhodnete
se vyhledat pomoc občanské poradny. Dostanete zde prostor se vymluvit, vyřknout všechny svoje obavy, kterými
třeba nechcete zatěžovat své nejbližší. V případě, že máte zájem, je Vám zprostředkován kontakt na psychologickou
pomoc. Řešíte otázky, které se Vám už tak dlouho honí hlavou, máte možnost ujasnit si, jak bude nyní vypadat Vaše
bytová situace, prostor zvážit, zda je pro Vás ufinancovatelné dosavadní bydlení, případně nabídnuty
možnosti cenově dostupnějšího ubytování, jste seznámena s tím, jaké dávky z okruhu státní sociální podpory,
případně pomoci v hmotné nouzi můžete čerpat. Je Vám vysvětlen postup, podmínky a náležitosti podání
žádosti o vdovský a sirotčí důchod. V případě, že ještě neproběhlo dědické řízení, je Vám vysvětleno, jakým
způsobem je ustanoven notář, a zodpovězeny otázky související s dědickým řízením. Situace je nadále pro Vás
velice obtížná, ale zorientování se v mnoha praktických otázkách, které s nově vzniklou situací souvisí,
zprostředkování odborné pomoci, Vám dodají naději, že s pomocí jste schopna novou situaci lépe zvládnout.
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Občanská poradna při PORTIMO, o.p.s., je bezplatná
služba odborného sociálního poradenství. Poskytuje
rady, informace a pomáhá lidem získat povědomí
o jejich právech, povinnostech, možnostech řešení
a dostupných službách. Občanská poradna svou
činností působí na chod státní správy a samosprávy.

• Celkem proběhlo konzultací: 1 147
• Bylo zodpovězeno dotazů: 2 072
• Sepsáno návrhů na oddlužení: 36
(z toho 2 na zaměstnavatele)
• Počet absolvovaných hodin vzdělávání: 161
• Uspořádaných přednášek: 4
(téma ochrany spotřebitele a insolvenčního řízení)

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

sv. Augustin

Vedoucí služby k 31. 12. 2019:
Mgr. Martina Vodrážková

Představte si, že jste součástí středně velké obecně prospěšné společnosti,
která zaměstnává přibližně 30 osob na různě velké pracovní úvazky. Na zdárný
chod organizace potřebujete rozpočet v řádu několika milionů korun. Co s tím?

Jedinou možností je vícezdrojové financování,
díky kterému budeme jako mozaiku skládat
jednotlivé díly rozpočtu.
Portimo se i v roce 2019 zúčastnilo velkého množství
grantových řízení.
Projekty zaměřené na základní činnosti sociálních
služeb a programů byly podpořeny: MPSV, MŠMT,
Evropským sociálním fondem, Krajem Vysočina,
Fondem Vysočina a příspěvky měst a obcí.

Projektový manažer k 31. 12. 2019:
Mgr. Jana Lišková

Tematické projekty v roce 2019
• Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina, Individuální projekt VI“
je financován Evropskou unií pro služby OA a SAS;
• Evropský sociální fond – „Rozšíření práce s rodinami
v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“;
• Kraj Vysočina – Celoroční aktivity pro handicapované;
• ČSOB pomáhá regionům – Na vlně bezpečí, podpora
Centra prevence;
• Nadační fond AVAST – Leadership akademie, projekt
zaměřen na rozvoj Rané péče;
• Nadační fond AVAST, Společnou cestou (rozvoj služeb
pro rodiny s dětmi s postižením), projekt se týká
rozvoje Osobní asistence a dobrovolnictví;
• Kraj Vysočina – Fond Vysočiny, společný projekt
Občanské poradny a Centra prevence „Jde to i bez
dluhů“;
• AKTIPO, o.s. – Sbírej toner, podpora Rané péče, dětí
s mentálním postižením;
• Nadační fond Albert – „S EZOPem v pohybu, šetrně
k přírodě“.

Představte si, že jste zaměstnaný v organizaci,
jejíž financování je vícezdrojové. Součástí tohoto
financování je v naší organizaci i fundraising.

