
Co se dělo na Šumbarku v roce 2022
Spolek PORTAVITA nepo-
skytuje jen bydlení s dopro-
vodným sociálním progra-
mem, ale pořádá pro občany 
města komunitní aktivity, 
které se vrátily na Šumbark 
po covidových restrikcích.

Poprvé jsme se v rámci naší ko-
munitní činnosti na Šumbarku roz-
hodli oslavit Den matek. Uspořá-
dali jsme pod taktovkou vizážistky 
Pavlíny Zubákové ze studia Vizáž 
& kosmetika a kadeřnice Alžběty 
pro naše klientky-maminky Beauty 
day. Všechny krásné účastnice si 
pak sebou odnesly i dárek v podobě 
fotokoláže před a po proměně.

Ve spolupráci s Křesťanskou 
misií Havířov proběhl 3. června 
Den dětí u bývalého komplexu 
Bivoj. Pro děti byly nachystané 
soutěže s odměnami. Další akcí 
byl 2. ročník festivalu pro děti 
pod názvem Tvořivý Šumbark-
FEST. Na náměstí T. G. Masary-
ka se sešly nadšené děti a jejich 
rodiče. Mohli si opět zahrát sou-

těže za odměny, odnést si různé 
vlastnoruční výrobky a osvěžit se 
malinovkou nebo ochutnat ukra-
jinský boršč. Na pódiu vystoupila 
mladá talentovaná zpěvačka Li-
liana Hudcová, děti ze ZŠ Školní 
a NZDM AS Havířov. Na zajištění 
ŠumbarkFESTU se spolu s námi 
podílela Křesťanská misie Haví-
řov a SOS Vesničky, za což jim 
patří naše velké díky! Navíc na-
bídli vystoupení dětí Křesťanské 
misie a SOS Vesničky zase bohaté 
taneční a pěvecké vystoupení zá-
stupců ukrajinských rodin. 

V úterý 13. září se uskuteč-
nil tradiční PORTAVITA zájezd 
pro seniory. Tentokrát navštívili 
gobelínovou manufakturu ve Va-
lašském Meziříčí a poobědvali 
v místní restauraci. Následně 
se účastníci vydali do městečka 
Holešov, kde strávili čas v krás-
né zámecké zahradě a po krátké 
komentované prohlídce se  ko-
nal přesun do místních kaváren 
a cukráren.

 Pokračování na třetí straně
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Milí čtenáři a obyvatelé 
Šumbarku,

rok 2022 se blíží ke svému kon-
ci a určitě nebyl rokem jednodu-
chým. Po koronavirové pandemii 
jsou naše každodenní životy stále 
ovlivněny důsledky válečného 
konfliktu na Ukrajině, růstem cen 
zboží a zvyšujícími se životními 
náklady, které se dotýkají každého 
z nás. V tomto roce se všichni pra-
covníci Spolku PORTAVITA a po-
bočných spolků snažili poskyt-
nout pomoc a minimalizovat co 
nejvíce negativních dopadů změn 
a neočekaných událostí. 

V průběhu roku jsme také uspo-
řádali několik komunitních aktivit 
pro místní obyvatele, seniory, ro-
diny s dětmi a děti. Jako každoroč-
ně jsme se zapojili do celonárodní 
sbírky potravin a přes momentál-

ně složitou situaci se nám podaři-
lo vybrat přes 400 kg trvanlivých 
potravin, které můžeme rozdělit 
těm nejpotřebnějším. V prosinci 
proběhla poslední komunitní akce 
Šumbarácký Mikuláš. Obdarovali 
jsme děti mikulášskou nadílkou 
a strávili společně příjemné před-
vánoční chvíle.

Jsem velmi rád, že přes všechny 
nepříjemné situace, které posled-
ní dobou nastaly, cítím a vnímám 
velkou míru solidarity a vzájemné 
pomoci. 

