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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.
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.
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/

Milí přátelé,
těší nás všechny lidi kolem Portima, nejen mne, že si otevíráte naši další výroční
zprávu a čtete si, co se nám povedlo v roce, který i pro Portimo byl zcela jiný
než ty předchozí kvůli omezování … všeho. Provozu, služeb, péče, jen to trápení,
starosti a potřeby našich klientů ať velkých, nebo malých, ty zůstaly bez omezení
a často se přidal pocit bezmoci. Jak pomáhat, jak hledat řešení, když se nemůžete
ani potkat a povědět si, co je potřeba. Inu museli jsme najít cestu a díky týmu
zaměstnanců v čele s panem ředitelem, díky dobrovolníkům a díky dárcům, se
přece jen něco podařilo. O tom se dočtete na dalších stránkách. V úvodu loňské
výroční zprávy jsme si společně s celou republikou říkali: „Zvládneme to!“ Tak díky
moc za dostatek sil, za stálou podporu, za trpělivost a vytrvalost, za možnost být
blízko, za radost po celý rok 2020!

Vážení čtenáři,
každý rok je pro všechny z nás něčím nový a tento rok, který nás v jistém ohledu
všechny spojil, tuto skutečnost jen umocnil. Nezřídka jsme dostávali otázky: „Jak
se Vám daří?“, „Jak to zvládáte?“. S odstupem času jsem moc rád, že díky odhodlání mých kolegů a kolegyň jsme nalezli cesty jak navzdory všem okolnostem
spojeným zejména s pandemii, být pevnou oporou a pomocnou rukou pro lidi,
kteří ji potřebovali.

JUDr. Simeona Zikmundová
předsedkyně správní rady

Tento rok byl pro nás velmi intenzivní výzvou. Přes všechny překážky se nám podařilo spustit novou sociální službu „Sociální rehabilitace“ pro osoby s mentálním
a tělesným postižením, kteří díky ní mohou najít uplatnění ve společnosti i v zaměstnání a upevnit se v soběstačnosti. Neminuly nás také přesuny benefičních
akcí pro veřejnost, které jsou pro udržitelné poskytování našich služeb zásadní.

V začátcích jsme šili roušky, sdíleli informace, upevňovali distanční formu preventivních služeb, nabízeli potravinovou pomoc, spolupracovali s dalšími subjekty při
nouzových situacích spojených s péčí o naše spoluobčany, pomáhali s doučováním u dětí a zkrátka dělali vše potřebné pro naše uživatele i lidi kolem nás.

Jsem rád, že i přes všechny překážky nás každodenní práce bavila. Děkuji tak
všem zaměstnancům, správní i dozorčí radě, dobrovolníkům a dárcům, že jsme
mohli realizovat to, pro co jsme vznikli. Být tu pro druhé.
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel

Zaměstnanci
V Portimo, o.p.s., pracovalo během roku 2020 celkem 49 zaměstnanců na základě 60 pracovněprávních vztahů (43 pracovní smlouva [z toho 3 mateřská a rodičovská dovolená], 14 dohoda o provedení práce, 3 dohoda o pracovní činnosti).
Správní rada
JUDr. Simeona Zikmundová (předsedkyně)
Marie Scheibová (místopředsedkyně)
Mgr. Ivona Čermáková
Zdeňka Marková
Mgr. Ruth Šormová
Mgr. Marie Štouračová
Statutární orgán
Ing. Tomáš Pospíšil (ředitel)

Dozorční rada
Ing. Jana Scheibová (předsedkyně)
Mgr. Jana Lišková (místopředsedkyně)
Ing. Jaromír Černý

Štěpánka Břoušková * Mgr. Pavla Čeňková * Lenka Divácká * Aneta
Dvořáková, DiS. * Lucie Fousková, DiS. * Jan Heiland * Alena Holasová * Mgr. Petra Holotíková * Bc. Jana Horáková * Bc. Lenka Hrubešová, DiS. * Bc. Jana Hrušková, DiS. * Ivana Chudárková, DiS. *
Alena Jarošová * Eva Jurmanová * Bc. Helena Kamenská * Ludmila
Kotovicová * Edita Kršková * Mgr. Petra Křížková * Bc. Lucie Kubická * Bc. Romana Lahnerová * Mgr. Ivana Laštovičková * Martina Laštovičková * Mgr. Jana Lišková * Alena Marečková * Štěpán Menšík
* Petra Nečasová * Mgr. Jana Novotná * Bc. Lucie Novotná, DiS. *
Ewa Anna Ohrazdová * Helena Ondráčková * Milada Ondráčková
* Ivana Ondřejková * Ing. Tomáš Pospíšil * Ing. Hana Pospíšilová *
Tereza Rajglová, DiS. * Mgr. Karolína Sáblíková * Ladislava Sáblíková, DiS. * Marie Scheibová * Mgr. Veronika Slámová * Mgr. Romana
Staňková * Pavlína Sumová * Bc. Michaela Svobodová, DiS. * Anna
Šanderová * Marie Šanderová * Monika Šauerová, DiS. * Ing. Karolína Šimková * Gabriela Šírová * Mgr. Eva Tulisová * Mgr. Martina
Vodrážková
Zvýrazněná jsou jména zaměstnanců, kteří byli
v pracovněprávním vztahu k 31. 12. 2020.

Rok 2020 byl pro rodiny z důvodu epidemiologické
situace velmi náročný, proto jsme se snažili zmírnit
negativní dopady nejen přímou prací s klienty, ale
i uspořádáním sedmi jednorázových akcí, rozvážením
potravinové a materiální pomoci a také zapojením
se do akce „Krabice od bot“, díky které dostalo
vánoční dárky 14 rodin. Rok 2020 byl pro nás zásadní
i v tom, že díky projektu se podařilo zakoupit nové
auto, které je využíváno na cesty za uživateli.