V roce 2019 se v rámci fundraisingu dařilo získávat nové
dárce, pěstovat nové kontakty a samozřejmě pečovat
o dárce a kontakty stálé. Díky této práci jsme získali
finanční a věcné dary v celkové hodnotě 308 178,- Kč.
Podařilo se nám také účastnit se akce Zetor Show
a uspořádat hned několik benefičních akcí, jejichž
celkový výtěžek činí 312 937,- Kč.
Díky štědré podpoře našich donátorů mohou naše
služby dále fungovat a poskytovat potřebnou pomoc
a podporu tam, kde je třeba. Centrum prevence CéPéčko uskutečnilo celkem 97 programů primární prevence.
V rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
se v průběhu roku uskutečnilo několik jednorázových
akcí jako například: Cesta za
Leonardem, Jablka z Jabloňova,
Se SASkou na koupák, a další.
Dobrovolníci mohli v našich
službách strávit celkem 748
hodin. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež EZOP se
uskutečnilo celkem 23 jednorázových akcí. Osobní asistentky
strávily celkem 12 464 hodin
v přímé péči (v přirozeném
prostředí uživatelů). V občanské poradně bylo zodpovězeno
celkem 2072 dotazů. V rámci
služby Raná péče, se uskutečnilo celkem 173 odborných
konzultací.
Fundraiser k 31. 12. 2019:
Bc. Romana Lahnerová

„Na jedné lodi“

Balady a Romance rock for Portimo

Divadlo Za Humny je drak

Nova Civitas

Zetor Show

Cesty pomoci a podpory jsou různé a nás těší,
že se s Vámi na těchto cestách můžeme setkávat!
Dobročinnost a zábava může jít „ruku v ruce“, o tom
jsme se přesvědčili i při společných benefičních
akcích a aktivitách.
A rok 2019 byl opravdu pestrý – podíleli jsme se na
přípravách a pořádání Spolubálu – plesu místních
neziskových organizací, zúčastnili jsme se slavností
Nova Civitas, Zetor Show, dobročinného adventního
jarmarku, Kávy od srdce. Uspořádali jsme zábavné
odpoledne pro děti s pohádkovou cestou, také benefiční
divadelní představení ochotníků z Rozsoch „Za humny
je drak“ i celodenní benefiční program s podtitulem
„Na jedné lodi“. Poslední benefiční akcí v roce 2019 byl
adventní koncert Smyčcového orchestru Něhoslava
Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem s Rockovou
formací „Balady a romance – rock for Portimo“.
Děkujeme za Váš zájem a podporu!

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ ZHODNOCENÍ
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

FINANCOVÁNÍ
Hlavní
činnost

Hospod. Celkem
činnost

2 141

124

2 265

704

15

719

0

14

14

Opravy a udržování

73

0

73

Náklady na cestovné

125

1

126

Spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávek
Prodané zboží

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

15

0

15

1 224

94

1 318

II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

0

0

0

III.

Osobní náklady

11 671

34

11 705

Mzdové náklady

8 802

25

8 827

Zákonné sociální pojištění

IV.
V.

2 858

9

2 867

Zákonné sociální náklady

2

0

2

Ostatní sociální náklady

9

0

9

Daně a poplatky

10

0

10

Daně a poplatky

10

0

10

Ostatní náklady

110

2

112

0

0

0

Jiné ostatní náklady

110

2

112

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

105

2

107

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

105

2

107

VII.

Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů

0

0

0

14 037

162

14 199

Náklady celkem

Financování obecně prospěšné společnosti Portimo je založeno na principu vícezdrojového
financování. Pro naši činnost, kterou tvoří činnost hlavní i hospodářská, získáváme finanční
prostředky z různých finančních zdrojů, a to prostřednictvím mnoha fundraisingových aktivit (dotační a grantová řízení, komunikace s dárci).
Podobně jako v předchozích letech, patřily i v roce 2019 mezi důležité finanční zdroje dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR, MŠMT ČR), dotace z rozpočtů územních a samosprávných
celků (Kraj Vysočina, města – Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou a obec Rožná), nadační příspěvky a dary fyzických a právnických osob.
Velmi důležitým finančním zdrojem se pro nás v roce 2019 staly také dotace z Evropské unie
(ESF-OPZ), které jsme získali prostřednictvím Individuálního projektu Kraje Vysočina VI
a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Mimo finančních zdrojů z fundraisingových aktivit využíváme pro naši činnost také samofinancování. V roce 2019 byly hlavními zdroji samofinancování příjmy od uživatelů služeb,
vlastní fondy a tržby za prodej služeb, zejména v rámci benefičních aktivit.
B.

Výnosy

I.

Provozní dotace

11 300

10

11 310

Provozní dotace

11 300

10

11 310

Přijaté příspěvky

1 722

90

1 812

Přijaté příspěvky (dary)

1 722

90

1 812

II.

Hlavní
činnost

Hospod.
činnost

Celkem

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

798

145

943

IV.

Ostatní výnosy

217

2

219

Zúčtování fondů

169

2

171

48

0

48

Jiné ostatní výnosy
V.

