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Úvodní slovo
Elim Opava, o.p.s. i v roce 2019 pokračoval v naplňování svého poslání. Cílovou skupinou zůstávají rodiny s dětmi. Náhradou za zrušení krizového centra v roce 2018 bylo rozšíření služby nízkoprahového klubu Magnet o terénní
službu. Od počátku roku 2019 tak již mohou v terénu působit dva pracovníci,
čímž se tato služba stává plnohodnotnou. Náplní práce těchto pracovníků
je mapování míst ve městě, kde se sdružuje mládež, která vesměs neví co
s volným časem. Úkolem těchto pracovníků je kontaktovat tyto mladé lidi
a upozorňovat na možnost trávení volného času jiným efektivnějším způsobem. Tato služba funguje především jako prevence negativních jevů dětí
a mládeže, a to nadměrné používání energy drinků, kouření a pití alkoholu.
Pracovníci rozdávají letáčky upozorňující na nebezpečí, které přináší požívání těchto produktů. V této oblasti intenzivně spolupracujeme s Magistrátem města Opavy, odborem prevence kriminality.
Do nízkoprahového klubu Magnet v Opavě a Na Hraně v Hlučíně docházejí děti a mládež především ze sociálně slabších rodin. Nacházejí zde nejen
zázemí a pochopení pro své problémy, se kterými se mohou svěřit, ale také
si zde mohou odpočinout při deskových hrách, hraní fotbálku nebo stolním
tenisu.
Nadále pokračuje podpora a pomoc v rodinách (SAS), které mají menší
či větší problémy při vedení domácnosti (hospodaření, úklid, vedení dětí
k pravidelné školní docházce, při jednáních na úřadech). Těmto rodinám
poskytujeme podporu na základě doporučení OSPOD nebo Úřadu práce –
oddělení hmotné nouze. Klientům výše jmenovaných služeb jsme schopni
také pomoci materiálně v podobě potravin a drogerie, které získáváme prostřednictvím Potravinové banky v Ostravě.
Dobrovolnictví je stabilně žádanou komoditou, ale stále není na takové
úrovni, jakou by si zasluhovala. Je to způsobeno nejen kolísavým zájmem
samotných dobrovolníků, kteří se rekrutují především z řad studentů, ale
také by si dobrovolnictví více zasluhovalo pozornost veřejných orgánů nejen finanční podporou, ale také efektivnější propagací dobrovolnictví. Stále
se potýkáme s nedostatkem financí na tuto službu. Zdroje financování jsou
značně roztříštěné a nikdy nevíme, kým budeme podpořeni a kým ne. Od
toho se také odvíjí kvalita a rozvoj služby.
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Doprovázení pěstounských rodin je významnou součástí života Elimu.
Pracovníci se věnují 46 pěstounským rodinám pod hlavičkou Elimu nejen
na Opavsku, ale také na Ostravsku. V posledních dvou letech začíná být
financování této služby problematičtější. Novelou zákona o sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 došlo k velkému boomu v této oblasti, ale od
té doby se mnohé změnilo. Ze strany vedení státu začínají být slyšet pochybnosti o nutnosti této služby. Začínající kampaň za zachování podpory
pěstounským rodinám směřující ke kompetentním orgánům státu je toho
důkazem.
Novější aktivitou je Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce,
která se v roce 2019 úspěšně rozvíjela. Podporovali jsme a pomáhali rodinám s dětmi v lokalitách, které jsou na okraji společnosti. Tato práce je velmi náročná a výsledky se nedostavují ihned. Aktuálně zjišťujeme potřeby
členů komunity a možnosti jejich zapojení do aktivit, které by vedly ke zlepšení jejich situace. Spolupracujeme především s lidmi, kteří jsou ochotni ke
spolupráci a mají zájem. Zapojení těchto rodin do společnosti bude velmi
náročné nejen pro ně samotné. Bude třeba také vytvořit příznivé podmínky, aby byli členové komunity ve společnosti přijímáni.
Z výše uvedených služeb a aktivit Elimu je zřejmé, že tyto služby navzájem spolupracují při pomoci rodinám s dětmi v oblastech, kde to nejvíce
potřebují. Ne všichni jsme byli do života připraveni pro to, abychom mohli
zvládat běžné i složitější životní situace bez cizí pomoci a podpory. I nadále
bude naší snahou pomáhat a podporovat tyto skupiny naší společnosti, aby
mohly žít plnohodnotný život nebo se k němu alespoň přiblížit.
Ivo Vaněček
ředitel
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Základní informace
Správní rada
Předseda: 			
Členové: 			
			

Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.
Ing. Hana Hanzlová
Bc. Kateřina Gebauerová

Dozorčí rada
Předseda: 			
Členové: 			
		
		