Vzhledem k povaze služby i v souladu
s proticovidovým opatřením mohla služba
zůstat po celý rok otevřená stávajícím
i novým uživatelům.
Během roku probíhaly kromě běžné
činnosti i aktivity pro handicapované –
hipoterapie (léčebná jízda na koni) a plavání.
Začátkem září se mohla uskutečnit
i pobytová akce (zúčastnilo se 7 rodin
se 16 dětmi). Uživatelé služby využívali
individuálních setkání s logopedkou
Mgr. Evou Tulisovou (díky podpořenému
projektu Nadace Komerční banky).

Setkávání s uživateli probíhalo v omezeném
režimu, ale přesto jsme nezaháleli. Naše aktivity
se částečně přesunuly do online prostředí (facebook,
instagram, videohovory,…), díky tomu jsme zůstali
v nepřetržitém kontaktu.
Při dodržování hygienických opatření se mohly
uskutečnit akce STREETMIX s programem preventivně-volnočasových aktivit, odhalování dezinformací
ve hře FAKESCAPE, kterou připravili studenti MU
v Brně, beseda O životě se závislostí (příběh člověka,
který byl 20 let závislý na drogách) a Čisté město
(společně s uživateli jsme prošli naplánovanou trasu
a sesbírali velké množství odpadků).

Rok 2020 byl pro nás složitý, ale v mnoha
ohledech i výjimečný. Zavření škol a zavedení distanční výuky znamenalo i zrušení preventivních programů ve třídních kolektivech.
Během pandemie jsme se museli rychle
přizpůsobit nové situaci, abychom i nadále
zůstali v kontaktu se školami a žáky a mohli
jim nabídnout podporu a pomoc v této nelehké době.
Z tohoto důvodu vznikly nové formy programů, komunikací, natočili jsme preventivní
videa, která se snažila řešit nejpalčivější
problémy spojené s absencí žáků ve školách,
zřízena byla poradna. A společnými silami
jsme to zvládli!

Přes všechna nařízení a při dodržení veškerých patřičných opatření se službě dařilo udržet péči o stávající
i nové uživatele.
Během roku byla navázána spolupráce se Základní
školou v Nové Vsi u Nového Města na Moravě.
Děti tvořily obrázky, přáníčka a drobné dárky,
které potěšily uživatele služby, kteří zůstali vzhledem
k opatřením izolováni od okolního světa ve svých
domovech.
Díky projektu se podařilo zakoupit
nové auto pro cesty za uživateli.

V omezeném režimu zůstala služba otevřená
a fungující po celý rok. I nás situace dovedla
k novým způsobům komunikace s klienty – konzultace probíhaly místo osobního
kontaktu pomocí telefonátů, emailů i videohovorů. Společnými silami jsme tak řešili
starosti a problémy z pracovního i běžného
života, řešili dluhovou problematiku i aktuální problémy a dopady způsobené pandemií.

Dobrovolnická činnost byla významně poznamenána omezeními a opatřeními, ale přesto jsme ji dokázali udržet „při
životě“ a dokonce ji i rozšířit. V souvislosti s uzavřením škol
a zavedení domácí a distanční výuky jsme ve spolupráci
s MAP II. ORP Nové Město na Moravě vytvořili projekt
s názvem „Spolu na školu i do školy“, zaměřený na doučování
dětí, zapůjčení potřebného technického vybavení nebo prostor pro učení. Do projektu se zapojilo 13 dobrovolníků,
kteří pomáhali 21 zájemcům o doučování. Projekt se pro
velký zájem přehoupl i do roku 2021.

Díky podpoře MAS Zubří Země, o.p.s., se nám podařilo vytvořit
a od 1. září i rozjet tuto novou sociální službu, která v Novém
Městě na Moravě i okolí dlouhodobě chyběla. I přes nelehký
start způsobený pandemií se služba kapacitně velmi rychle plnila.
Během podzimu byla navázána spolupráce s Ekocentrem
Rojko na Koníkově a s obchodem BezobAlík ve Ždáře nad
Sázavou. I díky nim získali naši klienti chuť učit se běžným,
ale pro ně často novým činnostem, které jim pomůžou
k začlenění do běžného života, což je i cílem této služby.

Rodinám pomáhá se vztahy a komunikací v rodině
(podpora partnerských a rodičovských kompetencí), s péčí o děti (trávení společného času, denní
režim), s vedením domácnosti (sestavením 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).

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. Dvojice dítě-dobrovolník spolu
tráví čas. Dobrovolníci se zapojili i do nového projektu
„Spolu na školy i do školy“, který reagoval na uzavření
škol a zavedení domácí a distanční výuky.

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,

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.

Bezplatné poradenské služby v různých oblastech
(např. 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.

Poskytuje dětem a mladistvým bezpečný prostor a tím
se snaží předcházet a mírnit rizikové chování. Usiluje
o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potencionálních rizik.

Placená terénní služba 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.

Bezplatná služba pro osoby s mentálním či tělesným
postižením. Pomocí cvičných pracovišť trénujeme
s uživateli činnosti spojené s vedením domácnosti,
péči o sebe a o druhé. Pomáháme uživatelům orientovat se v informacích a dalších pracovních dovednostech a návycích, které využijí k získání soběstačnosti a ke smysluplnému životu ve společnosti.

Těšíte se na příchod děťátka a najednou se dozvíte nečekanou diagnózu,
o které nic nevíte, ale je vám čím dál víc jasné, že právě vaše dítě bude jiné
než ostatní. Od malička pak vaše malé vypadá a projevuje se jinak, vyžaduje
jiný přístup. Často si nevíte rady, nejste si jistí, zda to vůbec zvládnete a i když
svoje dítě z celého srdce milujete, odhodlání často střídá nejistota, napětí
a někdy i zklamání. Chybí vám opora a rádce, který bude naslouchat,
ale i rozumět, protože prostě ví, o čem je řeč. Někdo, kdo dokáže usměrnit
vaše pocity a obavy a nasměruje vás k tomu, abyste pro své dítě, jeho další
rozvoj, ale i pro fungování celé rodiny udělali to nejlepší, co je ve vašich
silách a možnostech.

