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Úvodní slovo
Také rok 2021 přinesl nová témata a přizpůsobování se novým situacím. S tím 
také souvisí změny pravidel služeb tak, aby byly v souladu s požadavky po-
kračující pandemie. Tato situace přetrvávala po celé první pololetí roku. Byli 
jsme však již více připraveni na to, co rodiny s dětmi potřebují, a jak pomáhat 
nejen dětem, ale i rodičům zejména v distanční výuce. Byli jsme v intenziv-
nějším kontaktu s rodinami, ne vždy však v tolik potřebném osobním kon-
taktu z důvodu hygienických opatření. Významnou roli sehrála komunikace 
v on-line prostoru, zejména při práci s dětmi v nízkoprahových klubech.

I druhé pololetí roku přineslo nové věci, které jsme před pandemií ne-
dělali nebo dělali jinak. Potřeby rodin a dětí se mění vzhledem k aktuální 
situaci. Ke klientským rodinám bylo potřeba přistupovat s větším pocho-
pením a empatií. Mnohé rodiny si s novou situací nevěděli rady, neuměly 
zpracovávat nové poznatky a požadavky doby. 

Také nároky na potravinovou a materiální pomoc narůstaly.
Příprava na správnou komunikaci s klienty v nové době také přináší 

nové požadavky na vzdělávání zaměstnanců. Témata vzdělávání se více ori-
entují na komunikaci, řešení krizí klientů a zvládání stresových situací.

Dobrovolníci našeho dobrovolnického centra dělají skvělou práci pře-
devším při pomoci s přípravou do školy. Distanční výuka byla pro mnohé 
děti zatěžující a mnohdy také došlo k propadu ve prospěchu. Absence osob-
ní komunikace s učiteli byla pro mnohé děti nezastupitelná. Právě tu sehrá-
vali nezastupitelnou roli dobrovolníci, kteří těmto dětem pomáhají dohnat 
výpadek ve školní výuce. S doučováním pomáhali také dobrovolníci, kteří 
se původně přihlásili do sociálních pobytových služeb, které byly uzavřeny.

Předpokládáme, že v oblasti sociálních služeb bude v dalším období do-
cházet k důležitým proměnám v naší práci, které budou reagovat na měnící 
se potřeby rodin s dětmi. Tyto rodiny budou potřebovat intenzivnější po-
moc. Budeme je také více podporovat v jejich orientaci na měnící se situace. 
Práce s klienty bude náročnější, bude také vyžadovat větší odbornou pomoc. 
Budeme také pokračovat s potravinovou a materiální pomocí v případě akut-
ní potřeby. Nízkoprahové kluby budou moci díky grantům nabízet pestřejší 
program. I zde bude individuální pomoc dětským klientům prioritou.

Ivo Vaněček
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Základní informace
Správní rada 
Předseda:  Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.
Členové:  Ing. Hana Hanzlová
  Bc. Kateřina Gebauerová

Dozorčí rada
Předseda:  Petra Hajková
Členové:  Ing. Jan Čmelík
  Vojtěch Barot

Základní údaje o společnosti:
Právní forma:   Obecně prospěšná společnost
Datum zápisu:   5. listopadu 2013
Registrace:   Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných 
    společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě 
    oddíl O, vložka 1223
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Poskytované sociální služby  
a ostatní činnosti

Registrované sociální služby:
Nízkoprahové kluby pro děti a mládež (Magnet – Opava, Na Hraně – Hlučín)
Poskytována od: 1. 1. 2014
Cílová skupina:  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožená společensky 
   nežádoucími jevy, etnické menšiny, 

   osoby, které vedou rizikový způsob život nebo jsou tímto  
   způsobem života ohroženy

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytována od: 1. 1. 2014
Cílová skupina:  děti a mládež ve věku od 6 do 19 let ohrožená 
   společensky nežádoucími jevy,
   osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
   osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
   tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi,  
   etnické menšiny

Ostatní činnosti:
Dobrovolnické centrum
Dobrovolníci pomáhají ve spolupracujících organizacích, ale také 
v domácnostech
(efektivní trávení volného času, doučování)

Doprovázení pěstounských rodin
„Pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí“ Pomoc a podpora
pěstounským rodinám

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
Podpora a pomoc rodinám s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
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NZDM Magnet 2021
První polovina roku 2021 byla opět ve znamení protipandemických opatře-
ní, a proto služba fungovala v omezeném režimu. Dětem a mládeži byly po-
skytovány individuální konzultace, kdy jeden pracovník byl přítomen v klubu 
a dle potřeby pomáhal klientovi s jeho aktuálními potřebami. Kontakt s kli-
enty probíhal také prostřednictvím sociálních sítí, volnočasové aktivity byly 
pozastaveny, pracovníci služby byli klientům k dispozici pro zajištění dopo-
lední distanční výuky a odpoledního doučování. Terénní forma služby byla 
také omezena, kontakt s klienty probíhal telefonicky a on-line, v naléhavých 
případech došlo na osobní setkání. Pracovnice udržovaly kontakt s dětmi 
z Azylového domu pro matky s dětmi, pro které bylo toto období rovněž 
náročné. 

Na základě informací z Pracovní skupiny „Děti, mládež, rodina“ Komu-
nitního plánování města Opavy vyvstala potřeba škol a rodičů v zajištění 
distanční výuky a podpory dětí v oblasti vzdělávání. Služba NZDM vytvořila 
leták, který byl ve spolupráci s paní Poláškovou z odboru školství distribu-
ován základním školám. Na základě toho služba NZDM zajistila distanční 
výuku a pomoc s přípravou do školy celkem 12 dětem, a to jak z řad veřej-
nosti, tak z řad klientských rodin SAS Elim Opava. Do této činnosti se zapo-
jili pracovníci všech sociálních služeb organizace Elim. V rámci komunikace 
s rodiči, dětmi a školami byla opět potvrzena závažnost celé situace. Zou-
falou situaci a bezmoc nad školními povinnostmi prožívaly nejen děti, ale 
i rodiče, kteří byli bezradní. Pracovníci poskytovali dětem a mládeži psycho-
sociální podporu, pracovali na zvýšení jejich sebevědomí a komunikačních 
dovednostech. Mládeži chyběl osobní kontakt a běžná docházka do školy. 

Služba se hodlala zapojit do Opavského dne dětí, ale ten byl v původním 
termínu zrušen. Na začátku roku služba obdržela zprávu o finanční podpo-
ře projektu z Nadace Tesco „Vy rozhodujete, My pomáháme“, díky které se 
podařilo zafinancovat akce pro děti a mládež. Proto pracovníci služby nedo-
čkavě vyhlíželi avizované zprávy o možném rozvolnění opatření.

