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Úvodní slovo
Důležitou změnou v životě Elimu v roce 2018 bylo ukončení sociální služby
Krizová pomoc. Nebyli jsme schopni dostát požadavku Krajského úřadu na zabezpečení této služby 24 hodin denně za stávajících podmínek. Proto byla tato
služba k 31.12.2018 ukončena.
Zároveň však přišla nabídka Krajského úřadu o udržení stávajícího počtu pracovních úvazků v souladu s Krajskou sítí. Bylo nám tedy umožněno po ukončení
Krizové pomoci rozšířit terénní službu nízkoprahového klubu Magnet Street. Tím
se nám podařilo naplnit jeden z cílů komunitního plánování o plnohodnotném
poskytování sociální služby v terénu pro děti a mládež ve dvou zaměstnancích.
Další snahou bylo udržení a rozvoj nové neregistrované služby Komunitní
práce, což se podařilo. Komunitní pracovnice zahájila roční kurz Komunitní práce
v Ostravě organizovaný Ostravskou univerzitou. Pracovnice tak získá kvalifikaci
pro tuto nelehkou práci.
Velmi pozitivní zprávou je stabilizace práce v Nízkoprahovém klubu Na Hraně
v Hlučíně. Nová kolegyně se pustila s velkým elánem do práce, přinesla do klubu
nové podněty a přístupy ke klientům. Byla navázána užší spolupráce s Městským
úřadem a OSPOD v Hlučíně.
Na poli doprovázení pěstounských rodin dochází ke zkvalitňování komunikace
v rodinách, zejména v rozhovorech s dětmi, pomocí nových komunikačních technik. Zaměřili jsme se na zkvalitňování této služby, nicméně i počet rodin mírně
stoupá. Přijali jsme novou kolegyni na dohodu o provedení práce.
Situace v dobrovolnickém centru je stabilizovaná, dobrovolníci pomáhají
v penzionech seniorů ve Slezské nemocnici, v psychiatrické nemocnici, doučují
děti, které mají problémy se školním prospěchem. Podařilo se nám rozšířit program 3G (náhradní dědeček, náhradní babička).
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pořádaly výlety s dětmi. Pomáhali jsme v rodinách nejen materiálně, ale i tam, kde se rodiče potýkají se situacemi, se kterými si neví rady. Aktivně spolupracujeme s Potravinovou bankou
v Ostravě.
V roce 2018 došlo tedy ke změnám, ale rozsahem poskytovaných služeb zůstává Elim na stejné úrovni. Cílová skupina zůstává také zachována – rodiny s dětmi. Naším cílem je především zkvalitňování poskytovaných služeb.
Ivo Vaněček
ředitel
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Základní informace
Správní rada
Předseda: 			
Členové: 			
			

Matúš Kušnír
Tomáš Kolman
Kateřina Gebauerová

Dozorčí rada
Předseda: 			
Členové: 			
		
		

Petra Hajková
Hana Hanzlová
Alžběta Kubíčková

Základní údaje o společnosti:
Právní forma:		
Datum zápisu:
Registrace: 				
			
			

Obecně prospěšná společnost
5. listopadu 2013
Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných 		
společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl O, vložka 1223

Registrované sociální služby:
Druh služby:
		
Poskytována od:
Cílová skupina : 		

krizová pomoc
1.1.2014
oběti domácího násilí, osoby v krizi

Druh služby:
		
				
Poskytována od:
Cílová skupina : 		
				
				
				

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Magnet – 		
Opava, Na Hraně – Hlučín)
1.1.2014
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

3

Druh služby:		
				
Poskytována od:
Cílová skupina:		
				
				
				
				
				

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 			
(Opava, Hlučín)
1.1.2014
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