Člen Asociace rané péče
České republiky, z. s.,
držitel Garance kvality
udělované touto asociací.

ry
Antoine de Saint-Exupé

Právě z rodičovské iniciativy a zájmu o tento druh podpory vznikla Rané péče.
Služba, která poskytuje oporu a vzájemné propojení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s postižením, provází je od narození dítěte až do sedmi let věku. Nejsou
to jen knihy a letáky, ale konkrétní člověk, který za vámi pravidelně přichází
do vaší domácnosti a každodenního života, přináší vhodné hračky a pomůcky,
věnuje se vám i dítěti, rozumí dané problematice, je nablízku a společně s vámi
se snaží hledat možnosti a cesty, jak danou situaci zvládnout co nejlépe pro
všechny zúčastněné.

Počet uživatelů 36
Počet konzultací v rodinách 230
Počet kontaktů 1 209
Počet logopedických konzultací 84 (95 h)
Počet ujetých km za klienty 11 017

Máme vám co nabídnout – třeba dvacet jedna let zkušeností v této
oblasti. Pod záštitou Asociace rané péče ČR individuálně a bezplatně
spolupracujeme s rodinami z našeho okolí. Zárukou kvality je i náš stálý tým, který využívá ověřené postupy a metody, ale neustále se dále
vzdělává a dokáže tak držet krok s aktuálními trendy. Jako jedni z mála
nemáme čekací listinu pro nové zájemce, jsme schopni pomoci tomu,
kdo o naši službu požádá. A to se opravdu děje – rodiče nás vyhledávají,
naši podporu i vzájemné setkávání chtějí. Změny a konkrétní výsledky
spolupráce pak vidí přímo v pokrocích svého dítěte. A mnohdy si ani
neuvědomí, jak velký kus cesty ušli i oni sami. A to je i dalším smyslem
naší práce – rodina, která ví jak na to a ví, že to zvládne, i když se naše
pomyslné cesty rozejdou.

Vedoucí služby k 31. 12. 2020:
Bc. Michaela Svobodová, DiS.

Ezop

Je mi 14 let a jsem víc uzavřená do sebe, než moji
vrstevníci. Nezapadám do žádné party. Naši se rozvedli
a každý řeší spoustu svých problémů, nechci je otravovat
s těmi svými. Mám pocit, že mě nic nebaví, možná
i z nudy a napětí, které v sobě pořád mám, jsem se
začala řezat žiletkou do rukou a nohou… Potom si mě
naši zase na chvíli všimli… Ale chybí mi v životě prostor,
kam můžu jít, kde se budu cítit dobře, najdu oporu
a budu si moct s někým promluvit o svých trápeních
a potížích.
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Dětem i mladým lidem často chybí podpora, neutrální území pro trávení volného času, nebo někdo, kdo je vyslechne a na koho se můžou obrátit se svými
potížemi. Prohlubuje se tak u nich agrese, vandalismus, krádeže, užívání návykových látek nebo záškoláctví. Vznikají party, které se potloukají a stahují ke svým
zaběhlým činnostem další mladé lidi ze svého okolí. Pomocí zde může být právo
volby. Nemít potřebu patřit do nějaké pochybné party, protože můžu jít a trávit
svůj čas někde, kde mi bude mezi ostatními také dobře. Nebýt v tom sám. Mít
se na koho obrátit se svými problémy.

počet uživatelů EZOPu: 104
počet kontaktů docházek v roce 2020: 1981

Pro místní mladistvé jsme jediným útočištěm a pomocnou rukou v této lokalitě.
Už 21 let jim bezplatně a anonymně nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času, ve kterém sice platí jasná pravidla, ale rozhodně tu není nuda. Jsou
tu i lidé – odborníci – kteří jsou ochotni naslouchat a řešit konkrétní riziková témata a potřeby. Někdo, kdo nesoudí a nepřikazuje, jen se snaží podporovat mladistvé ve vývoji, motivovat je k lepším životním krokům a propojovat je s okolím.
Kvalitu poskytované služby garantuje i Česká asociace Streetwork. A jako zpětnou vazbu vnímáme i konkrétní životní příběhy, kdy s postupem času vidíme,
že i ze špatné cesty se dá vrátit zpět na tu správnou a kráčet po ní dál…

Vedoucí služby k 31. 12. 2020:
Monika Šauerová, DiS.

EVROPSKÁ UNIE

S manželkou to nebylo vždycky jednoduché,
ale myslel jsem, že se jako máma změní.
Zůstane s dětmi doma, bude se jim muset věnovat
a začneme žít obyčejný život. V to jsem doufal.
Ale nestalo se. Došlo to tak daleko, že byla odsouzena ke dvěma letům vězení a já najednou zůstal
na děti sám. Vím, že když se o ně nepostarám,
půjdou do dětského domova. To ale nechci dopustit.
Mám strach, jak zabezpečím rodinu, jak to vlastně
všechno zvládnu… Nechci to vzdát, musím se o to
aspoň pokusit, ale potřeboval bych někoho,
kdo mi ukáže cestu…

V životě nás může potkat ledacos a někdy se rodiče dostanou do situací, kdy
si nevědí rady sami se sebou, svým životem nebo i se svým dětmi. Dochází
k prohlubování problémů, hrozí rozpad rodiny, ztráta bydlení, odebrání dítěte.
Česká republika patří k zemím s největším počtem dětí v ústavech a pomoc rodinám v tíživé situaci se bohužel příliš nerozvíjí. Kolem nás je tak spousta rodin,
které jsou v ohrožení, ale mnohdy si jich nikdo ani nevšimne a vše se začne řešit,
až je situace zcela neúnosná. Ale nic nemusí být ztraceno. Je důležité zabojovat,
chtít a mít se s důvěrou na koho obrátit. Mít vedle sebe na své cestě někoho,
kdo vás nasměruje a společnými silami pomůže řešit nejen kritickou situaci, ale
i špatné životní kroky, které k ní vedly.