Realizovány byly následující akce:
•	 17. 7. 2021 Výlet do Lesního baru U Kopaniny v Hradci nad Moravicí.
•	 21. 7. 2021 Fičíme – koloběžky a přibližovadla v Městských sadech.
•	 10. 8. 2021 Výtvarný workshop na terase Magnetu – akce byla 
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realizovaná ve spolupráci se společností „Umění lidem“. Mladí vý-
tvarníci s dětmi navrhli tematické kresby, které poté společně pře-
nesli na novou zeď a společně vše vymalovali. Pozitivní ohlas se nám 
dostal nejen ze strany klientů, ale také ze strany veřejnosti i tříd ma-
teřských školek, které se na novou zeď chodily dívat.

•	 12. 8. 2021 Workshop parkour FreeRun Kobeřice u Elimu – na zá-
kladě předchozí spolupráce a zájmu dětí, byla oslovena společnost 
Parkour FreeRun Prajzská z Kobeřic. Uskutečnil se workshop, kde 
byly dětem vysvětleny a předvedeny jednotlivé cviky a děti se moh-
ly s parkouristy blíže seznámit.

•	 16. 8. 2021 Herní den u Elimu aneb Letem světem – pro děti byly 
připraveny tematické hry podle vybraných zemí světa. Děti musely 
splnit zadané úkoly, za které dostaly odměnu. Společnou odměnou 
bylo také opékání na nové terase Magnetu.

Služba se pozvolně navracela do běžného chodu v rozsahu, který umož-
ňovala platná nařízení. V letních měsících pracovníci s klienty využívali po-
sezení na terase, tak aby mohli být všichni na čerstvém vzduchu. V terénu 
docházelo k monitorování, kontaktu se stávajícími klienty a novými zájemci. 
Byla navázána spolupráce se základní školou Slezského odboje, které byly 
nabídnuty naše služby. V průběhu tohoto roku byly častými tématy vztahy 
mezi dětmi, agresivní chování, on-line prostor, šikana, vzdělávací potřeby. 
Na tato témata pracovníci reagovali preventivními programy a aktivitami. 
Do konce roku realizováno 7 akcí, které byly plánovány dle aktuálního vývo-
je. Akce byly nabízeny nejen klientům našich služeb, ale také spolupracují-
cím organizacím a veřejnosti: 
•	 20.–21. 9. 2021 služba NZDM se, jako každý rok, zapojila do akce Týden 

nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace streetwork. 
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V rámci této akce se nízkoprahové kluby otevírají veřejnosti.
•	 4. 9. a 16. 10. 2021 proběhly v parku u Elimu Dobročinné bazárky 

oblečení, jejichž výtěžek bude použit na potřeby pro klienty služby.
•	 18. 10. 2021 – Trénink parkouru v tělocvičně Elimu.
•	 11–12/2021 Albertovy obchůdky – tento projekt proběhl v předvá-

nočním čase, pracovníci s dětmi vyráběli vonné hrníčkové svíčky ve 
stylu „zero waste“. Staré hrníčky, které by lidé jinak vyhodili, daro-
vali NZDM Magnet, děti je pak s pracovníky naplnily voskem, ozdo-
bily přírodninami. Poté proběhl on-line prodej, děti se podílely na 
balení svíček a odesílání svíček zákazníkům. Smyslem projektu byla 
nejen finanční gramotnost, ale také seznámení dětí s procesem vý-
roby a prodeje. Za výtěžek bylo pro děti pořízeno vybavení do klubu.

•	 5. 11. 2021 se v Magnetu uskutečnila Halloweenská přespávačka.
•	 6. 12. 2021 Mikulášská nadílka. 
•	 20. 12. 2021 Vánoční besídka.

Vzdělávání a zvyšování odbornosti 
Svou odbornost si pracovníci zvyšovali účastí na kurzech a seminářích. 

Jednotliví pracovníci absolvovali kurzy na téma Pozitivní myšlení a práce 
se stresem, Odbourávání stresu a napětí, relaxační techniky, Zvládání nároč-
ných životních situací při práci s klientem, Základy problematiky závislostního 
chování, Výcvik v motivačních rozhovorech aj. Dvě pracovnice nízkoprahové-
ho klubu úspěšně zakončily vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání v oboru 
sociální práce, čímž splnily odbornou kvalifikaci, kterou ukládá Zákon o so-
ciálních službách. Pracovníci se zúčastnili setkání Pracovní skupiny nízkopra-
hových služeb pro děti a mládež (PS NZDM a STREET Na Vlně). Tato skupina 
sdružuje pracovníky nízkoprahových služeb v Moravskoslezském kraji. V prů-
běhu roku se zástupci organizace zúčastnili jednání „Pracovní skupiny Děti 
mládež rodina“ v rámci Komunitního plánování města Opavy.

Co se povedlo:
•	 Byl podpořen projekt Nadací Tesco „Vy rozhodujete, My pomáhá-

me“, díky čemuž byly zafinancovány akce pro děti a mládež v letním 
a podzimním období.

•	 Realizace dalších akcí pro děti a mládež, které probíhaly od podzimu 
do konce roku.
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•	 Realizace dobročinných bazárků oblečení, jejichž výtěžek bude pou-
žit na nákup vybavení pro děti a mládež.

•	 Propojení služeb a vzájemná spolupráce v oblasti podpory dětí 
a mládeže v době pandemie (školy, doučování, distanční výuka, 
vztahy, psychosociální podpora klientů), spolupráce s Azylovým do-
mem pro matky s dětmi.

•	 Projekt Obchůdky s Albertem – výroba a prodej svíček a aktivní za-
pojení dětí do celého procesu.

•	 Pořízení nové kuchyňské linky do klubu Magnet, protože stará linka 
byla již nefunkční a nevyhovující pro potřeby služby. 

•	 Byl podpořen projekt Aktivitou k prevenci z dotačního programu 
Prevence kriminality Statutárního města Opava, díky kterému bu-
dou realizovány akce pro děti v roce 2022.

•	 Navázání spolupráce s firmou Optys, která věnovala materiál pro 
aktivity klubu Magnet.