Nyní mi nezbývá, než Vám po-
přát příjemné a klidné prožití svát-
ků vánočních. A v novém roce Vám 
upřímně přeji hodně sil, pevné 
zdraví, spokojený život a naději, 
protože té není v životě nikdy dost.
 David Starzyczný,
 Výkonný ředitel Spolku PORTAVITA

ÚVODNÍKCo je náplní PORTAVITY

Spolek PORTAVITA je ne-
státní nezisková organizace 
působící ve vybraných loka-
litách Moravskoslezského 
kraje. V rámci svých poboč-
ných spolků Šumbarák, Or-
lovák, Zázemí a Nové Město 
nabízí bydlení s doprovod-
ným sociálním programem 
v podnájemních bytech 
společnosti Heimstaden. 
Byty se nacházejí v lokalitách 
Havířov – Šumbark, Orlová 
– Poruba, Ostrava – Kunčič-
ky a Karviná – Nové Město.

Jednotlivé pobočné spolky 
nabízí lidem v nepříznivé soci-

ální situaci odpovídající bydlení 
s podnájemní smlouvou v bytech 
ve vlastnictví Heimstaden. Dále 
jim poskytují doprovodný sociální 
program formou vlastní registro-
vané sociální služby Terénní pro-
gram – Cesta k domovu.

Dalším pobočným spolkem 
PORTAVITY je STABILITA. Ta 
poskytuje podnájemní bydlení 
žadatelům s finančními problé-
my (exekuce, oddlužení  – in-
solvence, osobní bankrot), kteří 
nedosáhnou na běžné bydlení 
standardní cestou. Byty jsou na-
bízeny ve vybraných lokalitách 
Ostravy a okolí, Havířova, Kar-
viné, Orlové a Frýdku-Místku. 
Proces a podmínky k získání bytu 
v rámci tohoto pobočného spolku 
jsou odlišné.

 Pokračování na čtvrté straně
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Co se dělo na Šumbarku v roce 2022
Pokračování z první strany

Děkujeme za účast členům klu-
bů seniorů na ulici Wolkerova, 
Střední a Generála Svobody, dále 
klientům sociálně-aktivizační služ-
by Armády Spásy Havířov – Šum-
bark a v neposlední řadě uživate-
lům domova pro seniory Havířov, 
střediska Luna.

Renáta Czechová, aktivizační 
pracovnice domova pro seniory 
Luna, nám zprostředkovala reak-
ce jejich uživatelů:

Vynikající. A ten člověk co nás 
provázel, to bylo na vysoké úrov-
ni. Myslím tím ty gobelíny. Pán 
vysvětlil postup a bylo vidět o čem 
mluví. A oběd budiž pochválen, ve-
lice dobrý, velké porce to byly. Pro-
hlídli jsme si taky centrum města 
Holešova a krásný park zámecké 
zahrady. Taky bychom mohli po-
chválit pana řidiče. Byla tam velice 
klidná a pěkná nálada mezi všemi, 
co se zúčastnili. Ve volné chvíli jsme 
se v Holešově stavili v cukrárně na 

dobrou zmrzlinu a kávu. Takhle 
bych tam také napsala, že byla 
dobrá organizace, na nikoho se 
nečekalo a když se jelo v půl, tak se 
jelo v půl. Renáta Deutscherová

Jsem rád, že jsem se zúčastnil zá-
jezdu, a to především proto, že jsem 
doposud nevěděl, že v mém blízkém 
okolí jsou místa, která stojí za to 
zhlédnout. S velkým zadostiučením 
jsem se dozvěděl, že prezident T. G. 

Masaryk navštívil i s bratry Čap-
kovými gobelínovou manufakturu 
a podle obrazů Josefa Čapka jsou 
dodnes stále gobelíny zhotovovány. 
Také jsem se dověděl, jak je pracné 
připravit rozkreslení obrazů, pří-
pravu příze a následnou výrobu. 
Druhý můj poznatek byl z Holešo-
va. Nemohl jsem si interiér zámku 
prohlédnout, protože se opravuje. 
Za to v zámecké zahradě jsem spo-

kojeně relaxoval u rybníčku a v cuk-
rárně jsem si „šmákl“ na vynikající 
zmrzlině. Celý zájezd hodnotím 
jako úspěšný, poučný a dobře orga-
nizovaný. Julius Hüner

V závěru roku, 25. října, probě-
hl  tradiční workshop pod vedením 
našeho pana ředitele, tentokrát na 
téma Bylinné šumivé tablety do 
koupele. Zájem o akci byl veliký, 
téměř ihned byla naplněna kapaci-
ta a účastnici si odnesli domů nové 
zážitky i své výrobky.