Počet uživatelů (rodin): 24
Přímý kontakt s uživateli v hodinách: 902
Počet hodin na cestách za uživateli: 187
Konzultací v rodině: 888
Službu využilo: 29 dospělých a 52 dětí

Ve dvou se to lépe táhne! To se ví, a proto službu bezplatně, přímo v rodinách
i v prostorách Portima poskytujeme už celých 13 let! S rodinou spolupracujeme
dlouhodobě a systematicky. Vždy respektujeme jedinečnost každého, jeho důstojnost, právo na soukromí a možnost vlastní volby. Nepoučujeme a nehodnotíme, ale společnými silami hledáme východiska a možnosti řešení, aby rodina
vydržela pohromadě a zvládla obtížnou životní situaci co nejlépe pro všechny
zúčastněné. Rodině poskytujeme poradenství, učíme ji finanční gramotnosti
a hospodaření v domácnosti, zvládání běžných úkonů, zprostředkujeme kontakty na odborníky, provázíme ji při jednání s úřady, pracujeme s dětmi na zlepšení
jejich vývoje a školní úspěšnosti. Je to mnohdy běh na dlouhou trať, ale víme, že
to má smysl. Zpětnou vazbou je nám fungující rodina, která už dokáže dál kráčet
samostatně.

Vedoucí služby k 31. 12. 2020:
Mgr. Romana Staňková

Ve třídě jsem nezapadla, proto jsem si začala
hledat kamarády jinde. A nejjednodušší bylo
seznámit se a začít si s někým psát přes internet.
Najednou jsem si pořád měla s kým pokecat.
Zvláště s jedním klukem, který psal, že je o rok
starší než já. Vyměnili jsme si pár fotek, věřila jsem
mu, protože byl milý a ve všem mě chápal.
Potom se ale změnil, začal mi vyhrožovat a vydírat…
Nikdy bych nevěřila tomu, že se tohle stane zrovna
mně. Tak jsem se do toho všeho zamotala, že z toho
nemůžu najít východisko a cestu zpět…
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Mít se na koho s důvěrou obrátit, popovídat si s ním a říct si o pomoc. Ale ještě
mnohem lepší by bylo se do takové situace vůbec nedostat. A k tomu může přispět i to, že mám dostatek informací, pamatuji si příběhy, které vyprávěl někdo,
kdo se s tímto vším už setkal. A někdy je fajn i to, že člověk, kterému se chci svěřit se svým trápením, není ze stejné školy. V mnoha případech to může zachránit
a nasměrovat nejeden dětský život…

Navštívili jsme škol: 13 (ZŠ, MŠ, SŠ, Gymnázium)
Programy se uskutečnily celkem v třídách: 66
Preventivně jsme působili na žáků a studentů: 1498
Distanční programy byly poskytnuty v kolektivech: 18
Distanční programy vidělo žáků: 419

Prevence je lepší než léčba! To víme všichni a je to i naše motto – proto od roku
2011 vstupuje do třídních kolektivů základních a středních škol se svými interaktivními programy zaměřenými na prevenci rizikového chování. Zde společně
řešíme aktuální témata jako je kyberšikana, nadměrné užívání sociálních sítí,
návykové látky, prevenci agresivity, šikany, rasismu, xenofobie a další…
Naším cílem je zaujmout a pozitivně ovlivňovat postoje a chování žáků a studentů a minimalizovat tak jejich ohrožení. A jak se nám to daří? Naše výsledky
nejsou jednoduše měřitelné, ale věříme, že jdeme správnou cestou a budeme
rádi, když nás po ní půjde víc.

Vedoucí k 31. 12. 2020:
Aneta Dvořáková, DiS.

EVROPSKÁ UNIE

Moje ruce a nohy už nejsou co dřív. Léta běží a každý rok je na nich znát.
Ani hlava už není co bývala, někdy se mi pletou myšlenky a zapomínám,
nebo naopak opakuji něco, co už jsem říkala. Moje rodina mě na to občas
upozorní. Když můžou, přijedou a pomůžou mi s věcmi, které už sama nedokážu,
ale vím, že sami neví co dřív. Nabízí mi, že se můžu přestěhovat k nim, abych
zde nebyla sama. Vím, že to myslí dobře, ale já chci zůstat. Tady jsem doma.
To je pro mě důležité a nechci to jinak. Ale potřebovala bych tu mít
takového nějakého „anděla strážného“, společníka i pomocnou ruku,
potom bych to určitě zvládla…

irské přísloví

Člověk, který nezvládá péči o vlastní osobu z důvodu nemoci, vyššího věku
nebo zdravotního postižení se často ocitá v pasti. Ví, že už potřebuje pomoc,
ale je pro něj důležité zůstat v domácím prostředí co nejdéle, jak jen to bude
možné. Rodina většinou nemůžu být trvale přítomna, proto se snaží najít jiné
řešení. A tím může být podpůrná služba, která je šitá na míru každého zájemce.
Ne teorie, ale praxe. Konkrétní člověk – většinou asistentka – která s člověkem
tráví určený čas v jeho domácnosti tak, jak byl dosud zvyklý.

Službu Osobní asistence poskytujeme už 23 let. Máme za sebou zkušenosti
i s náročnou péčí o uživatele, která trvala 18 let. Přesto se stále vzděláváme
a snažíme se posouvat dál. Lidem, o které pečujeme i jejich rodinám se snažíme být rovnocennými partnery. Při zachování odborné a profesionální roviny
respektujeme přání, potřeby i zvyklosti v rodině. Na prvním místě je pro nás
člověk, který pomoc potřebuje. Osobní asistentky, které do rodiny docházejí,
se stávají spolehlivým parťákem a prodlouženou rukou svých klientů, pomáhají jim při každodenních činnostech, provázejí je a dělají jim společnost. Prostě
a jednoduše… společně nezabloudíme!