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem

0

0

0

14 037

247

14 284

C.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

0

85

85

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

0

85

85

Rozvaha ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
Aktiva
A.
I.
II.

1. 1. 2019 31. 12. 2019
Dlouhodobý majetek celkem

668

A.
I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

10

10

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

10

10

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

936

1 340

0

6

Hmotné movité věci a jejich soubory

732

1 132

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

198

175

Umělecká díla, předměty a sbírky

Pasiva

348

II.

1. 1. 2019 31. 12. 2019
Vlastní zdroje celkem

590

937

Jmění celkem

582

852

Vlastní jmění

342

641

Fondy

240

211

Výsledek hospodaření celkem

8

85

Účet výsledku hospodaření

0

85

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

0

2 460

5 709

0

0
0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

6

27

B.

Cizí zdroje celkem

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

I.

Rezervy celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-598

-682

II.

Dlouhodobé závazky celkem

73

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

-10

-10

Dohadné účty pasivní

73

0

Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov. věcí

-390

-497

889

1 072

63

31

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-198

-175
5 978

Přijaté zálohy

2

2

Zásoby celkem

3

6

Zaměstnanci

505

578

Zboží na skladě a v prodejnách

3

6

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

269

314

275

4 577

43

60

50

70

122

115

0

77

Ostatní pohledávky

0

1

Jiná pasiva celkem

1 498

4 637

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

0

4 294

Výnosy příštích období

1 498

4 637

101

97

3 050

6 646

Jiné pohledávky

8

9

Dohadné účty aktivní

1

1

2 385

1 351

59

142

2 326

1 209

39

44

Krátkodobý majetek celkem

I.

Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech

IV.

Krátkodobé závazky celkem

2 702

B.

II.

III.

Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

Aktiva celkem

39

44

3 050

6 646

Dodavatelé

Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
IV.

Pasiva celkem

Zhodnocení účetní závěrky
Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni: 31. 12. 2019
Účetní období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
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 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
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 ve fyzických osobách: 26
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 21
Osobní náklady: 11 705 503 Kč
Z toho 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 2019 nebyly tvořeny opravné položky ani rezervy.
Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky: 7 021 Kč
Pohledávky: 2 733 Kč
Přijaté a poskytnuté dary a příspěvky
Účetní jednotka v roce 2019 přijala dary a nadační příspěvky
v celkové výši 591 261 Kč.
Z toho byly do výnosů roku 2019 zaúčtovány dary a nadační
příspěvky ve výši 436 338 Kč, do vlastního jmění byly zaúčtovány
dary ve výši 100 029 Kč, do fondů darů byly zaúčtovány dary ve výši

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Výnosy v členění podle zdrojů (v celých tisících Kč)

Náklady v druhovém členění dle činností (v celých tisících Kč)
Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb
Spotřeba materiálu a energie

14 035
704

Náklady vynaložené pro plnění doplňkových činností

162

Evropská unie – ESF OPZ

1 219

Spotřeba materiálu a energie

15

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

7 385

Prodané zboží

14

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Opravy a udržování

73

Náklady na cestovné

125

Opravy a udržování

15

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

26 090 Kč, do sociálního fondu byly zaúčtovány dary ve výši 22 700
Kč a do fondu veřejné sbírky byly převedeny dary ve výši 6 104 Kč.
Do výnosů roku 2019 byly dále zaúčtovány nadační příspěvky,
které byly přijaté v předchozích letech, v celkové výši 1 364 226 Kč
a z fondu veřejné sbírky byla do výnosů zaúčtována částka 11 264 Kč.
Účetní jednotka v roce 2019 dary neposkytla žádné.
Veřejná sbírka
V roce 2019 byla účetní jednotkou pořádána veřejná sbírka za účelem „Finanční příspěvek na pomoc dětem i dospělým prostřednictvím sociálních služeb a programů Portimo, o.p.s“, která je pořádána
od 1. 5. 2015 na dobu neurčitou.
Hrubý výtěžek veřejné sbírky za rok 2019 byl 6 990 Kč, náklady
spojené s jejím konáním byly 886 Kč a čistý výtěžek za rok 2019 byl
6 104 Kč. Tento čistý výtěžek byl ke dni 31.12. 2019 převeden do
Fondu veřejné sbírky.
Na účel sbírky byla v roce 2019 použita finanční částka ve výši 11 264 Kč,
která byla do výnosů daného roku zapojena z Fondu veřejné sbírky.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího
účetního období:
Kladný výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 7 857 Kč byl v roce
2019 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 a úplnou zprávou nezávislého auditora
uložena v sídle společnosti.
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Kraj Vysočina

531
1 192

1

Fond Vysočiny

265

Ostatní služby

1 224

Ostatní služby

94

Města a obce

713

Mzdové náklady

8 801

Mzdové náklady

25

KOUS Vysočina, z.s.