Petra Hajková
Ing. Jan Čmelík
Vojtěch Barot

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
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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)
Doprovázející organizace pěstounských rodin
„Pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí“ Pomoc a podpora
pěstounským rodinám
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
Pomoc a podpora rodinám s dětmi v prostředí ohrožené sociálním vyloučením
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Magnet (Opava)
Cílovou skupinou NZDM Magnet, jsou děti a mládež ve věku od 6 do 19 let,
které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, jsou ohroženi rizikovými jevy, nemají dostatečnou podporu rodiny a nevědí, jak smysluplně
trávit volný čas. Služba je poskytována jak ambulantní (NZDM Magnet), tak
terénní formou (Magnet STREET).
Nejčastějším tématem, se kterým klienti služby přicházejí do nízkoprahového klubu Magnet, jsou vztahové a rodinné problémy, problémy ve
vrstevnické skupině a řešení těchto problémů násilnou formou, školní prospěch a šikana. Dalšími rizikovými jevy, které se u mládeže objevují, jsou
kouření a konzumace energetických nápojů, špatné rodinné zázemí, konflikty v rodině, nadměrné využívání sociálních sítí, pasivní trávení volného
času, které následně vede k dalšímu rizikovému chování.
Na tato témata navazovaly klubové aktivity zaměřené na prevenci: Zdravé vztahy (modelové situace ve formě divadla), Kyberšikana (práce s komixem), Digitální stopa, Sebepoškozování, Drogy a závislostí (film Drogy berou
duši), vrstevnické vztahy (film Hrdá navzdory chudobě), bezpečné užívání
internetu, psychosociální dovednosti, zdravý životní styl. Programy byly
doplněny pohybovými aktivitami v tělocvičně, kvízy a dotazníky. K tématu práce a brigády se v klubu konala přednáška s hostem na téma Práce
v zahraničí. Preventivní aktivity byly realizovány formou promítaných dokumentárních snímků s následnými diskuzemi.
Terénní forma služby Magnet STREET se roce 2019 zaměřovala na děti
a mládež ve věku 10 – 19 let, kteří tráví svůj volný čas v ulicích města, jsou ze
znevýhodněného prostředí a rovněž jsou ohroženi rizikovými jevy. V rámci
terénní služby probíhal v průběhu roku 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, okolí kostela Sv. Hedviky). Hlavními problémy, které vyplynuly z monitoringu, jsou: kouření, marihuana, pití energetických nápojů, konflikty ve vrstevnické skupině, nezájem rodiny, šikana ve
škole, záškoláctví a také pasivní trávení volného času. Navázána byla spolupráce s Azylovým domem pro matky s dětmi, kam začaly terénní pracovnice
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docházet za místními dětmi a mládeží. Těm byla nabídnuta služba a zajištěny preventivní programy doplněné aktivitami.
Pracovníci nízkoprahového klubu a terénní služby přicházeli v průběhu
roku také s nabídkou aktivního využití volného času, což je stěžejní způsob
práce, jak s dětmi a mládeží navázat vztah a otevřít témata, která jsou pro
ně aktuální a důležitá. Byla rozšířená nabídka volnočasových aktivit a uspořádaná společná akce terénu a nízkoprahových klubů (klub Magnet a Na
Hraně z Hlučína) – Přijď na lajnu (odpoledne v Městských sadech se zkušeným slacklinistou, lanovými aktivitami, hudbou a drobným občerstvením).
Konaly se také 2 přesnocky, jedna pro mladší a druhá pro starší klienty. Výlet do Úvalna, do zrcadlové síně.
Služba NZDM Magnet se v rámci spolupráce zapojila do několika akcí,
v rámci kterých prezentovala svou činnost veřejnosti. V květnu se zapojila
do Světový dne bez tabáku, který pořádal odbor školství, Magistrátu města Opava v Obecním domě. Služba NZDM zajistila doprovodné aktivity pro
děti (lanové překážky, skládání kostek, týmové soutěže). Své stanoviště měla
služba také na Opavském dni dětí, kde byl k dispozici slack-line, fotokoutek,
pohybová hra „Krokodýlí řeka“ a hra, kde děti musely zapojit své smysly. Ve
dnech 23. – 25. 9. proběhla akce Dnů otevřených dveří, která navazovala
na Týden nízkoprahových služeb pořádaný celorepublikově Českou asociací
streetwork. Do této akce se služba zapojuje každoročně, aby přiblížila svou
činnost nejen veřejnosti ale také potenciálním klientům. V listopadu se pod
vedením pracovnic Magnet STREET uskutečnila akce zaměřená na parkour,
které se účastnilo 20 dětí. Proběhlo seznámení s pravidly akce, seznamovací
hra, rozcvička. Účastníci si navzájem předváděli své umění parkouru. Všichni účastnící byli nadšení a v plánu jsou další podobné aktivity. Kromě výše
jmenovaných akcí, pracovníci připravovali v průběhu roku další tematické
aktivity, které souviseli s ročními obdobími a svátky.
V průběhu roku 2019 došlo k navázání spolupráce s několika subjekty
v Opavě. Na poli prevence kriminality byla upevněna spolupráce s odborem školství (pracoviště Protidrogového koordinátora a manažera prevence
kriminality), Městskou policií Opava, Policií ČR a Probační a mediační službou ČR. Služba se zúčastnila jednání Týmu pro mládež a následně i pravidelných setkání Minitýmu. Dále byla navázána spolupráce kurátory pro
děti a mládež OSPOD Opava. V rámci této spolupráce došlo k vyjasnění rolí,
nastavení hranic spolupráce. Spolupracující subjekty se tak staly důležitou
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podporou pro fungování služby NZDM, díky této spolupráci může služba
fungovat efektivněji. Na základě této spolupráce byly terénní službou realizovány ranní monitoringy.
Díky spolupráci s Protidrogovým koordinátorem a manažerem prevence
kriminality se v roce 2019 podařilo zajistit preventivní letáky na téma kouření a energetických nápojů, díky kterým lze cílová skupinu snadněji kontaktovat a komunikovat s ní o daných tématech.
Pracovníci NZDM Magnet se v průběhu roku zúčastnili několika zasedání
Komunitního plánování města Opavy, pracovní skupiny Děti, mládež, rodina
a taktéž Pracovní skupiny NZDM/STREET Moravskoslezského kraje.