Celkový počet uživatelů: 19 (16 dospělých, 3 děti)
Počet hodin v přímé péči: 5 501
Počet zájemců o službu: 27
Vyhověno žádostem o službu: 8
Z kapacitních důvodů odmítnuto zájemců: 19

Vedoucí služby k 31. 12. 2020:
Mgr. Ivana Laštovičková

Vždycky jsem byla ráda tam, kde se něco dělo,
mezi lidmi a pokud můžu, ráda se zapojím
a pomůžu. Teď se ale situace změnila. Najednou
jsme všichni kvůli koronoviru zavření doma,
nechodíme do školy, nemůžeme se navštěvovat
… někdy mám pocit, že jsme uvízli v takovém
vzduchoprázdnu. A vím, že jsou lidé, kteří jsou
na tom ještě hůř, potřebují společnost nebo
i pomoc. Ráda bych se nějak zapojila a byla
prospěšná, ale nevím kudy do toho a jestli
je to vůbec v mém věku možné.
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I v současné době má každý člověk možnost svobodně a nezištně nabízet své
znalosti, čas a úsilí a dobrovolně pracovat pro veřejný zájem a ve prospěch jiných lidí a okolí. Prakticky všichni jsme schopni něco takového udělat. Lišíme
se pouze v tom, do jaké míry a v jaké formě jsme ochotni tak činit. Tou pravou
odměnou za vykonanou činnost se stávají nová přátelství, nové znalosti a zkušenosti, uvědomění si hodnoty vlastní i ostatních a samozřejmě také dobrý pocit
z pomoci druhému. A i o tom je dobrovolnická činnost.

Počet dobrovolníků: 45
Dobrovolníci nám věnovali hodin: 649,5

Přijď mezi nás! Ať jsi student, senior či maminka na mateřské – i ty se můžeš
stát součástí našeho dobrovolnického týmu a pomoci přímo v našich službách,
na jednorázových akcích nebo různých programech. Dobrovolnictví je již přes
15 let zakotveno jako nedílná součást naší činnosti! Je propojeno s ostatními
službami a aktivitami Portimo, o.p.s., a reaguje na aktuální dění a situaci.
Dobrovolníci: Benešová Aneta * Blažková Veronika * Brázdilová Barbora * Cecavová Petra *
Čeňková Pavla * Čermáková Ivona * Drápalíková Adéla * Fousková Lucie * Hejtmánková
Stella * Hronová Diana * Chmelařová Aneta * Janečková Aneta * Janů Jitka * Janulek
Kamil * Kadlecová Viktorie * Kazlepková Klára * Košáková Šárka * Kozlová Veronika *
Kratochvílová Karolína * Krejčí Veronika * Krejčová Kristýna * Kutra Jonáš * Madron
Zuzana * Marková Miloslava * Mazlová Milada * Močubová Veronika * Moravec Vojta *
Novotná Jana * Novotná Lucie * Novotný Pavel * Nushartová Veronika * Rychlá Tereza *
Sejkora Svatopluk * Slámová Veronika * Smažil Jan * Smolíková Barbora * Stalmachová
Nika * Svobodová Petra * Syslová Nela * Šafaříková Zuzana * Šarounová Eliška * Štěpánková
Natálie * Štěpánová Markéta * Štorková Jana * Švejdová Hana * Večeřová Aneta * Vetešníková
Nicol * Vintrová Zuzana * Zikmundová Simeona
Koordinátorka dobrovolnictví k 31. 12. 2020:
Bc. Lenka Hrubešová, Dis.

sv. Augustin

Nikdy by mě nenapadlo, jak málo stačí k tomu,
aby se ti život obrátil vzhůru nohama. Vedli jsme
normální život, tedy až do chvíle, než se můj
zaměstnavatel začal potýkat s finančními problémy.
Někdy jsme na mzdu čekali déle, jindy jsme jí dostali
jen část. Vy ale stále musíte hradit měsíční poplatky,
splátky, zajistit chod domácnosti. Dny ubíhají a jste
stále ve složitější situaci. Termíny splátek se blíží,
upomínky chodí stále častěji. Domácí atmosféra
by se dala krájet, manželka vyhrožuje rozvodem.
Vždyť ještě nedávno jsme měli život v pořádku…
Co dělat, co přijde dál?
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Osobou s potřebou pomoci se může stát kdokoli a kdykoli. Orientace v zákonech je velmi složitá a lidé potřebují při řešení svých komplikací nebo nových
situací odbornou podporu, informace, vodítko. Můžou to být problémy, jako je
finanční tíseň, exekutor klepající na dveře, spory se zaměstnavatelem, rodinné trable, rozvod nebo i pře o děti, řešení dědictví a jiné. Největší chybou se
často stává pozice „mrtvého brouka“. Lidé se stydí o svých problémech mluvit,
na právníka se nechtějí obrátit nebo na něj prostě nemají. Proto je v těchto
těžkostech důležitá bezplatná a lehce dostupná pomoc, člověk, na kterého se
můžete anonymně obrátit. Někdo, kdo je na druhé straně, ale přesto nesoudí
a neřeší, čí vinou se kdo do dané situace dostal, ale poradí zákonné možnosti,
jak z ní co nejlépe ven.