Počet klientů – NZDM 47/STREET 10
Kontakt – 847/20
Intervence – 885/41

Personální zajištění: 
Celkový počet zaměstnanců: 6 
Přepočtený stav zaměstnanců/úvazků: 4,7 

Mgr. Alena Peterková 
koordinátorka NZDM a SAS
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) Na Hraně (Hlučín)

Chod služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Na Hraně byl silně 
ovlivněn aktuálně probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a s ní souvi-
sejícími bezpečnostními opatřeními. Zařízení od 4. 1. 2021 fungovalo pouze 
v režimu individuálních konzultací, kdy zařízení mohl v jednu chvíli navštívit 
pouze jeden klient, kterému zde byl k dispozici jeden pracovník.

V době individuálních konzultací byly pozastaveny všechny volnočaso-
vé aktivity a byly poskytovány pouze služby jako sociální poradenství nebo 
informační servis. Klienti měli také možnost požádat o pomoc s přípravou 
do školy a úkoly, spojené s distanční výukou, která probíhala během první 
poloviny roku. Pracovníci se během této doby věnovali převážně plánování 
aktivit, které byly využitelné v době volnějšího provozu. Vzhledem k ome-
zení se návštěvnost klubu v tomto období rapidně snížila, také z důvodu 
omezení pohybu, karantén a probíhajícího onemocnění u klientů služby.

Pracovníci byli k dispozici i na sociálních sítích, které se na určitou 
dobu staly v podstatě hlavním komunikačním kanálem mezi klienty a zaří-
zením. Velká pozornost byla věnována sociální síti Instagram, která je mezi 
klienty hojně využívaná a slouží jako prostor ke sdílení zábavného, ale i na-
učného a preventivního obsahu. Díky online prostoru se nezpřetrhaly vazby 
s klienty, kteří s námi rádi i touto formou komunikovali. Právě přes sociální 
sítě se pracovníci snažili klienty motivovat v smysluplném trávení volného 
času. Připraveny byly vědomostní kvízy, výzvy s různými tématikami nebo 
jednoduché recepty a způsoby přípravy pokrmů, tipy na knížky nebo ankety 
k hodnocení klubu. 

Od 24. 5. došlo k navýšení kapacity zařízení, z důvodu rozvolnění ně-
kterých pandemických opatření. Navýšením kapacity na 10 klientů a 2 pra-
covníky v jednu chvíli, došlo k opětovné, pravidelné návštěvnosti klientů, 
kteří zařízení využívali hlavně jako alternativu k trávení volného času, který 
jinak tráví neorganizovaně a pasivně, často v okolí přilehlého sídliště nebo 
autobusového, či vlakového nádraží. Právě trávení volného času v zařízení 
je pro ně velmi atraktivní, protože si mohou vyzkoušet různé aktivity nebo 
hry, se kterými se v běžném prostředí nemusí setkat. Mezi častá témata pa-
třila škola, online výuka, která pro spoustu klientů představovala náročnou 



11

změnu v jejich režimu. Jako v minulých letech, i v tomto roce se řešila té-
mata, jako je alkohol, drogy, marihuana a další návykové látky, jejichž rizika 
byla prezentována prostřednictvím preventivních programů, které se v klu-
bu pravidelně realizovaly. 

Důležitou součástí roku bylo pokračování projektu „Nová šance pro 
mladé“. Projekt je financován z Evropského fondu a jeho cílem je zefektiv-
nění práce s klienty NZDM a celkové zkvalitnění služby. Díky tomuto projek-
tu mohlo zařízení nakoupit potřebné nové vybavení, ke spokojenosti klientů 
a rozšířit tak nabídku volnočasových aktivit. Již v roce 2020 byla pořízena 
herní konzole, ke které byla v roce 2021 dokoupena televize, pro maximální 
zážitek ze hry.

NZDM Na Hraně se zapojilo také do „Týdne nízkoprahových klubů“, 
který již tradičně pořádá Česká asociace Streetwork. Tento týden slou-
ží k prezentaci všech zapojených nízkoprahových zařízení, které připravují 
program nejen pro své klienty, ale také pro širokou veřejnost, aby zvýšili 
povědomí o zařízeních tohoto typu. V zařízení se v rámci této akce konal 
den otevřených dveří, který byl určen právě pro širokou veřejnost. Předsta-
vena byla mimo jiné kronika a aktivity, které klub nabízí. Speciální program 
byl připraven také pro klienty služby, kdy byla uspořádána soutěž v tvorbě 
jednohubek, turnaj nebo realizace výtvarných aktivit. 

Zvyšování odbornosti pracovníků a vzdělávání
Pracovníci si během roku 2021 zvyšovali svou odbornost a pravidelně se 
vzdělávali v oblastech sociální práce tak, aby se stále zvyšovala kvalita práce 
s klienty. Důležitou součástí zvyšování kompetencí bylo nalezení vhodného 
supervizora pro realizaci supervizních sezení, které započaly v druhé polovi-
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ně roku. Pracovníci získávali metodickou podporu, mimo supervizi, také ze 
strany vedení organizace a koordinátora služby.

Školení, kterých se pracovníci NZDM Na Hraně zúčastnili, byla různoro-
dá. Velkým přínosem byly školení s tématikou krizové intervence, motivací 
klientů sociálních služeb ke změně, prevence užívání návykových látek, ale 
také setkání u online kulatých stolů s ostatními NZDM, konference, webi-
náře, či setkávání v rámci Pracovní skupiny Komunitního plánování v městě 
Hlučín. 

Prezentace služby:
•	 V říjnovém čísle Hlučínských novin vyšel článek o NZDM Na Hraně, 

kde bylo představeno fungování služby a aktivity zařízení.
•	 V září proběhla na hlučínském náměstí událost s názvem „Den zdra-

ví“, která byla zaměřena na prezentaci sociálních služeb z Hlučína. 
Návštěvníci si zde mohli změřit hodnoty ve svém těle, edukovat se 
v oblasti péče o své zdraví, ale také se seznámit se sociálními služba-
mi ve svém okolí, které zde měly svá jednotlivá stanoviště.

•	 Týden nízkoprahových klubů, pořádaný Českou asociací Streetwork. 

Co se povedlo:
•	 Zařízení se v únoru zapojilo do projektu „Velikonoční obchůdky“, 

každoročně pořádaného Nadačním fondem Albert. Pracovníci, spo-
lečně s klienty, malovali hrníčky, které byly následně, během měsí-
ce března, prodávány prostřednictvím webových stránek NF Albert. 
Pro formu online prodeje se zařízení rozhodlo z důvodu probíhají-
cích pandemických opatření. Z prodeje bylo získáno celkem 3 600 
Kč a tyto prostředky byly použity na nákup vybavení pro klienty, dle 
jejich výběru.