Poslední chystanou akcí byl 
Šumbarácký Mikuláš, který pro-
běhl 2. prosince od 15:30 hod na 
náměstí T. G. Masaryka. Pro děti 
a jejich rodiče jsme připravili vy-
stoupení a samozřejmě mikuláš-
skou nadílku pro ty nejmenší.

Další fotky z našich akcí najdete na 
internetových stránkách www.por-
tavita.cz. Komunitní akce jsou pořá-
dány za finanční podpory společnos-
ti Heimstaden, Statutárního města 
Havířov a společnosti Auto Heller. 

 Táňa Ševčíková, Renáta Czechová
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Co je sociální služba 
Spolku PORTAVITA?
Získání stabilního bydle-
ní je pro naše klienty tou 
hlavní prioritou. Mohlo by 
se zdát, že tímto je veške-
rý proces u konce, ale ten 
nejdůležitější krok klienty 
teprve čeká. Zabydlení se 
v novém bytě, přizpůsobení 
bytu tak, aby se v něm cítili 
dobře, bezpečně, a jedno-
duše jako doma. Nejdůle-
žitější ale je, udržet si toto 
nové bydlení dlouhodobě.

A právě dlouhodobost je výho-
da našeho bydlení. Podnájemní 
smlouva je sice vždy uzavírána 
na dobu určitou, ale pokud naši 
podnájemníci platí řádně a včas 
podnájemné a neporušují smluvní 
podmínky, smlouva je jim bez pro-
blému prodlužována a není nutné 
hledat si žádné navazující bydlení.

Po získání bytu čeká každého 
našeho klienta cesta k poskyto-
vateli energií, kde si zajistí přepis 
odběru elektřiny, případně plynu 
na své jméno. Zde si také nasta-
ví optimální zálohy na energie. 
Dále má možnost využít příspěv-
ku na bydlení, případně dalších 
sociálních dávek. Navštěvu-
je tedy pobočku úřadu práce 
a o tyto dávky požádá. V nepo-
slední řadě si svůj byt vybavuje 
spotřebiči a nábytkem. 

Lednice, pračka, postele – jak 
pro jednotlivce, tak pro rodiny 
s dětmi jsou to najednou velké vý-
daje a ne každý má možnost si tyto 
věci přestěhovat ze svého před-
chozího bydlení. V tomto případě 
si klient může zažádat o jednorá-
zový příspěvek na úřadu práce, 
takzvanou MOPku, která mu po-
může se zařízením domácnosti, 
pakliže je člověk uznán jako osoba 
v hmotné nouzi. Dále tady máme 
naši službu Nábytník.

Ani po procesu zabydlení to ale 
zdaleka nekončí. Dále lidé řeší běž-
né každodenní záležitosti, během 

nichž se může vyskytnout nějaká 
ta obtíž. Nestačí mi peníze na pro-
voz domácnosti ani pro potřeby 
mých dětí. Chci si najít práci, ale 
nedaří se mi. Potřebuji něco vyřídit 
na úřadě, ale nevím, kam mám jít 
a mám obavy z jednání s pracov-
níkem. Slyšel jsem o akci Milostivé 
léto, rád bych toho využil, ale ne-
vím, jak se to dělá. Přišel mi dopis 
a já nerozumím tomu, co se v něm 
píše. Mám problémy se svým sou-
sedem a potřebuji to s někým pro-
brat. Nemám svého praktického 
lékaře a budu rád, pokud mi někdo 
pomůže si nějakého najít.

Jsou vám tyto věty povědomé? 
Potřebujete pomoci? Jsme tady 
pro vás. Domluvíme si schůzku 
v kanceláři, u vás doma anebo 
vás doprovodíme, kam budete 
potřebovat.