Počet uživatelů: 566
Počet kontaktů: 766
Sepsáno a schváleno insolvenčních návrhů: 31

Odborné, nezávislé a bezplatné poradenství pro veřejnost zajišťujeme v Novém
Městě na Moravě a v Bystřici nad Pernštejnem již 23 let. Od roku 2001 jsme
i členem Asociace občanských poraden ČR. Nabízíme možnost osobních, telefonních i mailových konzultací. Snažíme se o to, aby lidé znali svá práva v různých životních situacích a aby je uměli i hájit. Vždy vysvětlíme možnosti a řešení,
co který postup přinese. Snažíme se společně najít jádro problému a začít řešit
vše komplexně, nejen jeho důsledek nebo část. Pomáháme také se sepisováním
insolvenčních návrhů, dokumentů k soudu, pomáháme řešit exekuce, předávat kontakty na další odborníky. Jsme důležitou oporou jednotlivců a tím i celé
společnosti. Smysl i potřebnost služby často vidíme na konkrétních případech
svých klientů, na jejich zdárném vyřešení. Životní cesty jsou někdy klikaté, ale je
důležité se na nich mít o koho opřít.

Vedoucí služby k 31. 12. 2020:
Mgr. Martina Vodrážková

EVROPSKÁ UNIE

Jiřík má lehké mentální postižení, právě
dokončil praktickou školu a neví, co má dělat.
Nikdy nebyl sám doma. Když někde začne pracovat,
nerozumí pokynům zaměstnavatele. Zůstává proto
doma, pobírá dávky a zůstává v péči své rodiny.
Mezi lidi nechodí, nemá kam. Rodiče jsou už starší
a bojí se o jeho budoucnost. Co s ním bude, až se
o něj nebudou moct starat? Sám si přece neporadí.

Lidé se zdravotním postižením mají ztížený přístup na pracovní trh, nemají společenské uplatnění a jsou většinou závislí na své rodině. Neví, na koho se obrátit
a často se stávají pouze pasivními příjemci sociálních dávek. Přitom chtějí být co
nejvíce soběstační, zapojeni a užiteční. Chtějí smysluplně trávit svůj čas. Bohužel ani zaměstnavatelé nemají dostatek informací o možnosti spolupráce, nebo
jsou zatíženi předsudky a obavami. Ale co s tím? Je důležité, aby tu byl někdo,
kdo pomůže tyto dva světy aktivně a k užitku obou propojit. A k tomu vede
cesta, na které ale potřebuješ parťáka…

Vítejte! Jsme nová služba – od roku 2020 – určená především občanům Novoměstska a Bystřicka ve věku 15 až 64 let, které v jejich životě či pracovním
uplatnění omezuje mentální či tělesné postižení. Společně hledáme cesty k získání soběstačnosti při běžném životě a k jeho smysluplnému zapojení ve společnosti. Nejedná se o pouhou teorii, s klienty se pravidelně scházíme, vše
jedeme „naživo“, ať už u nás, nebo na cvičných pracovištích. Naše pracovnice
mají s podporou osob se zdravotním postižením dlouholeté zkušenosti. Přesto
si dále zvyšují kvalifikaci prostřednictvím odborných školení, seminářů a kurzů.
Služba sociální rehabilitace je bezplatná, navíc pro tuto cílovou skupinu v lokalitě jediná. I zde totiž platí, že ve dvou se to lépe táhne!

Vedoucí služby k 31. 12. 2020:
Bc. Lenka Hrubešová, DiS.

Psaní projektů patří mezi nezbytnou a každodenní práci v naší neziskové organizaci. Bez dotací, grantů a příspěvků nebo jiných získaných finančních zdrojů
bychom služby poskytovat nemohli.

Fundraising, co to vlastně je?
Je to činnost pracovníka organizace (fundraisera), který pomáhá získat
finanční i věcné dary na podporu činnosti organizace a jejich služeb.

Ročně připravíme řadu velkých i malých projektů na nejrůznější témata, která se
vztahují k našim službám a programům. Reagujeme tak na vyhlášené grantové
výzvy. Také v roce 2020 se nám u řady projektů podařilo uspět a požadované
prostředky získat.

Hlavní náplň činnosti fundraisera:
• komunikace s firemními a individuálními dárci,
• příprava benefičních akcí,
• příprava a koordinace výzev a projektů.

Základní činnosti jednotlivých služeb a programů financujeme z přidělených dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Kraje Vysočina, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Velmi důležité jsou pro nás příspěvky
měst a obcí v okrese Žďár nad Sázavou (25 úspěšných žádostí).
Další projekty v roce 2020:

Co se v roce 2020 událo?
• Díky podpoře dárců a sponzorů jsme získali 199 460 Kč!
• V srpnu 2020 se uskutečnila akce rané péče Pohádková cesta,
která nám společně s nejmenšími umožnila vzlétnout vzhůru
do oblak a ještě výš.
• Firma Mindok, s. r. o., darovala věcné dary v podobě naučných her
pro ranou péči.
• Na rok 2021 jsme přesunuli kulturní akce, které rok 2020 neumožnil,
a to na 5. 11. 2021 Benefici „Jsme na jedné lodi, máme to v krvi“
a 13. 11. 2021 Benefiční koncert Pokáč.

• Evropský sociální fond – „Rozšíření práce s rodinami
v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“;
• Evropský sociální fond – „Zavedení sociální služby
Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené při Portimo, o.p.s.“;
• Integrovaný regionální operační program – „Pořízení vozidel
pro sociální služby Portimo“;
• Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina,
Individuální projekt VI“ pro služby Osobní asistence a Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi;
• ČSOB pomáhá regionům, EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež;
• Kraj Vysočina, Fond Vysočina – Celoroční aktivity handicapovaných 2020;
• Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, „Podpora nemluvících dětí
Rané péči při Portimo, o.p.s.;
• AKTIPO, o.s. – Sbírej toner, podpora Rané péče, dětí s mentálním postižením;
• Nadace Sirius – mimořádný grant na technické vybavení v době Covidu; a další.