•	 NZDM Na Hraně navázalo spolupráci s Městskou knihovnou Hlučín, 
která darovala vyřazené knihy pro klienty, k podpoře kladného vzta-
hu k četbě.

•	 Navázání spolupráce s dobrovolnickým centrem Ostravské univerzi-
ty, pro případné doučování klientů.

Pracovníci, společně s vedením organizace revidovali standardy kvali-
ty sociální služby a doplňovali případné změny. Během roku 2021 se také 
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vytvořily různé typy propagačních materiálů, které jsou určeny pro poten-
ciální klienty, zájemce, rodiče i širokou veřejnost. 

NZDM Na Hraně (Hlučín)
Počet klientů (uživatelů) – 54
Kontakty – 1266
Intervence – 359

Personální zajištění: 
Celkový počet zaměstnanců: 4
Přepočtený stav zaměstnanců/úvazků: 2,6

Příklad dobré praxe
Klient je uživatelem služby již několik let. Službu začal využívat z důvodu 
absence soukromí v menším bytě, který sdílí s rodinnými příslušníky, se kte-
rými nevychází zrovna nejlépe. Kromě absence soukromí klient trpí také 
absencí koníčků a svůj čas tráví neorganizovaně, pasivně. Nejčastěji se jed-
ná o potulování se městem s kamarády. Klient do klubu dochází delší dobu 
a nachází zde efektivní výplň volného času a pracovníky, kteří jej vyslechnou 
a cítí se v jejich blízkosti dobře. Klient našel vhodné místo pro sdílení svých 
názorů, postojů, cítí, že na jeho názoru záleží a k pracovníkům si vybudoval 
důvěru. 

V rámci dospívání se však začne kamarádit se staršími kamarády, kte-
ří mají bohaté zkušenosti s návykovými látkami a poněkud rizikovým způ-
sobem života. Klient se dostává do situace, kdy je pro něj těžké rozeznat, 
co je správné a co ne. O návykových látkách samozřejmě slyšel, ale neměl 
s nimi doposud vlastní zkušenost, vlastně ani nezná rizika, která mohou 
být s užíváním spojena. Přichází do klubu, aby se poradil a zjistil informace, 
které mu chybí k tomu, aby si mohl o věci udělat obrázek. V klubu mu jsou 
vysvětlena rizika užívání návykových látek, dopad na jeho organismus, ale 
také možný dopad na sociální život, školní prospěch atd. 

Klient poznává nové informace, se kterými se nesetkal vůbec nebo jen 
okrajově a zamýšlí se nad proběhlými rozhovory a účastní se preventivních 
programů na tato témata. Tyto informace, které pravidelně v klubu dostává, 
jej mohou nasměrovat na jinou cestu, než kterou by se bez těchto informací 
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vydal. V NZDM Na Hraně je užívání návykových látek velmi častým téma-
tem, se kterými se setkává velká část klientů. Nejčastěji se jedná o cigarety, 
alkohol nebo marihuanu. 

Bc. Tereza Holleschová 
vedoucí služby NZDM Na Hraně
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SAS Elim Opava
Služba SAS Elim Opava fungovala v první polovině roku v omezeném režimu, 
dle platných protiepidemických opatření. Pracovnice se střídaly v kancelá-
řích, byl zaveden také systém homeoffice, s rodinami probíhaly individuální 
schůzky. Rodinám bylo poskytováno poradenství a aktivizace v oblastech: 
zadluženost, nedostupné bydlení, vztahové problémy, zajištění aktivit pro 
děti, péče a výchova dětí, vzdělávací potřeby dětí, doučování, příprava na 
reparáty, řešena byla také témata jako distanční výuka, školní „docházka“ 
dětí. Jako návazná, byla dětem opět zprostředkována služba NZDM Magnet. 
V rámci této spolupráce byla 6 dětem zajištěna distanční výuka a pomoc 
s přípravou do školy. Služba v uplynulém roce spolupracovala s 3 dobrovol-
níky Dobrovolnického centra Elim v rámci programu Do-učení.

V rámci řešení jednotlivých případů klientských rodin probíhala spolu-
práce s OSPOD, Úřadem práce – Hmotná nouze, Intervenčním centrem Bílý 
kruh bezpečí Ostrava a Centrem psychologické pomoci. Nově také navázání 
spolupráce Centrem duševního zdraví Opava, které v krizových situacích 
rodin poskytli rychlou a kvalitní pomoc.

Děti klientských rodin se mohly zúčastnit aktivit, které pořádali pracov-
níci služeb SAS Elim Opava, NZDM Magnet a Magnet STREET v rámci pod-
pořeného projektu Nadace Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. 

Služba SAS Elim Opava zřídila také svou facebookovou stránku, která má 
sloužit k předávání užitečných informací klientským rodinám a rovněž pre-
zentaci činnosti služby veřejnosti.

Rodinám a potřebným z řad veřejnosti byla poskytována potravinová 
pomoc a poradenství k řešení jejich nepříznivé situace. V rámci prevence 
zneužívání potravinové pomoci došlo k přenastavení pravidel pro její vý-
dej a nastavení spolupráce s dalšími organizacemi. V této souvislosti bylo 
jednáno s organizacemi, které jsou také členy Potravinové banky v Ostravě 
(Armáda Spásy, Eurotopia Opava). Služba SAS Elim Opava obdržela potra-
viny z Krajské potravinové sbírky, do které se zapojily: Masarykova střední 
škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, 
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvko-
vá organizace, Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 
5, příspěvková organizace. V listopadu se služba zapojila také do Podzimní 
potravinové sbírky, tentokráte v Penny marketu. Všem dárcům děkujeme.
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Vzdělávání a zvyšování odbornosti 
Svou odbornost si pracovníci zvyšovali účastí na kurzech a seminářích. 

Jednotliví pracovníci absolvovali kurzy na téma Pozitivní myšlení a práce 
se stresem, Odbourávání stresu a napětí, relaxační techniky, Zvládání nároč-
ných životních situací při práci s klientem, Základy problematiky závislostního 
chování aj. V průběhu roku se zástupci organizace zúčastnili jednání „Pracov-
ní skupiny Děti mládež rodina“ v rámci Komunitního plánování města Opavy.