 Jiří Sobota

Kontaktujte 
sociálního pracovníka

Jiřího Sobotu

Osobně:
Spolek PORTAVITA,

Náměstí T. G. Masaryka 810/4,
Havířov – Šumbark,

úřední dny v pondělí a středu
8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Telefonicky:
604 571 215

E-mailem:
sobota@portavita.cz

V roce 2022 připravuje PORTAVITA nové projekty
Spolek PORTAVITA v součas-
né době připravuje pro konec 
roku 2022 a počátek roku 
2023 realizaci nových projektů 
v oblasti sociální podpory pro 
lokalitu Havířov – Šumbark.

První z nich naváže na úspěšný 
projekt HOUSING FIRST I, díky 
kterému bylo v letech 2020 – 2022 
zabydleno celkem 24 domácností. 
Po dvou letech intenzivní sociální 
práce můžeme říct, že 19 rodin dnes 
stále řádně bydlí. Od listopadu 2022 
bude spuštěn navazující projekt 
PORTAVITA - HOUSING FIRST II, 
kde by mělo být zabydleno ve stejném 
režimu dalších 14 domácností. Opět 
půjde o samoživitelky, popř. rodiny 
s dětmi, kterým se dlouhodobě ne-
daří najít si stabilní bydlení, a proto 
žijí například v azylových zařízeních, 
v přelidněných bytech či v nevyhovu-
jících podmínkách. Stejně jako v prv-
ním projektu bude těmto rodinám 
poskytována intenzivní podpora 
sociálními pracovníky Spolku POR-
TAVITA. Pokud již víte, že patříte do 
cílové skupiny, tzn., že jste rodičem 
(rodiči) s dětmi, kteří dlouhodobě 
nemají jisté bydlení, kontaktujte ko-
ordinátorku projektu, Mgr. Danielu 
Brůnovou (tel.: 731 260 350, mail: 
brunova@portavita.cz).

Další projekt, který se bude od 
listopadu 2022 realizovat, je HOU-

SING LED. Jedná se o poskytování 
podpory právě těm domácnostem, 
které si prošly HOUSING FIRST 
I, a které potřebují a mají zájem 
o pokračující spolupráci. Noví 
zájemci budou přijati jen v přípa-
dě, nebude-li naplněna kapacita. 
Podmínkou zde je, že již bydlíte 
v nájemním bydlení, tzn., že máte 
uzavřenou nájemní smlouvu a jste 
rodič(e) s dítětem(mi), kteří potře-
bují pomoct v různých oblastech 
života (úhrada nájmu a služeb, 
hospodaření apod.).

V neposlední řadě Spolek POR-
TAVITA počítá s rozvojem komu-
nitních aktivit na území Havířov 
– Šumbark, a to v rámci projektu 
zabývající se rozvojem komunitní 
činnosti. Cílem tohoto projektu je 
podporovat setkávání skupin lidí 
ve vybraných lokalitách a aktivovat 
je v rozvoji nápadů a činností, které 
by měly pozitivní dopad na místní 
život v dané lokalitě Šumbark.

Od listopadu 2022 má dále Spolek 
PORTAVITA v plánu rozšířit Nábyt-
níkovou banku o novou cirkulární 
dílnu, a to díky finanční podpoře 
Nadace ČEZ. Kromě možnosti zís-
kat základní nábytek z Nábytníku 
(podmínky pro jeho obdržení jsou na 
webových stránkách www.portavi-
ta.cz), bude možnost si v nově otevře-
né dílně vlastnoručně opravit vlastní 
či darovaný poškozený nábytek. Bliž-
ší informace Vám předáme ve chvíli, 
kdy bude projekt oficiálně spuštěn.

A jaké další projekty v PORTA-
VITĚ aktuálně běží? Se společností 
Heimstaden pokračuje spolupráce 
v programech S námi domů a Kri-
zové bydlení. Program S námi domů 
nabízí nájemní bydlení a sociální 
podporu mladým dospělým, kteří 
maximálně jeden rok před podáním 
žádosti ukončili pobyt v ústavním 
zařízení, pěstounské péči nebo 
v domě na půli cesty. Klientům je 
poskytnuto nájemní bydlení se sní-

ženým nájemným po dobu dvou let 
a plně vybavený byt. Sociální pra-
covník Spolku PORTAVITA pak 
těmto mladým dospělým nabízí 
podporu v oblasti nácviku doved-
ností potřebných pro schopnost sa-
mostatného bydlení (tzn. jak hradit 
nájem a služby, jak si zajistit pravi-
delné příjmy, jak si nastavit zálohy 
na energie atd.). 