Další oblasti organizovaných aktivit:
• Doprovázející organizace pěstounských rodin – „Pověření k vykonávání
sociálně-právní ochrany dětí“
• Dobrovolnické centrum
• Komunitní práce
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Magnet (Opava)
Nízkoprahové služby se zaměřují na děti a mládež žijící v Opavě, jejichž
způsob života může být pro ně ohrožující. Cílem je poskytovat podporu a pomoc
v situacích, které jsou pro ně obtížné.
Ambulantní forma NZDM Magnet – v loňském roce byla poskytována podpora
a pomoc v oblastech vzdělávání (psaní domácích úkolů a zpracování referátů,
podpora studentů studujících na odborných učilištích), vrstevnických vztahů
(konflikty a agrese ve vrstevnické skupině a jejich řešení), podpora v situacích
týkajících se rodinných problémů a partnerských problémů.
Častým jevem, který se začal mezi mládeží objevovat v průběhu uplynulého
roku, je: navštěvování zchátralých budov, sebepoškozování a zvyšující se
agresivita u dětí a mládeže. S mládeží se vzhledem k jejím specifikům a chování
hůře komunikuje (snižující se počet intervencí). To je také jeden z problémů,
na který se v následujícím roce služba NZDM Magnet zaměří v rámci prevence
a zvýšení kvality poskytované služby (vzdělávací semináře a kurzy pracovníků
v oblasti komunikace s touto cílovou skupinou, rozšíření aktivit zajímavých pro
cílovou skupinu).
Aktivity zaměřené na prevenci zahrnovaly tematické programy, které byly
doplněny projekcí dokumentů a diskuzemi. Programy: téma drog a závislostí (Když
v tom někdo lítá, Gamblerství, Alkohol, kouření), zdravý životní styl (Moderní
styly stravování), poruchy příjmu potravy (Anorexie, Bulimie), vrstevnické vztahy,
bezpečné užívání internetu, psychosociální dovednosti (Spolupráce).
V průběhu roku byly realizovány také kreativní aktivity a kuchařská okénka
pod názvem Lekce vaření. Tato aktivita vznikla na přání klientů a spočívala
v jednoduché přípravě pokrmu, na kterém se podíleli hlavně klienti za dohledu
pracovníků. Program byl spojen se zásadami hygieny, bezpečností při zacházení
s kuchyňským náčiním, přípravou pracoviště, rozdělení úkolů, stolováním
a úklidem. V červenci pak proběhla tradiční Přesnocka, která je mezi klienty
stále oblíbená. Oblíbená byla tvořivá odpoledne (výroba slizu, pletení náramků,
navlékání korálků). Klientům byla k dispozici také tělocvična s trampolínou, která
byla využívána pro trénování parkouru.
Terénní forma Magnet STREET – V průběhu roku probíhal monitoring města
Opavy (Městské sady, Dvořákovy sady, sídliště Kateřinky, sídliště Kylešovice,
OC Tesco, OC Breda, prostor za Slezankou, přiléhající ulice k oběma náměstím,
prostory v lokalitě Východního nádraží). Pracovník terénu mapoval místa, na
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kterých se zdržuje mládež, vytipovával problémové lokality, sledoval, jaká mládež
se na monitorovaných místech zdržuje a čím se ve volném čase zabývá. V rámci
prvokontaktu představil službu 46 osobám z řad cílové slupiny.
V návaznosti na ambulantní službu NZDM Magnet došlo také k monitoringu
blízkého okolí zchátralých budov na ulici Černá a také okolí budovy bývalé Karnoly
na Zámeckém okruhu.
Terénní služba je poskytována od pondělí do čtvrtku 12 – 16 hod. V listopadu
probíhalo výběrové řízení na pozici terénní pracovnice. Podařilo se najít