Co se povedlo:
Klientem je kluk žijící s rodiči, prarodiči a sourozenci v malém bytě. Nemá
své soukromí, a proto většinu času tráví venku, aby měl od všech klid. Jeho
mladší sourozenci ho štvou a sám neprojevuje moc respekt vůči svým rodičům. Klient kouří, občas pije alkohol, pohybuje se v partě a také díky ní se
dostává do problémů se zákonem.
Pracovníci s klientem řešili situace týkající se popíjení alkoholu, kouření, soudu ale také jeho chování vůči vrstevníkům a starším osobám, než je
on sám. Pracovníkům se podařilo navázat s klientem vztah. Když byl klient
sám, dokázal o všem s pracovníky otevřeně mluvit. V přítomnosti jeho party se však předváděl. Pod vlivem party klient páchal také přestupky. Když
s pracovníky o svém chování mluvil, uvědomoval si, že to nebylo správné.
Pracovníci mu také objasňovali jeho situaci a vliv party na jeho jednání. Klient si je vědom, že je více ovlivnitelný, chytne se party a nechá se stáhnout.
Snahou pracovníků bylo klienta motivovat k omezení pití alkoholu a kouření. Alkohol pil hlavně kvůli nudě ve škole, jak sám tvrdil „aby to ve škole přežil“.
Pracovnici mapovali také situaci ve škole a snažili se ho v tomhle směru podpořit a namotivovat k lepším výsledkům a větší aktivitě ve škole. Po delší době
klient přišel sám a řekl, že kouření omezil mimo jiné i ze zdravotních důvodů,
a také že méně pije.
Když klient navštíví klub, pracovníci se s ním baví o jeho koníčcích a aktivitách, které ho zajímají. Nabízí mu také možnost účasti na akcích a programech klubu. Vedou ho také k zamyšlení se nad budoucností, seznamují ho
s různými možnostmi.
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Většině našich klientů chybí pozornost, naslouchání a podpora. V tomto
případě to pomohlo i zmiňovanému klientovi, omezil své kouření a popíjení, chová se méně agresivně než na začátku. Stále je však na čem pracovat
a klient oceňuje podporu ze strany pracovníků, kteří ho berou takového
jaký je.

NZDM Magnet – Magnet STREET (Opava)
Počet klientů – 45/13
Kontakty – 1088/67
Intervence – 443/217
Počet zaměstnanců – 4/2
Počet úvazků 2,8/2
DPP – 300 hodin
Alena Peterková
koordinátorka NZDM a SAS
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Na Hraně (Hlučín)
Cílovou skupinou NZDM Na Hraně, jsou děti a mládež ve věku od 11 do 20
let, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, jsou ohroženi
rizikovými jevy, nemají dostatečnou podporu rodiny, nevědí jak smysluplně
trávit volný čas.
V roce 2019 využívalo službu na základě dohody o poskytování sociální
služby 41 klientů. Službu využívají také zájemci o službu a návštěvníci. Zpravidla jde o bývalé klienty, sourozence či kamarády klientů. V roce 2019 bylo
provedeno 1670 kontaktů a 484 intervencí.
Nejčastějším tématem, se kterým klienti služby přicházejí je stejně jako
v minulém roce užívání návykových látek. Ve velké míře jde o alkohol, cigarety a marihuanu. V menším počtu případů se jedná o jiné návykové látky.
Dalšími častými nepříznivými sociálními situacemi klientů jsou problémy se
školním prospěchem, pasivní trávení volného času, špatné rodinné zázemí
a konflikty v rodině, nezaměstnanost a finanční problémy.
Preventivní aktivity byly realizovány zpravidla promítáním dokumentárních snímků s následnými diskuzemi a vědomostními kvízy na daná témata. Ve spolupráci s organizací Renarkon o.p.s. proběhl preventivní program
na téma návykových látek a drogové závislosti. Pracovníci Renarkonu představili klientům práci terénních pracovníků a klientky terénního programu
vyprávěly klientům svůj životní příběh o jejich zkušenostech s drogovou
závislostí.
V průběhu června 2019 tvořili pracovníci společně s klientem služby
projekt Skateparku, který byl přihlášen do Participativního rozpočtu města.
I přesto, že projekt nebyl úspěšný, podařilo se tímto projektem upozornit na
potřeby mládeže v Hlučíně.
NZDM Na Hraně se také zapojil do celorepublikové propagační akce „Týden nízkoprahových klubů“, která je pořádána Českou asociací streetwork.
Smyslem akce je poukázat na existenci těchto služeb směrem k potenciálním klientům i veřejnosti.
Projektem, jehož cílem bylo ukázat klientů hodnotu peněz a fakt, že
peníze je nutné vydělat a neleží jen tak na ulici, byla výroba koupelových
solí pro prodej na Vánočním stánku Elimu Opava. Z vydělaných peněz byla
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klientům do klubu pořízena desková hra a nakoupeny drobné vánoční dárky. O způsobu nakládání s vydělanými penězi rozhodli sami klienti.
Mezi činnosti NZDM Na Hraně patří také nabídka volnočasových aktivit,
které jsou stěžejní pro klienty, kteří netráví svůj volný čas zájmy, sportovními či kreativními kroužky. Snažíme se tak klientům nabídnout alternativu
k jejich denní rutině, která se často skládá z posedávání na autobusovém
nádraží, náměstí či parcích města. V průběhu roku 2019 se klienti zúčastnili
akce „Ukliďme Česko“ a společně s pracovníky uklízeli prostor v okolí vlakového nádraží v Hlučíně. Za podpory HC VÍTKOVICE RIDERA navštívili klienti
v listopadu 2019 hokejové utkání a prohlídku celého areálu Ostravar Arény.
V průběhu roku 2019 došlo k navázání spolupráce s několika subjekty
v Hlučíně. Na poli prevence kriminality byla navázána spolupráce s Městskou Policií Hlučín, upevněna byla také spolupráce se sociálními pracovníky
OSPOD Hlučín. Služba NZDM Na Hraně byla představena zástupcům základních a středních škol v Hlučíně. Blízká spolupráce, která je zaměřena na volnočasové aktivity, byla navázána s Domem dětí a mládeže Hlučín.
Pracovníci NZDM Na Hraně se v průběhu roku zúčastnili několik zasedání
Pracovní skupiny Komunitního plánování města Hlučín, taktéž Pracovní skupiny NZDM/STREET Moravskoslezského kraje.