Posledním programem je pak 
Krizové bydlení. Jedná se o krátko-
dobé nájemní bydlení u společnosti 
Heimstaden, které je poskytováno 
převážně rodiči(ům) s dětmi, kteří 
řeší některou z krizových situací. Za 
ty se považuje např. akutní potře-
ba odejít od agresivního partnera, 
hrozba odebrání dětí nebo živelná 
pohroma (např. požár). Tato forma 
bydlení není poskytována osobám, 
které řeší bytovou otázku, tzn., že 
aktuálně nemají kde bydlet. I zde 
poskytuje Spolek PORTAVITA in-
tenzivní sociální podporu, jejichž 
cílem je rodinu za krátký čas (max. 
6 měsíců) natolik stabilizovat, aby 
byla brzy schopna samostatného 
bydlení bez podpory.

Bližší informace o všech nových 
a stávajících projektech včetně 
kontaktních údajů na odpovědné 
pracovníky Spolku PORTAVITA 
najdete na webových stránkách 
www.portavita.cz.

 Daniela Brůnová

Upozornění k připojení bytové jednotky k energiím

Podnájemník je povinen udržovat bytovou jednotku připojenou 
na energie. V případě odpojení od energií, demontáže elektroměru, 

příp. plynoměru je povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit pracovníkům Spolku Šumbarák.

Následně, ve lhůtě do dvou měsíců,
se zavazuje k zajištění nového připojení bytu na energie. 

V okamžiku, kdy nebude byt napojen na energie, nemusí být podnájem-
níkovi prodloužena podnájemní smlouva a podnájem může být ukončen.

Jak správně likvidovat 
použitý nábytek?
Co udělat s použitým nábyt-
kem, elektrospotřebiči a dal-
ším vybavením domácnosti, 
který máte v plánu vyhodit? 

K tomuto účelu slouží sběrný 
dvůr. Do sběrného dvora je možno 
tyto věci odvést, avšak u nábyt-
ku je nezbytné, aby byl rozložen 
na části. Sběrný dvůr nerozebra-
ný nábytek nemusí přijmout. 

Je také důležité, aby v tomto ná-
bytku či vybavení domácnosti ne-
byly štěnice. Pokud víte, že jsou věci 

zaštěnicované, tak je prosím nevy-
hazujte do sběrného dvora, ale nej-
prve kontaktujte deratizační firmu. 
Věci odvezte do sběrného dvora, jak-
mile jsou štěnice na bytě vyhubeny.

Nevyhazujte použitý nábytek 
ani další vybavení domácnosti 
ke kontejnerům.

Rovněž buďte opatrní a neber-
te například nábytek od popelnic, 
protože nikdy nevíte, odkud tento 
nábytek pochází a zda v něm ne-
jsou přítomny například štěnice.

 Tomáš Novotný

Co je nového v klubu 
Bumerang?
V letošním roce prošla naše 
služba AS Bumerang mnoha 
pozitivními změnami. Od 
ledna došlo k navýšení 
věkové skupiny, otevřela 
se hudebna a také jsme 
zavedli terénní program. 

V praxi to znamená, že klub Bu-
merang mohou využívat děti od 6 
do 20 let, za kterými také chodíme 
ven do terénu,  jejich přirozeného 
prostředí, kde spolu s nimi trávíme 
jejich volný čas a povídáme si s nimi 
o věcech pro ně aktuálních. K novin-
kám patří také pravidelné setkání 
s důstojníkem AS Jakubem, který 
si s dětmi povídá nejen o Bohu, ale 
i o jiných tématech, která děti mo-
mentálně zajímají. Dále jsme pro 