Zákonné sociální pojištění

2 858

Zákonné sociální pojištění

9

Asociace občanských poraden ČR

Zákonné sociální náklady

2

Jiné ostatní náklady

2

Uživatelé služeb

Ostatní sociální náklady

9

Odpisy dlouhodobého majetku

2

Dary fyzických a právnických osob

Daně a poplatky

9

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

Nadační příspěvky

5
14
762
369
1 431

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

2

Veřejná sbírka

Jiné ostatní náklady

110

Odměny statutárních orgánů

1

Zúčtování fondů a vlastního jmění

171

Odpisy dlouhodobého majetku

105

Daně a poplatky

1

Tržby z prodeje služeb

141

Tržby za zboží a vlastní výrobky
Náklady celkem

14 199

Ostatní výnosy
Výnosy celkem

12

26
48
14 284

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

1. 1. 2019

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

31.12. 2019

Rozdíl

Pasiva

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Rozdíl

10

10

0

Vlastní jmění

342

641

299

0

6

6

Fondy

240

211

-29

Hmotné movité věci a jejich soubory

732

1 132

400

Účet výsledku hospodaření

0

85

85

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

198

175

-23

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

0

-8

Umělecká díla, předměty a sbírky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

6

27

21

Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku

-10

-10

0

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

-390

-497

-107

Přijaté zálohy

2

2

0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-198

-175

23

Zaměstnanci

505

578

73

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

269

314

45

50

70

20

0

77

77

Zboží na skladě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy

3
17

Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní

-7

1

1

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát. rozpočtem

0

4 294

4 294

101

97

-4

Jiné pohledávky

8

9

1

Dohadné účty aktivní

1

1

0

Aktiva celkem

-32

6
115

Náklady příštích období

-73

31

60

0

Peněžní prostředky na účtech

0

63

3
122

Peněžní prostředky v pokladně

73

Dodavatelé

43

Ostatní pohledávky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

Dohadné účty pasivní

Výnosy příštích období

1 498

4 637

3 139

Pasiva celkem

3 050

6 646

3 596

1. 1. 2019

31. 12. 2019

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

59

142

83

42

55

13

2 326

1 209

-1 117

Fond majetku

6

0

-6

39

44

5

Fond rezervní

152

117

-35

3 050

6 646

3 596

Fond sociální

11

16

5

Fond veřejné sbírky
Fondy celkem

Ekonom a personalista
k 31. 12. 2019:
Bc. Helena Kamenská

Rozdíl

Administrativní pracovník
k 31. 12. 2019:
Ing. Karolína Šimková

Účetní a PR pracovník
k 31. 12. 2019:
Alena Jarošová

29

23

-6

240

211

-29

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

v tis. Kč
2 265
11 705
10
112
107
14 199

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Portimo, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky
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
Správa o.p.s.
Doplňková činnost
Celkem

v tis. Kč

Výnosy dle zdrojů
Evropská unie - ESF OPZ
MPSV ČR
MŠMT ČR
Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
Města a obce
KOUS Vysočina, z.s.
Uživatelé služeb
Nadační příspěvky
Dary
Veřejná sbírka
Fondy a vlastní jmění
Tržby za služby, prodané
zboží a vlastní výrobky
Ostatní výnosy
Celkem

v tis. Kč
1 219
7 385
531
1 192
265
713
5
762
1 431
369
12
171
181

1 128
283
2 717
1 892
4 484
2 294
1 236
1
2
162
14 199

48
14 284

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Portimo, o.p.s. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodní
části přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Portimo, o.p.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Jiné skutečnosti
Upozorňujeme na skutečnost, že účetní závěrka v minulém roce byla ověřena jinou auditorkou, která
k ní dne 24.5.2019 vydala výrok bez výhrad.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že


ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a



ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.



Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
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Ing. Jan Černý
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V Praze, dne 25. června 2020

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2019
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

DĚKUJEME všem níže uvedeným i těm,
kdo si přejí zůstat v anonymitě, nebo se nám
nepodařilo zjistit jejich jména. Vážíme
si každé podpory, není pro nás samozřejmá.
Bez Vás bychom nemohli dělat to, co děláme.

Zdroje financování z dotací

Dárci a sponzoři

Benefiční aktivity podpořili

Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Evropská unie
– Evropský sociální fond
– Operační program zaměstnanost
KOUS Vysočina, z.s.