Co se povedlo:
•	 V rámci návaznosti našich služeb zajistit distanční výuku a podpořit 

děti v rámci přípravy do školy.
•	 Realizace akcí pro děti a mládež klientských rodin v rámci činnosti 

návazné služby NZDM Magnet.
•	 Vybavit kontaktní místnost pro realizaci služby Asistovaného kon-

taktu a další práci s klienty.
•	 Spolupracovat na jednotlivých případech s návaznými službami 

a zajistit rodinám odbornou pomoc 
•	 Zajistit rodiny v náročné životní situaci materiální pomocí, a to pře-

devším díky dárcům z řad veřejnosti.
•	 Spolupráce se společnostmi: RegioJet (jízdenky pro klientskou ro-

dinu), Slezské zemské muzeum (aktivity pro děti), Veselá věda (pří-
městské tábory), Multikino Cinnestar (vstup na filmová představení), 
Studio Twins – Kadeřnictví Opava (poukazy na kadeřnické služby pro 
klienty), firma Retis, s.r.o. (tisk letáků služby SAS Elim Opava).

Všem dárcům, partnerům a organizacím děkujeme.

Počet klientů – 16 rodin/67 osob
Kontakt – 328
Intervence – 753

Personální zajištění: 
Celkový počet zaměstnanců: 3
Přepočtený stav zaměstnanců/úvazků: 1,8

Mgr. Alena Peterková 
koordinátorka NZDM a SAS
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Dobrovolnické centrum
Stručný popis realizace projektu:
Dobrovolnické centrum Elim Opava se zaměřuje nejen na propagaci myš-
lenky dobrovolnictví, ale i aktivně zapojuje dobrovolníky do činností s klien-
ty v jednotlivých zařízeních a programech. Hlavní činností dobrovolnického 
centra je výběr dobrovolníků prostřednictvím motivačního rozhovoru a psy-
chotestů, jejich připravení na činnost dobrovolníka v rámci základního 
a poté i odborného školení. V průběhu roku také pořádáme pro aktivní 
dobrovolníky supervize. Toto vše se děje v souladu se zákonem o dobrovol-
nictví a s akreditací Ministerstva vnitra ČR. V souladu s tímto zákonem jsou 
dobrovolníci pojištění na úraz a zodpovědnost za škodu. Rovněž se zaměřu-
jeme na kvalitní informační kampaň, zachování spoluprací s organizacemi, 
školami atd. Dobrovolníci pravidelně posílají reporty o svých činnostech, 
takže máme nepřetržitý přehled o jejich činnosti.

Hodnocení realizovaných aktivit:
Během roku 2021 se nám i přes pandemickou situaci podařilo udržet a na-
plnit naše očekávání co se týče dobrovolnických hodin a nejrůznějších ak-
tivit. Mnoho činností bylo sice průběžně pozastavováno, kontaktování bylo 
složitější a omezilo se samozřejmě i školení a supervize dobrovolníků. Přes-
to jsme však byli stále v pochodu a především studenti byli velmi aktivními 
dobrovolníky. 

Dobrovolníci se zapojují v neziskových a příspěvkových organizacích, se 
kterými spolupracujeme jako vysílající organizace. Také se zapojují v pomo-
ci jednotlivcům, jako jsou zdravotně znevýhodnění lidé.

Dále se dobrovolníci mohou zapojit do těchto programů:
•	 Program Doučení – program se zaměřuje na doučování dětí. 
•	 Program Kamarád pro volný čas – dobrovolník je kamarádem dítěti, 

které se často cítí osaměle a nemá kamarády.
•	 Dobrovolníci seniorům – dobrovolník dochází vypomáhat seniorům 

s výplní volného času nebo pomáhá s jednorázovými aktivitami.
•	 Středa, pomoci třeba – Program založen pro výplň času a nových zá-

žitků dětí ze sociálně slabších rodin a dobrovolníků (sbírání odpadků 
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kolem řeky, sázení stromků atd..) – funguje především v teplých 
měsících.

•	 Pomoc pejskům bez domova ve spolupráci MS Spolek pro ochranu 
zvířat – jeden z našich doplňujících programů a oblíbených progra-
mů. (zavedena podmínka – dobrovolník může vykonávat tuto čin-
nost, ale musí k tomu vykonávat také činnost, která se orientuje na 
pomoc lidem)

Dále se rozneslo přibližně 150 ks letáčků, jak na střední a vysoké školy, 
tak do ordinací lékařů a další veřejná místa. Tímto způsobem jsme také pro-
pagovali dobrovolnictví.

Počet dobrovolníků, kteří se zapojili:
Za celý rok 2021 bylo aktivních 77 dobrovolníků a odpracovali celkem 1288,2 
hodiny.

Daří se nám také propagovat službu na sociálních sítích, skrze které ko-
munikujeme s dobrovolníky nejčastěji. (Instagram, Facebook) Pravidelně 
také píšeme novinové články o dobrovolnictví například do Hlásky či MS 
Deník.

Hlavní přínos dobrovolnictví a zhodnocení výstupů
•	 prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže
•	 budování občanské společnosti
•	 prostor pro mezigenerační diskuzi
•	 integrace znevýhodněných občanů, budování prosociálního chování
•	 aktivní zapojení seniorů do dobrovolnické činnosti
•	 zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do dobrovolnických progra-

mů. Upevnění pracovních návyků, rozšíření komunikačních a sociál-
ních dovedností, získání potřebné praxe (i pro studenty) 

•	 dobrovolníci získali potřebnou praxi a náhled na sociální a souvisejí-
cí služby a neziskové organizace, zlepšili své komunikační schopnos-
ti, empatii, naslouchání a smysluplně trávili volný čas

•	 rozvíjení komunikačních dovedností, zapojení se do společenského 
života a zvýšení sociálních kompetencí klientů, zkvalitnění poskyto-
vané sociální služby přijímajících organizací, doplnění profesionální 
péče 
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•	 rozvíjení propagace projektu dobrovolnictví, počet dobrovolníků je 
rostoucí, obměňující se

Školení dobrovolníků
Základní školení:
•	 Leden 2021 – Základní školení – 2 dobrovolníci
•	 Únor 2021 – Základní školení – 2 dobrovolníci
•	 Březen 2021 – Základní školení - 17 dobrovolníků
•	 Duben 2021 – Základní školení – 6 dobrovolníků 
•	 Květen 2021 – Základní školení – 5 dobrovolníci
•	 červen – 1 dobrovolník
•	 Červenec - 12. 7. 2021 – 1 dobrovolník
•	 Září – 3 dobrovolníci
•	 Říjen – 10 dobrovolníků