Projektová manažerka k 31. 12. 2020:
Mgr. Jana Lišková

Fundraiserka k 30. 9. 2020: Bc. Romana Lahnerová
Fundaiserka k 31. 12. 2020: Bc. Jana Horáková

Cesty pomoci jsou různorodé,
jak nám můžete pomoci právě vy?
• Finančním darem:
– Pomocí portálu Darujme.cz na webové adrese:
https://www.darujme.cz/organizace/132,
– z účtu na účet č. ú. 27-1297380247/0100,
– v hotovosti na adrese Drobného 203,
Nové Město na Moravě 592 31,
– příspěvkem do naší pokladničky veřejné sbírky.
• Poskytnutím slevy na vaše služby,
odborné konzultace, zboží …
• Věcným darem.
• Uspořádáním benefiční akce v náš prospěch.
• Staňte se našim dobrovolníkem.
• Přijďte na akce, které pořádáme.

FINANCOVÁNÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ ZHODNOCENÍ
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
A.
I.

Náklady

Hlavní

Hospod. Celkem

činnost

činnost

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2 324

20

2 344

Spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávek

1 348

6

1 354

0

2

2

Opravy a udržování

64

0

64

Náklady na cestovné

37

0

37

Prodané zboží

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

7

0

7

868

12

880

0

0

0

II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

III.

Osobní náklady

11 133

25

11 158

Mzdové náklady

8 717

20

8 737

Zákonné sociální pojištění

IV.
V.

2 392

5

2 397

Zákonné sociální náklady

1

0

1

Ostatní sociální náklady

23

0

23

Daně a poplatky

7

0

7

Daně a poplatky

7

0

7

Ostatní náklady

138

0

138

0

0

0

Jiné ostatní náklady

138

0

138

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití

226

0

226

226

0

226

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

rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku
VII.

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů

0

0

0

13 828

45

13 873

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 2020 mezi důležité finanční zdroje
dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR, MŠMT ČR, Ministerstvo vnitra ČR), dotace
z rozpočtů územních a samosprávných celků (Kraj Vysočina, město Bystřice nad Pernštejnem, město Nové Město na Moravě, město Velké Meziříčí, město Žďár nad Sázavou, obec Bory, obec Rožná), nadační příspěvky a dary fyzických a právnických osob.
Velmi důležitým finančním zdrojem se pro nás v roce 2020 staly také dotace z rozpočtu
Evropské unie, které jsme získali prostřednictvím Individuálního projektu Kraje Vysočina
VI., Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Mimo finančních zdrojů z fundraisingových aktivit využíváme pro naši činnost také samofinancování. V roce 2020 byly hlavními zdroji samofinancování příjmy od uživatelů služeb
a vlastní fondy.
B.
I.

Výnosy

Hlavní

Hospod.

činnost

činnost

Celkem

Provozní dotace

12 401

7

12 408

Provozní dotace

12 401

7

12 408

Přijaté příspěvky

401

35

436

Přijaté příspěvky (dary)

401

35

436

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

613

3

616

IV.

Ostatní výnosy

413

0

413

Zúčtování fondů

395

0

395

18

0

18

0

0

0

13 828

45

13 873

0

0

0

0

0

0

II.

Jiné ostatní výnosy
V.

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
Aktiva
A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

II.

10

A.

Vlastní zdroje celkem

937

1 160

I.

Jmění celkem

852

1 160

Vlastní jmění

641

1 050

Fondy

211

110

85

0

10
1 924

6

6

Hmotné movité věci a jejich soubory

1 132

1 767

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

175

151

27

0

B.

Cizí zdroje celkem

0

0

I.

Rezervy celkem

-682

-884

II.

Dlouhodobé závazky celkem

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

-10

-10

Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov. věcí

-497

-723

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

II.

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Dohadné účty pasivní
III.

Krátkodobé závazky celkem

0

0

85

0

5 709

4 443

0

0

0

0

0

0

1 072

1 529

31

89

-175

-151

5 978

4 553

Přijaté zálohy

2

0

Zásoby celkem

6

8

Zaměstnanci

578

772

Zboží na skladě a v prodejnách

6

8

4 577

2 907

Závazky k institucím soc. zabezpečení

314

447

60

55

Ostatní přímé daně

70

142

115

115

Dohadné účty pasivní

77

79

1

0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

4 294

2 276

Jiná pasiva celkem

4 637

2 914

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC

97

420

Výnosy příštích období

4 637

2 914

Jiné pohledávky

9

23

6 646

5 603

Dohadné účty aktivní

1

18

1 351

1 615

142

98

1 209

1 517

Jiná aktiva celkem

44

23

Náklady příštích období

44

23

6 646

5 603

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky

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

IV.

1 050

10

1. 1. 2020 31. 12. 2020

10

III.

III.

668

Pasiva

1 340

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Umělecká díla, předměty a sbírky

II.

1. 1. 2020 31. 12. 2020

Aktiva celkem

Dodavatelé

a veřej. zdrav. pojištění

IV.

Pasiva celkem

Zhodnocení účetní závěrky
Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni: 31.12.2020
Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
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
• sociální rehabilitace
• 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.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

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: 27
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 21
Osobní náklady: 11 158 247 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 2020 nebyly tvořeny opravné položky ani rezervy.
Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky: 65 Kč
Pohledávky: 7 978 Kč
Přijaté a poskytnuté dary a příspěvky
Účetní jednotka v roce 2020 přijala dary a nadační příspěvky
v celkové výši 384 674 Kč.
Z toho byly do výnosů roku 2020 zaúčtovány dary a nadační
příspěvky ve výši 362 054,26 Kč, do fondů darů byly zaúčtovány
dary ve výši 14 722,74 Kč, do sociálního fondu byly zaúčtovány
dary ve výši 6 900 Kč a do fondu veřejné sbírky byly převedeny