Areál sportu a kultury, s.r.o. * Autobazar VYSOČINA, s.r.o.
* AUTOCENTR HUDEC, spol. s r. o. * Autoškola Josef Kadlec
* Čermáková Jana * Divadelní ochotnický spolek Rozsochy
* Dřevo voní, s.r.o. * FaR motokovo - František Krušina *
Fórum dárců * Charity art products, s.r.o. * I.D.C. Praha, a. s. *
JUDr. Božena Slezáková * KOUS Vysočina, z.s. * Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina *
KMP Bürotechnik, s.r.o. * KOVO ROPÁK, s. r. o. * Lékárna
u Salvátora * Macháček František * Medin, a.s. * MOREAU
AGRI VYSOČINA, spol. s r. o. * MUDr. Markéta a MUDr.
Václav Peňázovi * MUDr. Tomáš Trávníček * Nadační
fond Avast * Novoměstské služby, s. r. o. * Plastpol, s.r.o.
* RACOM, s. r. o. * Sirupy z hájenky * SKÁKACÍ HRADY
VYSOČINA * STAREDO, s. r. o. * Školní sportovní klub AŠSK
Active – SVČ Žďár nad Sázavou * TERMONT PLUS,
spol. s r.o. * ZDAR, a. s. * ZDEMAR VYSOČINA, s. r. o. *
ZEMĚ, z. s. * Zliner, s. r. o. * Bc. Romana Lahnerová *
Doležán Libor * Dráčik – DUVI CZ, s.r.o. * Ing. Karolína
Šimková * Ing. Miroslav Zelený * Juračka Jiří * Landa
Miroslav * Mgr. Ivana Laštovičková * Mgr. Pavla Čeňková
* Nadační fond Albert * Polčáková Jana * Sdružení VIA *
SONK, z.s., při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Autodíly Josef Košík * David Balvín * Billa – Nové Město
na Moravě * Pavla Bytešníková * Hana Císařová * Cukrárna Kateřina Kašová * Cukrárna U Janovských * Ivona
Čermáková * Český rozhlas Vysočina * DaL tisk, s.r.o. *
Dobrovolníci: Blažková Veronika, Brázdilová Barbora, Fousková Lucie, Janulek Kamil, Hronová Diana, Kutra Jonáš,
Močubová Veronika, Novotná Jana, Novotná Lucie, Smažil
Jan, Svobodová Petra, Šafaříková Lucie, Šarounová Eliška,
Štěpánová Markéta, Vintrová Zuzana, Vykydal David *
Elektrické spotřebiče Petr Pejchal * Enpeka, a.s. * Farní
sbor ČCE * G - květiny a dárkové zboží * Galanterie – Dobroslava Neumanová * Miroslav Glier * Alžběta Hanzlová
* Harst Agency, s.r.o * HIT magazín * Informační centrum
Nové Město na Moravě * Kafé 133 * Kancelářské potřeby –
Ing. Stanislav Hlavatý * Klenoty Benz * Klub seniorů * Klub
Sluníčko – Unijazz * Knihkupectví U Salvátora * Lékárna
Dr. Max – Nové Město na Moravě * Radka Loukotová *
Malá Indie * Masna Bobrová * Město Nové Město na Moravě * Mobily Jiří Němec * NoMéna fashion * Miloš Neuman
* noviny Bystřicko * noviny Novoměstsko * Novoměstská
Kulturní zařízení * Papírnictví Srbová * Pracovní oděvy
Hana Killerová * Pracovníci Portimo, o.p.s. * Sbor dobrovolných hasičů NMnM * Marie Scheibová * Rodinná farma
Sedmikráska * Jakub Strouhal * Petr Šefara * Dan Šimek *
Televize Vysočina * Turistické a informační centrum Žďár
nad Sázavou * Turistické informační centrum Bystřice nad
Pernštejnem * Vinotéka Libuše Burešová * Vinotéka u Charlieho * Vinotéka U Raků Žďár nad Sázavou * Radek Wimmer
* Zdar, a.s. * Žďárský průvodce * Barbora Dusíková * Živá
hudba: Evžen Šimek * … a jiní nejmenovaní dárci času,
dobrot a všemožné další pomoci

Dotace, příspěvky
a dary měst a obcí
Bobrová * Bystřice nad Pernštejnem * Daňkovice *
Dolní Rožínka * Křižanov * Křídla * Lavičky *
Nová Ves u Nového Města na Moravě * Nové Město
na Moravě * Polnička * Radostín nad Oslavou *
Rovečné * Rožná * Řečice * Sněžné * Velké Meziříčí *
Věcov * Zubří * Žďár nad Sázavou
EVROPSKÁ UNIE

VELKÉ M