pracovnici, která od nového roku utvořila se stávajícím pracovníkem dvoučlenný
tým. Díky tomu může být služba poskytována plnohodnotně.
Služba NZDM Magnet se v průběhu roku zapojila do akcí: Světový den bez
tabáku (14. a 15. 5.) – zajištění doprovodných aktivit pro děti – lanové prolézačky,
skládání kostek, týmové soutěže, Opavský den dětí (2. 6.) – stanoviště se slackline a skládáním kostek. Na podzim se proběhla akce Týden nízkoprahových
služeb 25. a 27. 9. pořádaná Českou asociací streetwork. V rámci této akce měla
veřejnost možnost seznámit se s nízkoprahovými službami. Od 9. listopadu pak
probíhala v OC Breda výstava preventivních komiksů České asociace streetwork
pod názvem Bezstarostné mládí.
NZDM Magnet – Magnet STREET (Opava)
Klient – 39 / 8
Kontakt – 1491 / 35
Intervence – 460/ 51
Alena Peterková
koordinátorka NZDM a SAS
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Na
Hraně (Hlučín)
Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(NZDM), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním se na
ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Posláním klubu je poskytovat bezpečné
zázemí dětem a mladým lidem žijících v Hlučíně, jejichž způsob života může být
pro ně ohrožující, poskytovat podporu a pomoc v situacích, které jsou pro ně
obtížné. Nízkoprahový klub Na Hraně poskytuje své služby dětem a mládeži ve
věku 11 – 20 let. Zásadní význam sociální služby je v její poradenské a preventivní
činnosti. Pracovníci v průběhu roku připravují preventivní programy, které reagují
na současné problémy či situace týkající se klientů klubu.
Klientům byla poskytována podpora a pomoc při řešení rodinných a vztahových
problémů, potíží se vzděláním (doučování), otázky závislosti a jiného rizikového
chování.
V oblasti prevence byly realizovány programy formou preventivních nástěnek
a následných diskuzí a besed: Stádia drogové závislosti, Bezpečnost internetu,
Šikana, Kyberšikana, Letní rizika (noční zábava, alkohol, oheň, bezpečné koupání),
Tolerance (rasa, náboženství, postižení, odlišnosti), Nové drogové trendy (výskyt
syntetických drog), Finanční gramotnost. Promítány byly také dokumentární
snímky: Prague Night, Drogy berou duši, Děti, které neunesly svůj život, Katka,
Změna pohlaví, Živí mě sex, Drogy a.s., Severní Korea - život v uzavřeném světě,
Vězněm v cizině.
V rámci volnočasových a zážitkových aktivit proběhly následující akce: turnaj
ve stolním fotbálku a ping pongu, posilování na workoutovém hřišti, fotbal,
badminton a frisbee. V klubu proběhly také vědomostní, výtvarné aktivity
a kreativní aktivity (výroba náramků a lapačů snů klienty, které byly následně
určené k prodeji na vánočních trzích). Proběhla také tematická odpoledne dle
jednotlivých období v roce, zdobení perníčků, halloween, pečení dezertů.
NZDM Na Hraně (Hlučín)
Počet klientů – 42
Kontakty – 1333
Intervence – 359
Tereza Broďáková
vedoucí NZDM Na Hraně
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Posláním služby SAS Elim Opava je pomáhat při řešení problémů rodin s dětmi z Opavy a okolí, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování, a které nejsou tyto
rodiny schopny samy řešit. Služba je poskytována jednou pracovnicí na poloviční
úvazek také v Hlučíně.
Naším cílem je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby SAS je prevencí před umístěním dítěte do náhradní rodinné či ústavní péče. Pod tuto sociální službu u nás spadají tři programy:
• V programu DO-Učení jde o individuální práci dobrovolníka s dítětem,
kdy se dobrovolník snaží dítěti pomoci s jeho problémy s učením. Na
programu spolupracovali v roce 2018 celkem 4 dobrovolníci, kteří se individuálně věnovali 3 dítětem z klientské rodiny SAS Elim Opava. Z toho
jedna dobrovolnice působila v Hlučíně.
• Program Kamarád pro volný čas je založen na dlouhodobém vztahu dítěte a dobrovolníka. Dvojice dítě-dobrovolník se schází jedno odpoledne
v týdnu a tráví spolu volný čas. Na programu spolupracoval v roce 2018
celkem 1 dobrovolník a byly zapojeny 2 děti z jedné klientské rodiny.
• Terénní program Pro Rodinu je zajišťován pracovnicemi SAS Elim Opava.
V roce 2018 jsme s rodinami nejčastěji řešili problémy s financemi (nízké
příjmy, zadluženost, vyřizování dávek státní sociální podpory, vyřizování
splátkových kalendářů, vedení domácího rozpočtu, poskytování potravinové pomoci), doprovody na úřady, zprostředkování kontaktu s dalšími
institucemi, bydlení (žádosti o městské byty, poradenství v oblasti bydlení), zařizování domácnosti aj. Klíčové pracovnice navštěvovaly klienty
v jejich domácnostech, doprovázely je na úřady, k soudním jednáním,
pracovaly s klienty na plnění jejich individuálního plánu.
Klientským rodinám byla nabídnuta účast na vzdělávacích seminářích zaměřujících se na výchovu dětí a mládeže, které v průběhu roku organizovala služba
Doprovázení pěstounů Elim. Tyto vzdělávací aktivity považujeme jako velmi potřebné, protože výchova dětí je jedním z hlavních témat klientských rodin. Dále
byly realizovány akce: Výlet do Dinoparku ve Vyškově, Výlet do Velkého světa
techniky v Ostravě, Podzimní klubík pro děti, Mikulášská nadílka.
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Potravinová a materiální pomoc – V minulém roce probíhala spolupráce
s Potravinovou bankou Ostrava, díky níž jsme mohli našim klientským rodinám
poskytnout pomoc ve formě potravin – podpořeno 17 klientských rodin. Potravinová pomoc byla také poskytována potřebným osobám, které nebyly klienty
SAS Elim Opava, které přišly na základě písemného doporučení z OSPOD, ÚP, či
jiných poskytovatelů sociálních služeb. V říjnu a listopadu 2018 jsme se zúčastnili Národní potravinové sbírky a také Krajské potravinové sbírky. Zásadou služby
SAS Elim Opava je rozdělovat potraviny na základě potřebnosti a zároveň tak,
aby nedocházelo ke snižování motivace klientů/příjemců řešit svou situaci.
V průběhu roku nám dárci z řad veřejnosti darovali oblečení a věci do domácnosti. Tyto věci byly použity ve prospěch potřebných osob a dětí, které se
z různých důvodů nacházejí v nelehké životní situaci.
Všem dárcům, ať už materiální nebo potravinové pomoci, děkujeme.
Sociálně aktivizační služby - Opava
Počet klientů – 20 rodin (85 osob)
Kontakty – 266
Intervence – 540
Sociálně aktivizační služby - Hlučín
Počet klientů – 6 klientských rodin (16 osob)
Kontakty – 114
Intervence – 366
Alena Peterková
koordinátorka NZDM a SAS
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Krizové centrum
Posláním krizové pomoci je poskytovat psychickou podporu a sociální pomoc
osobám, které se ocitly v akutní krizi a obtížné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. Ročně poskytneme zhruba 500
intervencí cca 60 klientům.