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

13 824
1 348

Opravy a udržování

64

Náklady na cestovné

37

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

7
865

Mzdové náklady

8 716

Zákonné sociální pojištění

2 392

Zákonné sociální náklady

1

Ostatní sociální náklady

23

Daně a poplatky

7

Smluvní pokuty, úroky z prodlení,

0

ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady

138

Odpisy dlouhodobého majetku

226

dary ve výši 997 Kč.
Do výnosů roku 2020 byly dále zaúčtovány nadační příspěvky,
které byly přijaté v předchozích letech, v celkové výši 74 449,42 Kč
a z fondu veřejné sbírky byla do výnosů zaúčtována částka 62 Kč.
Účetní jednotka v roce 2020 dary neposkytla žádné.
Veřejná sbírka
V roce 2020 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 2020 byl 1 406 Kč, náklady
spojené s jejím konáním byly 409 Kč a čistý výtěžek za rok 2020
byl 997 Kč. Tento čistý výtěžek byl ke dni 31.12.2020 převeden
do Fondu veřejné sbírky.
Na účel sbírky byla v roce 2020 použita finanční částka ve výši
62 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 2019
ve výši 85 304,90 Kč byl v roce 2020 převeden do rezervního
fondu účetní jednotky.
Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky: žádné.
Zhodnocení účetní závěrky bylo provedeno dle údajů uvedených
ve výkazech účetní závěrky a dále dle údajů uvedených v příloze
účetní závěrky. Tato příloha obsahuje další podrobné informace
a je spolu s účetními výkazy uložena v sídle společnosti.

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

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

45

Spotřeba materiálu a energie

6

Prodané zboží

2

Opravy a udržování

0

Náklady na cestovné

0

Ostatní služby

12

Mzdové náklady

20

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Kraj Vysočina – Individuální projekt VI.

935
5 381
510
91
3 922

Kraj Vysočina

914

Kraj Vysočina – Fond Vysočiny

155

Města a obce

500

Asociace občanských poraden ČR

15

Uživatelé služeb

591

0

Dary fyzických a právnických osob

239

Odpisy dlouhodobého majetku

0

Nadační příspěvky

197

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

4

Zúčtování fondů a vlastního jmění

395

Odměny statutárních orgánů

1

Tržby z prodeje služeb

Ostatní služby

3

Tržby za zboží a vlastní výrobky

Zákonné sociální pojištění

5

Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

13 873

7
3

Ostatní výnosy

18

Výnosy celkem

13 873

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

1. 1. 2020

31.12. 2020

Pasiva

Rozdíl

1. 1. 2020 31. 12. 2020

Rozdíl

10

10

0

Vlastní jmění

641

1 050

409

6

6

0

Fondy

211

110

-101

Hmotné movité věci a jejich soubory

1 132

1 767

635

Účet výsledku hospodaření

0

0

0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

175

151

-24

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

85

0

-85

27

0

-27

Dohadné účty pasivní

0

0

0

Umělecká díla, předměty a sbírky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmotnému majetku

-10

-10

0

31

89

58

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

-497

-723

-226

Přijaté zálohy

2

0

-2

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-175

-151

24

Zaměstnanci

578

772

194

6

8

2

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

60

55

-5

115

115

1

0

4 294

2 276

-2018

97

420

323

9

23

14

Zboží na skladě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát. rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Náklady příštích období
Aktiva celkem

Dodavatelé

314

447

133

Ostatní přímé daně

70

142

72

0

Dohadné účty pasivní

77

79

2

-1

Výnosy příštích období

4 637

2 914

-1 723

Pasiva celkem

6 646

5 603

-1 043

1. 1. 2020

31. 12. 2020

55

32

-23

Fond rezervní

117

46

-71

Fond sociální

16

8

-8

1

18

17

142

98

-44

1 209

1 517

308

44

23

-21

6 646

5 603

-1 043

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

Fond veřejné sbírky
Fondy celkem

Rozdíl

23

24

1

211

110

-101

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

v tis. Kč
2 344

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
Sociální rehabilitace
Veřejná sbírka
Správa o.p.s.
Doplňková činnost
Celkem

v tis. Kč

Výnosy dle zdrojů

v tis. Kč

Evropská unie – ESF OPZ
MPSV ČR
MŠMT ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Kraj Vysočina –
Individuální projekt
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina – Fond Vysočiny
Města a obce
Uživatelé služeb
Dary a nadační příspěvky
Fondy a vlastní jmění
Tržby za služby, prodané
zboží a vlastní výrobky
Ostatní výnosy
Celkem

11 158
7
138
226
13 873

963
248
2 878
1 987
3 711
2 016
1 474
546
1
4
45
13 873

935
5 381
510
91
3 922
914
155
500
591
436
395
25
18
13 873

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.

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

Zdroje financování z dotací
ESF – Operační program zaměstnanost
Fond Vysočiny
Fórum dárců – ČSOB pomáhá regionům
Integrovaný regionální operační program
Kraj Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Nadace Sirius
Nadační fond AVAST

Dárci a sponzoři
Advokátní kancelář * Areál sportu a kultury, s. r. o. * AUTOCENTR
HUDEC, spol. s. r. o. * Bc. Jana Hrušková * Bc. Michaela Svobodová, DiS
* BILLA, spol. s. r. o. – Vít Kunc * BRuNo family park * Efko-karton,
s. r. o. * Ing. Miroslav Zelený * JUDr. Božena Slezáková *
JUDr. Simeona Zikmundová * KMP Bürotechnik, s. r. o. * manželé
Peňázovi * Mgr. Ruth Šormová * Mindok, s. r. o. * Miroslav Landa *
MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s. r. o. * MUDr. Tomáš Trávníček *
Novoměstské služby, s. r. o. * Plastpol, s. r. o. * PKS okna, a. s. *
Primeros Prague, a. s. * Romana Ratajová * ZDAR, a. s. – Richard
Latislav * ZDEMAR VYSOČINA, s. r. o. * Zdeněk Burian * ZOO Brno,
příspěvková organizace * Zuberská mládež - Martin Kostecký

EVROPSKÁ UNIE

VELKÉ M

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