NZDM Na Hraně (Hlučín)
Počet klientů – 41
Kontakty – 1670
Intervence – 484
Počet zaměstnanců – 2
Počet úvazků - 1,5
DPP – 300 hodin

Příklad dobré praxe:
Klient využívá službu už několik let a to zejména jako místo pro trávení volného času. Nevěnuje se žádnému koníčku či zálibě a proto tráví většinu
času na místech jako je autobusové či vlakové nádraží, městské parky, náměstí. Tématem, se kterým za pracovníky NZDM Na Hraně v poslední době
přichází, jsou návykové látky a jeho zkušenost s nimi. V rámci experimentu
vyzkoušel již velký počet návykových látek a to především společně se skupinou kamarádů. I přesto, že jsou například na internetu rozsáhlé informace
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o všech dostupných drogách, je často složité se v nich vyzvat, či ty relevantní
pochopit. Snahou pracovníků je při práci s klientem na prvním místě ideálně úplná absence od užívání těchto látek. Vzhledem k věku, jeho osobnosti
a prostředí, ve kterém žije, je však představa, že by se příležitostnému užívání těchto látek absolutně vyhnul spíše utopií. Velký „trendem“ v užívání
drog u mladistvých je to, že látky kombinují a dávky, které užívají, přesahují
bezpečnou hranici. Právě proto s klientem a s klienty s podobnou zkušenosti, mluvíme o tom, jak látky v jejich těle fungují. Nejde o doprovázení
bezpečným užíváním návykových látek, jde o předcházení vzniku událostí,
ke kterým má klient bohužel nakročeno a není v našich silách jeho směřování změnit.
Slovo „sedativa“ už klient slyšel z televize, internetu, na prevenci ve škole, také on sám ho občas používá. Pod pojmem látka se sedativním účinkem
si však nedokáže představit reálnou situaci. Jednou nám vyprávěl o tom, že
páteční večer plánují strávit s partou kamarádů popíjením v parku a někdo
sehnal dokonce „riváče“. Rivotril je lék, který má vysoký sedativní účinek.
Klientovi jsme vysvětlili jaké účinky má alkohol a rivotril a že při jejich kombinaci je možné, že sedativní účinek postihne v jeho tělo i tu část, která jej
drží při životě. Příkladů této prevence bylo v minulém roce bohužel více.
Tereza Broďáková
vedoucí NZDM Na Hraně
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Služba SAS Elim Opava je určena pro rodiny s dětmi z Opavy a okolí. Těmto
pomáhá při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování,
a které nejsou tyto rodiny schopny řešit samy. Cílem služby 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. Služba
pracuje s rodinami v rámci tří programů:
Hlavním je terénní program Pro Rodinu, který je zajišťován pracovnicemi SAS Elim Opava. V roce 2019 byla s rodinami nejčastěji řešena finanční
situace (nízké příjmy a s tím související hledání zaměstnání, zadluženost,
vyřizování dávek státní sociální podpory, vyřizování splátkových kalendářů,
vedení domácího rozpočtu), výchova dětí (rodinné a sourozenecké vztahy,
rodičovské kompetence), doprovody na úřady a k soudním jednáním, zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi, zařizování domácnosti. Velkým
tématem posledních let je bydlení. Rodinám je poskytována podpora při
hledání nového bydlení (zpracování žádostí o městské byty, poradenství
v oblasti bydlení, zpracování žádostí pro nadace), zařízení a vybavení bytu.
Služba je rodinám nápomocna při zajištění lékařské péče a dalších návazných služeb. Součástí činností služby byly také praktické nácviky komunikace, domácích činností a péče o dítě. Veškeré činnosti SAS Elim Opava jsou
prováděny tak, aby se rodiny co nevíce aktivizovaly, nabývaly nových kompetencí a rodiny tak mohly fungovat v co největší možné míře samostatně.
V průběhu roku se pracovnice SAS účastnily několika případových konferencí na OSPOD Opava. Služba se v průběhu roku účastní zasedání Komunitního plánování města Opavy, pracovní skupiny Děti, mládež, rodina.
Služba se v průběhu roku stala návaznou pro organizace doprovázející pěstouny. V roce 2019 se zvýšil zájem o poskytování služeb SAS Elim
Opava pěstounským rodinám z doprovázejících organizací. Šlo celkem o 3