Naše zásady:
• anonymita - klient vystupuje v rámci služby anonymně, i v rámci evidence je jeho anonymita zaručena, klient může vystoupit z anonymity pouze
na základě svého souhlasu;
• bezplatnost - služba je poskytována bezplatně);
• nestrannost - služba je poskytována bez předpojatosti, zaujatosti, předsudků, bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníků;
• samostatnost - klienti služby jsou vedeni k tomu, aby byli sami schopni
situaci vyřešit a aby využívali své přirozené sociální prostředí - rodina,
přátelé, spolupracovníci a síť institucí);
• dobrovolnost - služby jsou poskytovány se souhlasem klientů);
• profesionalita - (pracovníci služby KC garantují klientům profesionální
přístup).
Životní krize je situace, která může potkat každého z nás. Jedná se o subjektivně prožívaný stav bezvýchodnosti, bezmoci, zoufalství, vyčerpanosti. V takové
chvíli člověk potřebuje pomoc, podporu, porozumění, bezpečí.
Krizové centrum pomáhá lidem, kteří se dostali do pasti domácího násilí. Pro
velkou část osob je těžké si vůbec přiznat, že se stali oběťmi domácího násilí.
Provází je stud nebo neschopnost uvěřit tomu, že se násilí děje právě jim. Služba
je určena lidem, kteří už nechtějí snášet násilné chování, ať už psychické nebo
fyzické. Těmto klientům poskytujeme poradenství, podporu v řešení situace, ale
také bezpečný prostor pro sdílení. Pokud dojde k vykázání násilného partnera
z domácnosti, pomáháme klientům napsat předběžné opatření a následně v případě potřeby prodloužení předběžného opatření. V této oblasti spolupracujeme
s právníkem.
Hana Šindlerová, Ivo Vaněček,
koordinátoři krizového centra
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Dobrovolnické centrum
Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s. se zaměřuje na rozvoj dobrovolnictví a filantropie jako takové. Rozvoj, rozšiřování a zlepšování stávající služby dobrovolnického centra, rozšíření dobrovolnických programů, zlepšení informační
kampaně. V roce 2018 jsme prezentovali dobrovolnictví v článcích v tisku, náborech na středních a vysokých školách v celém kraji. Kvalitní příprava dobrovolníků pro výkon jejich dobrovolnické činnosti obsahuje psychologické testy,
základní školení, odborné školení a supervize.
V roce 2018 se naši dobrovolníci, zapojovali nejen do pravidelných návštěv,
pomoci jednotlivým klientům, ale také se zapojili i do spousty jednorázových
akcí, pořádané městem Opavou, také pořádaných jinými organizacemi, se kterými spolupracujeme.
V průběhu roku se zájem o dobrovolnictví neustále zvyšoval. Dobrovolníci
pomáhali ve všech přijímajících organizacích, podíleli se na zajištění různých akcí
např. Potravinová sbírka, Joy run, Heroes race, Free hugs apod. Viz níže popis
všech jednorázových akcí, kterých se účastnili dobrovolníci.
Akce free hugs, která byla pořádaná v Opavě, se zúčastnili i dobrovolníci z jiného města v našem kraji.
Dále se rozneslo přibližně 250 ks letáčků, jak na střední a vysoké školy, tak na
sídliště Opava Kateřinky, Úřad práce Opava., nebo při jednorázových akcích.
Dobrovolnické centrum nabízí programy, do kterých se zapojilo mnoho
dobrovolníků:
• Program DO-učení: Dobrovolník se jedenkrát týdně schází s dítětem
a snaží se mu pomoci s jeho problémy s učením. Doučování dětí v roce
2018 probíhalo jak v prostorách Elimu, tak také v prostorách škol. Do
programu DO-učení se letos zapojilo – 14 dobrovolníků.
• Kamarád pro volný čas - Dítě a dobrovolník se schází nejméně po dobu
10 měsíců na jedno odpoledne v týdnu a věnují se volnočasovým aktivitám, které si společně domlouvají. Pořádají
• společné aktivity, výlety, návštěvy zajímavých míst, účastní se zábavných
akcí. Dobrovolník dělá dítěti společníka a průvodce, mohou spolu navštívit kulturní či sportovní akce.
• V programu Kamarád pro volný čas bylo letos zapojeno – 6 dobrovolníků.
• Program 3G - propojení tří generací se zapojila 2 dobrovolnice - (náhradní babička, dědeček)
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Hlavní přínos dobrovolnictví
propagace dobrovolnictví, rostoucí počet dobrovolníků
prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže
integrace znevýhodněných občanů, zmenšení rizik sociálního vyloučení
aktivní zapojení seniorů do dobrovolnické činnosti
zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do dobrovolnických programů.
Upevnění pracovních návyků, rozšíření komunikačních a sociálních dovedností, získání potřebné praxe.
• dobrovolníci získali potřebnou praxi a náhled na sociální a související
služby a neziskové organizace, zlepšili své komunikační schopnosti, empatii, naslouchání a smysluplně trávili volný čas
• zmírnění sociální izolace, zlepšení komunikačních dovedností, aktivní zapojení do společenského života a zvýšení sociálních kompetencí klientů,
zkvalitnění poskytované sociální služby přijímajících organizací, doplnění profesionální péče.
•
•
•
•
•