naše uživatele připravili bohatý pro-
gram, který už naštěstí nebyl ome-
zen covidovými opatřeními. Děti 
se tak naplno mohly zapojit do růz-
ných programů a akcí např. Den 
dětí a slavnostní otevření hudebny 
s umělcem KHOMOU. Byl jim rov-
něž zprostředkován kontakt a začle-
nění do společnosti prostřednictvím 
účasti na tanečním a hudebním 
vystoupení na festivalu Šumbark-
FEST pořádaném Spolkem POR-
TAVITA, výletu do ZOO Ostrava, 
přehlídky v Krnově a v poslední řadě 
akce Armády spásy Den proti chu-
době. Čeká nás ještě spousta akcí 
spojených s koncem roku např. Mi-
kuláš, Eurotopia Opava aj., kterých 
si jistě všichni užijeme.

 Blažena Sedláková

Odečty vodoměrů
S koncem roku jsou spojeny odečty vodoměrů a náměrů indikátorů topení. 
Dovolujeme si připomenout základní informace. Podnájemníci bu-
dou ve stanovených termínech vyzváni ke zpřístupnění vodoměrů 
pro opisy stavů. V případě, že Vás pracovník nezastihne doma a ne-
bylo mu umožněno provést odečet, reagujte, prosím, na písemnou 
výzvu vhozenou do poštovní schránky. Dodavatel je totiž oprávněn 
vyúčtovat množství dodané vody odhadem z průměrné spotřeby za 
minulé období, popřípadě jiným způsobem dle prováděcího právního 
předpisu. Je zásadní, aby byl odečet vodoměrů proveden, zabráníte 

tím případným zvýšeným nákladům a reklamacím.
Upozorňujeme podnájemníky, aby kontrolovali opisovaný stav vo-

doměrů, protože podpisem stvrzují správnost odečtu.
Chybně podepsané odečty nelze reklamovat.
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DĚKUJEME! Spolek PORTAVITA velice děkuje svým partnerům za jejich 
dlouhodobou podporu, bez níž by nebylo možné poskytovat naše bydlení 
s doprovodným sociálním programem ani pořádat komunitní akce pro 
občany městské části Havířov – Šumbark. Jmenovitě děkujeme společnosti 

Heimstaden, Statutárnímu městu Havířov a společnosti Auto Heller.

PORTAVITA je členem potravinové banky
V září 2022 se Spolek 
PORTAVITA stal členem 
Potravinové banky Ostrava, 
povýšili jsme po dvou letech 
působení jako odběratelé. 

Pravidelně odebíráme potraviny 
z potravinového řetězce Tesco a Glo-
bus, které pak rozdělujeme formou 
potravinového balíčku na základě 
spolupráce se sociálním pracovní-
kem, který je seznámen s nepřízni-
vou sociální situací klienta.

Tento rok jsme od ledna do září 
rozdělili potřebným klientům 
5 tun potravin, proběhlo 378 vý-

dejů potravinových balíčků rodi-
nám a jednotlivcům v nouzi. Cel-
kem jsme podpořili 1330 osob.

Na jaře jsme se zúčastnili Ná-
rodní potravinové sbírky, která 

probíhala v Kauflandu v Havířo-
vě u stadionu. Díky štědrosti lidí 
jsme mohli pro naše klienty shro-
máždit 540 kg trvanlivých po-
travin. V říjnu proběhla Krajská 

potravinová sbírka, kdy nám po-
traviny sesbírali studenti na ško-
lách v našem regionu. Konkrétně 
pro naši organizaci je to Gymná-
zium Havířov - Město, Gymná-
zium Havířov - Podlesí a Střední 
průmyslová škola stavební Haví-
řov. Tímto jim srdečně děkujeme!

Na závěr roku v sobotu 12. 
listopadu proběhlo druhé kolo 
sbírky potravin jako vždy v ha-
vířovském Kauflandu u zimního 
stadionu. Tentokrát se nám po-
dařilo vybrat magických 444 kg 
potravin a drogerie. 