rodiny, z čehož se 2 byla zavřena smlouva. V jednom případě pracovnice
zajišťovala praktický nácvik péče o dítě, v druhém případě je řešena problematika bydlení a zadluženosti.
V programu DO-Učení jde o individuální práci dobrovolníka s dítětem,
kdy se dobrovolník snaží dítěti pomoci s jeho problémy s učením, doučuje
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předměty. Na programu spolupracovali v roce 2019 celkem 2 dobrovolníci,
kteří se individuálně věnovali 2 dětem z klientských rodin SAS Elim Opava.
Dobrovolníci byli zprostředkováni z Dobrovolnického centra Elim.
Program Kamarád pro volný čas je založen na dlouhodobém vztahu dítěte a dobrovolníka, kteří se pravidelně scházejí jedno odpoledne v týdnu
a tráví spolu volný čas. Do programu jsou zapojeny děti klientských rodin,
u nichž je potřeba podporovat aktivní trávení volného času, rozvíjet sebevědomí a komunikaci. Na programu spolupracoval v roce 2019 celkem 1
dobrovolník a bylo zapojeno 1 dítě z klientské rodiny.
Pro děti z klientských rodin byly zajištěny následující akce: Letní tábor
„Harry Potter“, Halloweenský klubík (výroba luceren), výlet do Hlučína na
Dětský ranč, Vánoční klubík (zdobení perníčků, pohádka, tradice, dárečky).
Stejně jako v předchozích letech probíhala spolupráce s Potravinovou bankou Ostrava, díky které jsme mohli klientským rodinám poskytnout pomoc ve
formě potravin. Ve dnech 14. – 18. 10. 2019 proběhla Krajská potravinová
sbírka a 23. 11. 2019, v rámci které naše organizace obdržela potraviny z příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Služba se také zapojila do
podzimní Sbírky potravin, která byla organizována Českou federací potravinových bank. V rámci služby SAS Elim Opava bylo podpořeno 14 klientských
rodin (57 balíčků). Potravinová pomoc byla také poskytována potřebným
osobám z řad veřejnosti, které přišly na základě písemného doporučení
z OSPOD, ÚP, či jiných poskytovatelů sociálních služeb (28 balíčků). Za rok
2019 bylo vydáno celkem 85 balíčků potravin. V průběhu poskytování potravinové pomoci je pracovníky ověřeno, v jaké situaci se osoba nachází
a v případě potřeby obdrží kontakty na návazné služby, které jí mohou být
nápomocny. 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 menší míře byla rodinám poskytnuta také materiální pomoc prostřednictvím darů veřejnosti. Šlo o oblečení, nádobí, drobný nábytek a věci do
domácnosti. Všem dárcům, ať už potravinové nebo materiální pomoci,
děkujeme.

Co se povedlo:
Klientkou je maminka s více dětmi. V době vstupu do naší sociálně aktivizační služby byla klientka a její manžel v předrozvodovém stádiu. Ve spolupráci
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s pracovnicí SAS řešila aktivně svou situaci (stěhování a nové bydlení, vybavení bytu, zajištění právního poradenství v rozvodovém řízení, škola pro
děti). Sociální pracovnice SAS Elim Opava pomohla klientce zprostředkovat
právní poradenství v rozvodovém řízení a vypracovat dokumenty k soudu.
V průběhu rozvodového řízení poskytovala klientce psychickou podporu. Po
rozvodu zůstalo jedno z dětí v péči otce, z důvodu školní docházky v jiném
místě. Podařilo se zajistit bydlení, školy pro děti, podpora zaměstnavatele
v době, kdy se maminka s dětmi potřebovala tzv. postavit na nohy a zajistit
vše potřebné. Při zajištění bydlení a vybavení, pracovnice a klientka jednaly
s nadacemi a ÚP – oddělením hmotnou nouze. Klientce však nebylo vyhověno. Proto potravinová pomoc sloužila opět jako prostředek pro stabilizaci finanční situace (ušetření financí pro potřeby rodiny). Došlo k propojení
s DC Elim Opava a zajištění dobrovolníka pro jedno z dětí v programu Kamarád pro volný čas. Jedno z dětí se zúčastnilo letního tábora pořádaného
Doprovázející organizací Elim. Děti se dále pravidelně účastnily Klubíků SAS
ELIM Opava. V současné době společně pracujeme na obnovení, podpoře
a rozvoji vzájemných vztahů mezi matkou a dítětem, které zůstalo v péči
otce.