Jednorázové akce
19.1.2018 – doprovod uživatelů ze Síria
15.2.2018 - Pochování basy- Vítkov
5.3.-14.3.2018 - festival jeden svět
22.3.2018 – přednáška pro seniory o programu 3G
28.4.2018 – Otevírání turistické sezóny v Opavě
24.5.2018 – pomoc při doprovázení klientů Síria na akci
2.6.2018 – Joy run
29.6.-1.7.2018 – Hradecký slunovrat

Nové podepsané smlouvy s organizacemi:
Domovinka-Denní stacionář
Vesalius

Mediální prezentace:
1/2018 – Vítkovský zpravodaj – ocenění dobrovolníků
21.3.2018 – Náš domov - Bruntál
4/2018 - Hláska
Ivana Kramná
koordinátorka Dobrovolnického centra
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Doprovázení pěstounských rodin
Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále ZSPOD),
jsme pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí (dále SPOD) a uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče (dále DVPP) s pěstouny, poručníky a pěstouny na přechodnou dobu na území celého Moravskoslezského kraje.
Posláním Doprovázení je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách (pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu).
Naším cílem je podpora pěstounů při vytváření optimálního prostředí v rodinném systému, s ohledem na specifika a potřeby přijatého dítěte. Jako prvořadé vnímáme přizpůsobovat rozsah služeb individuálním potřebám rodin.
Během roku 2018 průběžně spolupracovalo s organizací Elim celkem 55 pěstounských rodin.

Pěstounům jsme v roce 2018 poskytovali nebo zprostředkovali
tyto služby:
1. Vzdělávání pěstounů:

Stejně jako v předchozích letech Elim Opava i v roce 2018 realizoval vzdělávací semináře pro pěstouny. Spolupracujícím pěstounům bylo nabízeno bezplatné vzdělávání pod vedením externích lektorů, a to ve formě víkendového
vzdělávacího pobytu a čtyřhodinových seminářů (dopoledních či odpoledních).
Vzdělávání probíhalo v sídle organizace Elim Opava (Rolnická 21A, Opava) a také
na pobočce v Ostravě (V Zátiší 1, Ostrava – Mariánské Hory). Pěstounů, kteří měli
povinnost se v roce 2018 vzdělávat, bylo celkem 61. Lektorská činnost byla zajištěna formou DPP a nákupem služeb.
Pro pěstouny jsme v roce 2018 uspořádali:
• 1x víkendový vzdělávací pobyt (12 hodin) v termínu 9.-10.6.2018 na téma
„Práce s příběhy dětí v NRP“. Vzdělávání bylo realizováno v penzionu Zátiší
v Komorní Lhotce, během pobytu byl zajištěn animační program pro děti.
• 14x čtyřhodinový vzdělávací seminář (7x v Opavě a 7x v Ostravě) – témata: Nastavení pravidel a limitů ve výchově tak, aby je děti slyšely; Jak se
s dětmi bavit o sexu, bezpečné vztahy; Práce s emocemi; Rozvoj dětského potenciálu; Rizika internetu, kyberšikana; Odměny a tresty ve výchově; Jak se při výchově dětí „neunavit“.
Celkem organizace zajistila pro pěstouny 68 hodin vzdělávání.
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Pěstouni měli také v odůvodněných případech a dle svých individuálních potřeb, stejně jako v minulých letech, možnost využít individuálního vzdělávání
přímo v domácnosti. Individuální vzdělávání v rodině je limitováno kritérii uvedenými ve vnitřních metodikách organizace. Individuálním vzděláváním bylo
v roce 2018 vzděláváno celkem 15 osob, které byly vzdělávány celkem 77 hodin
(průměrně tedy 1 osoba využila 5,2 hodiny individuálního vzdělávání)
Pěstounům byla v roce 2018 taktéž poskytována finanční spoluúčast na vzdělávání organizované jinými subjekty. Celkem se pěstouni u jiných subjektů v roce
2018 vzdělávali 70 hodin.
2. Respitní péče:

Abychom byli pěstounům nápomocni při odlehčování, na které mají dle
ZSPOD nárok 14 dní v kalendářním roce, uspořádali jsme v roce 2018 dva respitní pobyty (celkem 10 dní):
• Letní tábor ve Vyšních Lhotách u Frýdku-Místku v termínu 16.-22.7.2018
(účast: 16 dětí v PP)
• Víkendový pobyt pro děti v Karlově pod Pradědem v termínu 16.18.11.2018 (účast: 9 dětí v PP)
Respitní péče byla zajištěna také formou dohody o zajištění osobní péče
o dítě osobou blízkou nebo externím poskytovatelem pobytových služeb pro
děti (tábor, škola v přírodě aj.). Tuto formu odlehčení využilo 23 rodin. Celkem
rodiny využily u organizace tuto formu podpory 232 dnů v roce 2018, ve kterých
organizace Elim proplácela pěstounům hlídání či pobyt dětí.
3. Odborná pomoc:

byla zajištěna formou DPP a nákupem služeb. V roce 2018 využili klienti 87
hodin terapeutických konzultací.
4. Další akce:

Pěstounské rodiny měly letos také příležitost se zúčastnit akcí pořádaných
organizací Elim Opava, jako byla např. Mikulášská nadílka a Charitativní bazárek
oblečení.
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Propagace NRP a organizace Elim:
Pracovníci Elim prováděli osvětovou činnost a propagaci náhradní rodinné
péče na akcích, které se uskutečnily v Opavě a v Ostravě v rámci kampaně Dejme
dětem rodinu:
• Třebovický koláč – 15.9.2018
• Den pěstounství v Dolní oblasti Vítkovice – 13.10.2018
• Vánoční trhy v Opavě – 11.-12.12.2018
Lenka Lazarová
koordinátorka doprovázení pěstounských rodin
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Komunitní práce
V roce 2018 se komunitní práci věnovala jedna pracovnice. V měsíci září začala navštěvovat roční kurz komunitní práce v Ostravě, který pořádá Ostravská univerzita. Docházela do rodin a zjišťovala jejich potřeby. V rámci možností se jim
snažila podat pomocnou ruku v situacích se kterými si neumí poradit nebo velmi
obtížně. Pomohla i při hledání nového bydlení. Domlouvala jednání s majiteli
domů, sjednávala schůzky a porady nájemníků. Působila především v domech,
kde dochází k největším problémům ať to bylo s „kvalitou“ bydlení nebo narušování vzájemných sousedských vztahů. Jednalo se především o dům na Mostní
a v ulici na Valech.
Pomáhala také při dohledu nad dodržováním povinné školní docházky,
školního prospěchu, zprostředkovávala doučování dobrovolníky z Dobrovolnického centra.
Koncem roku se uskutečnila Mikulášská nadílka na které se podíleli sami obyvatelé komunity.
Úkolem komunitní práce je pomáhat a podporovat především rodiny s dětmi,
které se nacházejí v tíživé životní situaci a jen velmi těžko se s ní mohou vyrovnat, ale mnohdy i vymanit. Komunitní pracovnice pomáhá nejen radou, ale i materiální pomocí v rámci možností.
Komunitní práce je nezbytnou součástí sociální práce rodin s dětmi, kdy se
v průběhu roku celkem věnovala 53 dětem v 38 rodinách.
Karin Vidličková
komunitní pracovník
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Výsledky hospodaření
celkové náklady 2018

7 326 000 Kč

spotřeba materiálu, energie

400 000 Kč

Služby

1 382 000 Kč

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody

5 450 000 Kč

Odpisy

0 Kč

jiné ostatní náklady

92 000 Kč

členské a jiné příspěvky

2 000 Kč

příjmy celkem

7 339 000 Kč

dary - darovací smlouvy

46 000 Kč

tržby z prodeje služeb a majetku

396 000 Kč

dotace 2018

6 897 000 Kč

ostatní výnosy

0 Kč

výsledek hospodaření:

13 000 Kč

Dotace na naši činnost poskytly:
•
•
•
•
•
•

Moravskoslezský kraj
Město Opava, Hlučín, Vítkov, Bruntál
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce České republiky

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