 Táňa Ševčíková

POTRAVINOVÁ SBÍRKA. I v nepříznivé době se nám v listopadu podařilo 
vybrat přes 400 kg potravin.  FOTO: JIŘÍ SOBOTA

Co je náplní PORTAVITY

Pokračování z první strany

Spolek PORTAVITA se dále 
věnuje těmto projektům:

Sociální bydlení PORTAVITA 
v Havířově – Prostřední Suché 
– poskytuje16 bytů ve dvou by-
tových domech s nájemní smlou-
vou, garantovanou výší nájmu 
a nízkými náklady na služby spo-
jené s bydlením.

Program S námi domů – za-
jišťuje sociální podporu terénní 
sociální službou mladým lidem 
odcházejících z ústavní a náhrad-
ní rodinné péče.

Projekt Krizové bydlení – zpro-
středkovává sociální podporu 
terénní sociální službou osobám 
a rodinám, které se ocitly v nena-
dálé krizové životní situaci (domá-
cí násilí, živelná pohroma atd.).

Projekt PORTAVITA – HOU-
SING FIRST – 20 bytů v Karviné 
a v Havířově převážně pro matky 
samoživitelky, které potřebují 
kromě bydlení také dlouhodo-
bou intenzivní sociální podpo-

ru. V současné době je projekt 
ukončen. Žádosti přijímáme 
do nové výzvy se zabydlením 
zima 2022/2023.

Nábytník – poskytuje jinak ne-
potřebný nábytek lidem, kteří jsou 
v krizové životní situaci a nemají 
jinou možnost zajistit si základní 
vybavení bytu.

Komunitní činnosti v lokali-
tách, kde žijí osoby v nepříznivé 
sociální situaci či přímo osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 
(Havířov – Šumbark a Orlová).

Časopis Šumbarák – občasník, 
který vychází v nákladu 2 200 
kusů a je roznášen do domácností 
v lokalitě Havířov – Šumbark.

Potravinová pomoc – Spolek 
PORTAVITA je členem Potravi-
nové banky Ostrava. Potravino-
vá pomoc je poskytována pře-
devším klientům sociální služby 
Cesta k domovu.

Veřejná služba – osobám nachá-
zejícím se v hmotné nouzi umož-
ňujeme vykonávat veřejnou službu 
v rámci našich pobočných spolků.

Na Šumbarku funguje 
nový Sociální podnik
Spolek PORTAVITA během 
tohoto roku otevřel Soci-
ální podnik PORTAVITA. 
Myšlenka předcházející jeho 
otevření byla pomoci lidem, 
kteří jsou v evidenci Úřadu 
práce, lidem dlouhodobě 
nezaměstnaným a sociálně 
znevýhodněným v obtížné ži-
votní situaci, kterým by mož-
nost vykonávání práce mohla 
přinést kromě výdělku také 
udržení si pracovního návy-
ku, popřípadě i zvýšení se-
bevědomí, sebehodnoty člo-
věka, a to i díky této práci. 

Sociální podnikání Spolku 
PORTAVITA zahrnuje podnika-
telské aktivity prospívající spo-
lečnosti a životnímu prostředí. Ty 
hrají důležitou roli v místním roz-
voji a vytváří pracovní příležitosti 
pro osoby se sociálním nebo kul-
turním znevýhodněním. Zisk je 
z větší části použit pro další rozvoj 
sociálního podniku. Pro podnik je 
sice důležité dosahovat kladného 
hospodářského výsledku, ale zá-

sadní je také zvyšování veřejného 
prospěchu.

Sociální podnik Spolku POR-
TAVITA je určen pro všechny ši-
kovné a pečlivé, kteří jsou zdravot-
ně a mentálně způsobilí vykonávat 
práci. Jedná se o úklidové práce 
bytů po rekonstrukci, výhledově 
také vyklízení sklepů, bourací prá-
ce (likvidace obkladů, rozebírání 
plovoucích podlah) a stěhovací 
práce. Dosud bylo hlavní lokalitou 
výkonu práce město Havířov, ale 
v příštích týdnech bude rozšířena 
do Ostravy, následovat bude Kar-
viná a výhledově i Orlová.

Co mají lidé udělat, když mají 
zájem v sociálním podniku praco-
vat? Samozřejmě nás kontaktovat 
na emailové adrese mojzisek@
portavita.cz

 Tomáš Novotný