SAS Elim Opava
Počet klientů – 16 rodin (66 osob)
Kontakty – 226
Intervence – 591
Počet zaměstnanců – 3
Počet úvazků - 1,7
Alena Peterková
koordinátorka NZDM a SAS
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Dobrovolnické centrum
Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s. se zaměřuje na rozvoj dobrovolnictví. Rozvoj, rozšiřování a zlepšování stávající služby dobrovolnického
centra, rozšíření dobrovolnických programů, zlepšení informační kampaně.
V roce 2019 jsme prezentovali dobrovolnictví v článcích v tisku, v televizi,
náborech na středních a vysokých školách v našem kraji. Kvalitní příprava
dobrovolníků pro výkon jejich dobrovolnické činnosti obsahuje psychologické testy, základní školení, odborné školení a supervize. Koordinátorka se
účastní také pracovních skupin ve Vítkově a v Opavě.
V roce 2019 se celkem zapojilo 80 dobrovolníků. Naši dobrovolníci se zapojovali nejen do pravidelných návštěv a pomoci jednotlivým klientům, ale
také se zapojili i do spousty jednorázových akcí, pořádané městem Opavou,
ale 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. Joy run, Free hugs, Majáles, Sázení lesů nové generace,
Dětský den v městských sadech, apod.
Dále se rozneslo přibližně 300 ks letáčků, jak na střední a vysoké školy,
tak na sídliště Opava Kateřinky, Úřad práce Opava., nebo při jednorázových
akcích.
Dobrovolnické centrum nabízí tyto programy:
• Program DO-učení:
Dobrovolník se jedenkrát týdně schází s dítětem a snaží se mu
pomoci s jeho problémy s učením. Doučování dětí v roce 2019
probíhalo jak v prostorách Elimu, tak také v prostorách škol.
Do programu DO-učení se letos zapojilo – 16 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 – 5 dobrovolníků.
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• Program 3G
Program je založený na mezigeneračním propojení tří generací
a podporování vztahu dětí se staršími lidmi, pokud je přirozeně nemají ve svém prostředí. Do propojení tří generací se zapojily 3 dobrovolnice - (náhradní babička, dědeček)
Ostatní dobrovolníci u nás aktivně pomáhají nejen skrze naše programy,
ale především také v nejrůznějších organizacích, ve kterých mají o dobrovolníky zájem:
• Domovy seniorů
• Slezská nemocnice
• Psychiatrická nemocnice
• Kojenecký ústav
• Mentálně a fyzicky handicapovaní
• Zrakově handicapovaní
• Venčení pejsků bez domova
Dochází také k jednotlivcům, což mohou být lidé na vozíku, postižení či
samotně žijící senioři, kteří žijí sami a chtějí parťáka k trávení volného času.

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.
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Jednorázové akce
•
•
•
•
•
•
•
•

Joy Run
Free Hugs
Den sociálních služeb
Dětský den Elim
Dětský den Opava
Majáles
Úklid Městských sadů po Majálesu
Sázíme stromy nové generace

Nové podepsané smlouvy s organizacemi:
•
•
•
•
•

Moravskoslezský spolek pro ochranu zvířat
Seniorcentrum Opava
MŠ Elišky Krásnohorské
Slezská nemocnice
Slavkov Senior centrum

Mediální prezentace:
• 12.4.2019 - uskutečnili jsme rozhovor pro ČT24 ohledně programu
3G https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-vregionech-ostrava/419231100030412-udalosti-v-regionech/
• 29. 3. 2019 – článek v hlásce, dobrovolnictví a 3G
• 24. 3. 2019 – článek v Hlučínském a opavském deníku
• 5. 4. 2019 – článek ve Vítkovském zpravodaji
• 3. 9. 2019 - Vítkovský zpravodaj článek
• 4. 9. 2019 - článek Bruntál - Náš domov
• 1. 10. 2019 – článek V Hlásce
• 12. 9. 2019 - Nábor a krátká přednáška o dobrovolnictví na Zdravotnické škole v Opavě
• 26. 9. 2019 - Nábor a krátká přednáška o dobrovolnictví na Mendelově Gymnáziu v Opavě
• 8. 10. 2019 - Reprezentace na Dni sociálních služeb ve Vítkově
• 17. 10. - Nábor a krátká přednáška o dobrovolnictví na gymnáziu ve
Vítkově
• Aktivně se prezentujeme na instagramu (aktuálně 926 sledujících)
a facebooku
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• Zapojili jsme se do MAS – Místní akční skupina opavsko - Program
Aktivní děti
V Dobrovolnickém centru pracuje 1 pracovnice na plný úvazek