Odborné školení:
•	 Květen 2021 – 18 dobrovolníků
•	 Říjen 2021 – 7 dobrovolníků

Školení koordinátora a akce:
•	 4. 3. 2021 – Pracovní setkání Elim 
•	 17. 3. 2021 – Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním
•	 25. 3. – Setkání Ministerstva zdravotnictví
•	 12. 4. 2021 – MAS Opavsko aktivní děti
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•	 27. 4. 2021 – Schůzka lokální partnerství Vítkov
•	 7. 6. 2021 – Aktivní děti MAS Opavsko 
•	 16. 6. – Setkání správní rady
•	 16. 6. – Výroční porada
•	 17. 6. – Schůzka s paní Křivánkovou, rozhovor pro Adru (bude zve-

řejněn na jejich sociálních stránkách a blogu) 
•	 21 – 24. 6. Školení pro dobrovolníky přes Adru
•	 13. 9. . 14. 9., 15. 9., 20. 9., 21.9., 22. 9., 29. 9., 1. 10. 2021 – Školení 

koordinátorů dobrovolníků přes MV
•	 12. 10. 2021 – Pracovní skupina osoby se zdravotním postižením
•	 18. 10. 2021 – Aktivní občanství

Články
Články zaslány 14. 6. do:
•	 Hláska 
•	 Bolatice
•	 Bruntál
•	 Vítkov
•	 MS Deník

Jednorázové akce:
•	 30. 7. 2021 – Středa, pomoci třeba (sběr odpadků podél řeky)
•	 14. 8. 2021 – Prezentace služby – Za plotem, sekání břidlice – Vítkov
•	 17. 9. 2021 – Dny dobrovolnictví – Prezentace služby v ZOO Ostrava

Ocenění dobrovolníka:
Byl předán poukaz na 1000,- do kadeřnictví dobrovolnici, která je u nás už 
roky a poctivě dochází do domova seniorů – dobrovolnice Jarmilka.

Příklad dobré praxe 2021
Tatínek mladého Pavlíka volal do Dobrovolnického centra na jaře s pros-
bou, že by chtěl najít kamaráda pro svého syna, kterého v 17 letech v noci 
postihla mozková příhoda, která měla fatální následky. Pavlík ochrnul a cel-
kový intelekt klesl o několik let níže. Přišel o všechny kamarády a praktic-
ky od počátku jeho handicapu ho žádný ze spolužáků či bývalých přátel 
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nenavštěvuje. Tatínek se tedy stal nejen jeho autoritou, ale také pečovate-
lem a kamarádem a začal cítit, že je toho na něj příliš. 

Dobrovolnice Maruška u nás v centru zatím žádnou historii neměla, ale 
její bratr Vojta ano. Rok docházel k seniorovi, který bydlel sám, byl na vo-
zíku a prošel v minulosti fyzickým týráním, proto jeho důvěra k veřejnosti 
nebyla příliš silná. Vojta ale jeho pohled na lidi změnil, když mu ukázal, jak 
příjemná lidská společnost může být. I mezi nimi vzniklo pouto, na které 
senior vzpomíná i po letech do dnes. I přesto, že Vojta ve své činnosti pokra-
čovat kvůli škole nemohl, jeho sestra Maruška má stejně dobré srdce a po 
letech se sama ozvala, že by chtěla dobrovolníka vykonávat stejně tak, jako 
její bratr, ale v jiné sféře. Dohromady jsem je spojila s mladým Pavlíkem. 
Zda bude činnost vyhovovat Marušce i Pavlíkovi, nebylo zprvu jasné. Pavlík 
už má 21 let a je opravdová osobnost. Úsměv ani vtipné poznámky k čemu-
koli mu neschází už od prvního dne propuštění z nemocnice. Nepodléhal 
nikdy depresím ani špatným náladám z nešťastného osudu, který se mu při-
hodil. Brzy se s ním smířil a pokračoval, byť si stále pamatuje všechny věci, 
po kterých jako mladý toužil, včetně jmen svých vysněných dětí, nedává 
vzpomínkám smutný důraz, spíše naopak. Maruška se prvně vztahu obáva-
la a nevěděli jsme, zda Pavlíkovy vtípky zvládne, ale ve spolupráci s tatín-
kem se situace srovnala a stali se z nich dobří kamarádi. Maruška Pavlíka 
navštěvuje několikrát měsíčně a společné chvíle jsou kvalitně strávené. 

Z povahy nejen Maruščiny osobnosti, ale i jejího bratra Vojty, který se 
dobrovolnictví věnoval také zodpovědně, mám dojem, že se Maruščin 
a Pavlíkův přátelský vztah stane dlouhodobou záležitostí. Na tomto příběhu 
je krásné vidět nejen, jak lidé chtějí pomáhat lidem, ale jak se „dobrovolnic-
tví“ dědí v rodině.

Personální zajištění: 
Celkový počet zaměstnanců: 1
Přepočtený stav zaměstnanců/úvazků: 1

Dominika Kramná
koordinátorka Dobrovolnického centra Elim
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Doprovázení pěstounských rodin
Jsme doprovázející organizace, která poskytuje na základě pověření k so-
ciálně-právní ochraně dětí služby pěstounským rodinám na území celého 
Moravskoslezského kraje. Naše činnost je postaven na všestranné podpoře 
pěstounů a dětí, které jsou svěřeny do jejich péče. 

Během roku 2021 doprovázející organizace Elim Opava, o.p.s. spolupra-
covala se 46 pěstounskými rodinami. Tento počet se během roku měnil. 
Byly uzavřeny 4 nové Dohody o výkonu pěstounské péče, 9 Dohod o výkonu 
pěstounské péče bylo ukončeno (4x zletilost dítěte, 1x ukončeno pěstoun-
ství – dítě předáno do Ústavní péče, 2x ukončeno přechod k jiné DO, 2x 
dítě se vracelo do bio rodin). K 31.12. 2021 mělo s naší organizací platnou 
smlouvu 41 pěstounských rodin, z čehož 32 rodin jsou příbuzenští pěstouni, 
pěstounských 8 rodin jsou pěstouni zprostředkovaní, také doprovázíme 1 
pěstounku na přechodnou dobu.

Rok 2021 byl v mnohém podobný předchozímu roku. Bylo nastaveno 
mnoho omezení souvisejících s onemocněním Covid-19, která znemožňo-
vala, pro naši práci, tak důležitou přímou práci s rodinami, kdy schůzky čas-
tokrát musely probíhat neosobním způsobem, nebylo možné organizovat 
dostatek vzdělávacích seminářů, či zajistit respitní akci pro děti. O to in-
tenzivnější byla spolupráce s rodinami jinými způsoby, udržování křehkých 
vztahů založených na partnerství a důvěře. Hledání možností podpory rodin 
a současně naplňování zákonných povinností.

I přes vyšší odliv pěstounských rodin se podařilo udržet stabilní orga-
nizaci. V následujícím období bude vyhledávání a zajištění nových dohod 
velký výzva, to i s ohledem, že celá situace je významně komplikována jak 
snížením zájmu o pěstounství, tak zahlceností soudů, které řeší podané ná-
vrhy s velkou prodlevou. V naších aktivitách souvisejících s propagací Do-
provázení v naší organizaci budeme i nadále aktivně pokračovat.

Na konci roku 2021 byla schválena nove zákona 359/1999 Sb., která se-
bou přinese mnohé změny jak pro rodiny, tak pro naši organizaci. 
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Pěstounům jsme poskytovali či zprostředkovali tyto služby:
1. Vzdělávání pěstounů:

Vzdělávací semináře v prezenční formě proběhly v sídle organizace Elim 
Opava (Rolnická 21A, Opava), a v Ostravě (Žilinská 13, Ostrava – Poruba). 
V prvním čtvrtletí s ohledem na opatření Covid 19 neproběhl žádný vzdě-
lávací seminář. Dne 20. 3. 2021 proběhl online seminář na téma Terapeu-
tické rodičovství I. S přicházejícími letními měsíci a rozvolňováním jsme se 
snažili k prezenční formě vzdělávání vrátit, ale mnohé ze seminářů jsme 
museli z důvodu nemocí lektorů a pěstounů, v některých případech i níz-
kého zájmu ze strany pěstounů z důvodu obav z nakažení při skupinových 
aktivitách, opět zrušit. Semináře prezenční formou se dařilo organizovat až 
v posledním čtvrtletí roku. 

V roce 2021 se nám podařilo zrealizovat pouze malou část z naplánova-
ných vzdělávacích aktivit: 
•	 2x čtyřhodinový vzdělávací seminář, 2x osmihodinový vzdělávací 

seminář – témata: Terapeutické rodičovství I. a II., Doba covidová 
a technologie

Celkem organizace zajistila pro pěstouny touto formou 24 hodin 
vzdělávání.

Během celého roku mohli pěstouni využívat online semináře zajištěné 
jiným organizacemi. Seminářů bylo široké spektrum, v různých délkách 
i rozličných tématech. Pěstouni si tímto způsobem naplnili podstatnou část 
vzdělávání. K dispozici byla taktéž rozsáhlá knihovna Elimu pro samostudi-
um pěstounů, pracovníci se taktéž věnovali individuálním vzdělávání pěs-
tounů v domácnosti. 

2. Respitní péče:

V roce 2021 s ohledem na situaci související Covid-19 nebyl zrealizován ani 
tábor, ani víkendový pobyt pro děti našich pěstounů.

Respitní péče byla tedy především zajištěna formou Dohod o zajištění 
osobní péče o dítě osobou blízkou nebo externím poskytovatelem pobyto-
vých služeb pro děti (tábory, příměstské tábory, letní pobyty, apod.). Snažili 
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jsme se pěstounům maximálně vyjít vstříc v proplacení respitní péče pro 
děti. 

3. Odborná pomoc:

V roce 2020 využili naši klienti 107,5 hodin terapeutických konzultací. Od-
borná pomoc byla zajištěna formou DPP a nákupem služeb.

Vzdělávání a supervize doprovázejících pracovníků Elim Opava:
Pracovníci se v průběhu roku věnovali vzdělávání jak on-line formou, tak 

samostudiem. V druhé polovině roku proběhlo i několik prezenčních semi-
nářů. Pracovníci v průběhu roku absolvovali tyto semináře: Úvod do závis-
lostí a komunikace s klientem při podezření na užívání návykových látek, 
Hranice ve vztahu ke klientovi soc. služby, Můj brácha má prima bráchu, 
Terapeutické rodičovství I., Terapeutické rodičovství II., Kniha života – mapa 
života – mapa rodiny, Doba covidová a technologie, Agrese - jak jí u dětí 
předcházet, jak na ni reagovat, jak s ní pracovat následně, Agresivita u dětí 
- drzé dítě – negativismus, Bezpečný kontakt, Terapeutické pohádky, Jak 
vést děti k finanční zodpovědnosti, nedělejme si to těžší (Vztahy v krizi, jak 
si poradit s životem v karanténě), terapeutické příběhy pro děti v adopci, 
bezpečný kontakt dítěte v PP s bio rodinou, odborné setkání – podpora se-
beregulačních dovedností u dítěte.

Konference:
•	 25. – 26.8. 2021 online Dítě v péči příbuzného

Pracovníci pravidelně absolvovali skupinovou supervizi a to v měsíci 
květnu a listopadu 2021.

Propagace NRP a organizace Elim Opava, o.p.s.:
Hodně aktivit spojených s propagací oblasti NRP byla v roce 2021 zruše-
na, pracovníci Doprovázení se snažili účastnit se on-line setkání, která byla 
organizována.
•	 Pravidelná on-line setkávání Fóra doprovázejících organizací MSK.
•	 Pravidelná komunikace s Asociací Dítě a Rodina, která sdružuje do-

provázející organizace v rámci celé ČR.
•	 On-line setkání související s připomínkováním změn v novele zákona 

č. 359/1999 Sb., seznamování se se změnami v novele, které bude 
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třeba uvést v praxi.
•	 9/2021 proběhl na KÚ metodický den k oblasti NRP.
•	 Setkání pověřených osob – metodické doporučení vedení PPPD.

Pracovníci Doprovázení měli zájem o účast na akcích Třebovický ko-
láč a Dejme dětem rodinu akce, Den rodiny na zámku ve F.M., Z důvodu 
nevhodného termínu a naplněné kapacity akce, se účast pracovnic Elimu 
neuskutečnila. 

Personální změny v roce 2021:
Ke 4. 1. 2021 byla přijata nová pracovnice pro oblast Doprovázení (úvazek 
0,3), od 1. 10. 2021 tento úvazek změnil podobu na pozici pracovnice Do-
provázení/Koordinátorka (úvazek 0,4).

K 1. 9. 2021 byla přijata nová pracovnice pro oblast Doprovázení (úvazek 
0,3).