Co se povedlo:
Každý pátek dobrovolnice navštěvuje v domově seniorů seniorku, která je
ve velmi pokročilém věku. Je to obdivuhodná žena, která je po mozkové
mrtvici. Její řeč je strohá, ony se však přesto domluví, ačkoli je to více časově náročné, nakonec se tomu ale obě zasmějí. Dobrovolnice k paní dochází
již delší dobu, a tak ví, co má ráda a o čem se nesmí zapomenout pobavit.
Často se baví o rodinných zážitcích. Mezi její oblíbené příběhy patří vyprávění o papouškovi paní dobrovolnice. Rády se spolu koukají na jeho fotky
a videa. Na jaře mezi oblíbené aktivity zase patří procházky, kdy paní vozí
na vozíčku. Vše se orientuje i dle zdravotního stavu dobrovolnice, která to
sama nemá v životě jednoduché. Doma se totiž stará o tělesně postiženého syna, kterému se snaží věnovat na 100%, a to ji fyzicky i psychicky často
vyčerpá. Sílu pak sbírá právě s paní v domově seniorů. Dobrovolnice čas
tráví nejen v domově seniorů, ale v dobrovolnictví se natolik vzhlédla, že se
sama čas od času ozve s nápady na propagaci dobrovolnictví, protože ze své
zkušenosti ví, jak důležitou částí života se může takováto činnost stát.
Dobrovolnice sama tvrdí, že ji dobrovolnictví neskutečně naplňuje hlavně proto, že jde vidět její snaha, která se zhmotňuje ve štěstí.
Dominika Kramná
koordinátorka Dobrovolnického centra
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Doprovázení pěstounských rodin
Jsme doprovázející organizace, která poskytuje na základě pověření k sociálně-právní ochraně dětí (dále jen SPOD) služby pěstounským rodinám na
území celého Moravskoslezského kraje. Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen DVPP) s pěstouny, poručníky a pěstouny na přechodnou dobu.
Základní myšlenkou našeho působení je snaha o vytváření silných partnerských vztahů mezi námi, našimi klienty a dalšími odborníky. Silné partnerství
vnímáme jako velmi důležité při hledání řešení v náročných životních situací,
ve kterých se jak pěstouni, tak jejich děti kvůli těžkému životnímu osudu ocitají. Při své každodenní práci věnujeme velkou pozornost hledání individuálních řešení, ušitých na míru každé rodině.
Během roku 2019 doprovázející organizace Elim Opava, o.p.s. spolupracovala se 46 pěstounskými rodinami. Byly uzavřeny 2 nové DVPP, 3 DVPP
byly ukončeny (1x zletilost dítěte, 1x ukončeno pěstounství, 1x přechod pěstouna do jiné doprovázející organizace z důvodu lepší dostupnosti vzdělávání). K 31. 12. 2019 mělo s naší organizací platnou smlouvu 46 rodin, z čehož
33 rodin se stará o svěřené dítě jako příbuzenští pěstouni, 11 pěstounských
rodin jsou pěstouni zprostředkovaní – cizí, také doprovázíme 2 pěstounky
na přechodnou dobu.
Pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou DVPP, zajišťujeme
služby jako např. organizaci vzdělávacích seminářů, dlouhodobou i krátkodobou respitní péči, zprostředkování odborné pomoci, odborné sociální
poradenství, pomoc při budování a rozvíjení vztahů dítěte s jeho biologickou rodinou a osobami dítěti blízkými, doprovázení pěstounů při jednání
s institucemi a mnohé další. V neposlední řadě je naším úkolem dbát na dodržování práv a povinností pěstounů, které jsou vydefinovány v §47 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Pěstounům jsme v roce 2019 poskytovali nebo zprostředkovali
tyto služby:
1. Vzdělávání pěstounů:
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2019 Elim Opava, o.p.s. realizoval vzdělávací semináře pro pěstouny jak v sídle organizace Elim Opava
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(Rolnická 21A, Opava), tak na pobočce v Ostravě (V Zátiší 810/1, Ostrava –
Mariánské Hory). Lektorská činnost byla zajištěna formou DPP a nákupem
služeb.
V roce 2019 byla opět dodržena struktura vzdělávacích seminářů, které
byly našim klientům nabízeny. Ze zkušeností z předešlých let jsme v nabídce vzdělávacích seminářů opět volili celou řadu čtyřhodinových dopoledních seminářů, které jsou časově vhodné pro pěstouny, kteří nepracují. Pro
pracující pěstouny jsme uspořádali několik čtyřhodinových odpoledních
vzdělávacích seminářů. Velká většina pracujících pěstounů využila možnosti intenzivního víkendového vzdělávání, které vytvořilo prostor nejen pro
edukaci, ale také pro sdílení a propojení, což mnozí pěstouni ocenili. V roce
2019 jsme nově realizovali také setkání Svépomocných skupin.
Pro pěstouny jsme v roce 2019 uspořádali:
• 1x víkendový vzdělávací pobyt (16 hodin) v termínu 7. – 8. 9. 2019
na téma „Poznej sám sebe“. Vzdělávání bylo realizováno v penzionu
Zátiší v Komorní Lhotce, účastnilo se jej 21 pěstounů. Během pobytu byl zajištěn animační program pro děti.
• 17x čtyřhodinový vzdělávací seminář, setkání Svépomocných skupin
(9x v Opavě a 8x v Ostravě) – témata: Komunikace se školou/šikana,
Jak zpřítomnit nepřítomného rodiče, Rodina jako vztahová síť, Jak
přistupovat k situacím, ve kterých se ocitne každý náhradní rodič,
Terapeutické rodičovství, Radosti – ne-radosti náhradních rodičů,
Jak motivovat, podpořit dítě se specifickými potřebami.
Celkem organizace zajistila pro pěstouny 84 hodin vzdělávání.
Pěstouni měli také v odůvodněných případech a dle svých individuálních
potřeb, stejně jako v minulých letech možnost využít individuálního vzdělávání přímo v domácnosti, pravidla pro realizaci individuálního vzdělávání
v domácnosti jsou popsaná a řešena vnitřními metodikami organizace.
Pěstounům, kteří potřebovali edukaci ve specifických tématech, nebo
pro ně námi organizované vzdělávání nebylo z nějakého důvodu dostupné, byla i v roce 2019 poskytována finanční spoluúčast na vzdělávání, které
bylo organizováno jinými subjekty. Celkem se pěstouni u jiných subjektů
v roce 2019 vzdělávali 38 hodin.
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2. Respitní péče:
Abychom byli pěstounům nápomocni při odlehčování, na které mají dle zákona o SPOD nárok (minimálně 14 dní v kalendářním roce), uspořádali jsme
v roce 2019 respitní pobyt (celkem 7 dní):
• Letní tábor v Karlově pod Pradědem v termínu 12. – 18. 8. 2019
(téma Harry Potter), účast 25 dětí z pěstounských rodin
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.).
3. Odborná pomoc:
byla zajištěna formou DPP a nákupem služeb. V roce 2018 využili klienti
80,5 hodin terapeutických konzultací.
4. Další akce:
Pěstounské rodiny se letos opět měly možnost účastnit:
• Dne pěstounství v Dolní oblasti Vítkovice – 12. 10. 2019 v rámci
kampaně Dejme dětem rodinu
• Mikulášské nadílky