K 15.9.2021 byl ukončen jeden pracovní poměr a pracovnicí doprováze-
ní (úvazek 0,3).

K 30. 9. 2021 byl ukončen jeden pracovní poměr s koordinátorkou do-
provázení (úvazek – 0,5).

Ke 31. 12. 2021 zaměstnává Elim Opava, o.p.s. v oblasti doprovázení 
celkem: 1 doprovázející pracovnici na úvazek 0,9, další pak na úvazek 0,7 
a 1 doprovázející pracovnice s úvazkem 0,3. Koordinátora /doprovázejícího 
pracovníka s úvazkem 0,4.

Celkový úvazek v oblasti doprovázení 2,3.
K dispozici byla také psycholožka zaměstnaná na dohodu. 
V roce 2021 jsme v oblasti doprovázení absolvovali kontrolu z Kraj-

ského úřadu práce dne 8. 12. 2021. Žádná další inspekce ani kontrola 
neproběhly. 

Mgr. Lucie Hanzelková
koordinátorka doprovázení

pěstounských rodin
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Prevence sociálního vyloučení  
a komunitní práce

Na začátku roku jsme se potýkali s protiepidemickými opatřeními a řada 
činností byla omezena, proto jsme byli nuceni pozastavit kroužky i pláno-
vání akcí. Kontakt s klienty byl však i přes různá omezení pravidelný, ko-
munikace probíhala zejména prostřednictvím telefonních hovorů nebo na 
sociálních sítích, s některými klienty jsme se setkávali také osobně. Práce 
v komunitě se během celé doby pandemie stala mnohem náročnější, neboť 
klienti ztráceli motivaci a zájem. Mnoha klientům se nedařilo najít si práci, 
vhodné bydlení, potýkali se s problémy souvisejícími s výchovou dětí, apod. 
Psychicky náročné období se pak podepsalo na vztazích v jednotlivých ro-
dinách, ale i celé komunitě, proto bylo našim hlavní zájmem poskytnout 
klientům potřebnou pomoc a být jim oporou. 

Po rozvolnění protiepidemických opatření jsme se s velkým zájmem pus-
tili do obnovení kroužků a plánování akcí, z čehož byly nadšené děti i jejich 
rodiče. V rámci kroužku šití, který navštěvovaly děti pravidelně a s oblibou, 
jsme si párkrát místo šití připravili nějaké jídlo nebo si zahráli hry. S novým 
školním rokem se nám podařilo zorganizovat ještě fotbalový kroužek, který 
se taktéž těšil velkému zájmu dětí, zejména tedy chlapců. Kromě kroužků se 
nám podařilo zorganizovat mnoho akcí také pro celé rodiny.

Realizovány byly následující akce: 
•	 30. 9. 2021 – návštěva Slezského zemského muzea v Opavě
•	 2. 11. 2021 – Hravé odpoledne – hraní společenských a deskových 

her
•	 16. 11. 2021 – Podzimáček – výroba podzimních dekorací
•	 23. 11. 2021 – výroba adventních věnců
•	 7. 12. 2021 – Vánoční dílna – výroba adventních dekorací
•	 10. 12. 2021 – Mikuláš – Mikulášská nadílka

Po celý rok jsme se v rámci celé komunity věnovali především otázce 
nevyhovujícího bydlení, problémům s oddlužením, nezaměstnaností a do-
učování dětí. Právě otázka bydlení trápila členy komunity nejvíce. Bohužel 
nemají jinou možnost, než platit vysoké nájmy za nevyhovující podmínky, 
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neboť volných bytů je velmi málo a majitelé bytů zájemce odmítají, jeli-
kož mají obavy týkající se neplacení nájmů a soužití s majoritou. Vzhledem 
k protiepidemickým opatřením bylo obtížné najít si zaměstnání, proto se 
klienti potýkali s náročnějším hospodařením v domácnosti a problémy se 
splácením dluhů, proto jim byla v případě potřeby poskytována potravino-
vá a materiální pomoc.

Co se povedlo: 
Oslovili jsme nadaci JaT, která přispívá na kauci při zajištění nájemního bytu. 
Žádost o příspěvek byla schválena, a tak jsme získali možnost zprostředkovat 
tuto pomoc rodině s malým dítětem, jež žije v naprosto nevyhovujících pod-
mínkách k bydlení a pro výchovu dítěte. Jelikož se nám nepodařilo za celou 
dobu bydlení pro rodinu najít, bude spolupráce pokračovat také v příštím roce. 

Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem se nám podařilo zajistit doučo-
vání pro děti z komunitních domů, ale také jiných romských rodin. Dobrovol-
níci docházeli k rodinám a dětem pomáhali s přípravou do školy, vysvětlovali 
dětem učivo a stali se tak oporou nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, 
kteří si mnohdy nevěděli s učením dětí rady.

Počet klientských rodin: 19 

Personální zajištění:
Počet zaměstnanců: 2
Počet úvazků: 1,15

Karin Vidličková 
Pracovnice pro komunitní práci
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Výsledky hospodaření

celkové náklady 2020 8 372 000 Kč

spotřeba materiálu, energie 402 000 Kč

Služby 986 000 Kč

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody 6 943 000 Kč

jiné ostatní náklady 37 000 Kč

členské a jiné příspěvky 4 000 Kč

příjmy celkem 8 210 000 Kč

dary - darovací smlouvy 51 000 Kč

tržby z prodeje služeb a majetku 20 000 Kč

dotace 2020 8 132 000 Kč

ostatní výnosy 7 000 Kč

výsledek hospodaření: -	 162 000 Kč

Negativní výsledek způsobil přirozený úbytek pěstounských rodin a nemož-
nost získání nových rodin z důvodu nezájmu o pěstounství a pomalého jed-
nání soudů při rozhodování o předávání dětí do pěstounských rodin. Přes 
veškerá opatření, která jsme pro snížení nákladů během roku přijali, se nám 
nepodařilo zcela tuto ztrátu eliminovat.
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Naši činnost podporuje: 
•	 Moravskoslezský kraj
•	 Město Opava, Hlučín, Vítkov, Bruntál
•	 Ministerstvo vnitra
•	 Ministerstvo práce a sociálních věcí
•	 Evropský sociální fond
•	 Norské fondy
•	 Nadační fond Albert
•	 Tesco
•	 Penam

Děkujeme všem ostatním sponzorům a dárcům, kteří přispěli nejen svý-
mi finančními, ale i materiálními dary a také všem dobrovolníkům, kteří 
přispěli vlastními silami.