Vzdělávání a supervize doprovázejících pracovníků Elim Opava:
Doprovázející pracovníci se i v roce 2019 vzdělávali v tématech souvisejících
s oblastí náhradní rodinné péče. Vzdělávací semináře byly vybrány s ohledem
na potřeby jednotlivých pracovníků (jaké rodiny mají na starosti, která témata
nejčastěji řeší, oblasti, ve kterých si potřebují doplnit vědomosti). Mezi jinými
jsme absolvovali semináře na témata: Syndrom CAN, Využití sady Focus box
v rozhovoru s dítětem, vzdělávání týkající se právního kontextu oblasti náhradní rodinné péče, problematika dětí v náhradní rodinné péči s diagnózou ADHD.
Aktivně jsme se účastnili také pořádaných konferencí:
• Rodina v postmoderní době, aneb kam kráčíš rodino?
• Dítě a náhradní rodina - ohrožení dětí závislostmi.
Pracovníci pravidelně absolvovali skupinovou supervizi.
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Propagace NRP a organizace Elim:
Pracovníci doprovázení prováděli osvětovou činnost a propagaci náhradní
rodinné péče na akcích, které se uskutečnily v Opavě a v Ostravě:
• Prezentace doprovázení naší organizace na besedě žadatelů „Co potřebují NAŠE děti“, kterou pořádal Magistrát města v rámci kampaně Dejme dětem rodinu 4.6.2019
• Předávání dobré praxe ze zahraničí v oblasti náhradní rodinné péče –
setkání s univerzitní pedagožkou dr. hab. Magdalenou Arczewskou
z Ústavu aplikovaných sociálních věd Varšavské univerzity
• Třebovický koláč – 15.9.2019, propagace NRP v rámci kampaně
„Dejme dětem rodinu“
• Den pěstounství v Dolní oblasti Vítkovice – 12. 10. 2019 v rámci
kampaně Dejme dětem rodinu
• Pravidelná setkávání Fóra doprovázejících organizací MSK
• Zájem o členství, setkání se zástupcem Asociace Dítě a Rodina, která
sdružuje doprovázející organizace v rámci celé ČR
• Pravidelná setkání se soudci v rámci bývalého opavského okresu,
které realizuje Centrum psychologické pomoci
• Vánoční trhy v Opavě
V průběhu celého roku jsme se účastnili kulatých stolů, setkání doprovázejících organizací, setkání se zástupci KÚ a MPSV s cílem diskutovat a připomínkovat možné změny v novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dítěte, která by měla vstoupit v platnost v roce 2021 a bude mít
zásadní vliv na rozsah a poskytovanou kvalitu našich služeb.

Personální změny v roce 2019:
Od 1. 6. 2019 byla přijata nová pracovnice pro oblast doprovázení. Od 1. 12.
2019 se vrátila po mateřské dovolené pracovnice pro oblast doprovázení,
aktuální pracovní úvazek je 0,3.
K 1. 7. 2019 a 13. 12. 2019 odešly na mateřskou dovolenou dvě pracovnice doprovázení.
K 31. 12. 2019 zaměstnává Elim Opava, o.p.s. v oblasti doprovázení celkem 2 doprovázející pracovnice na plný úvazek, 1 pracovnici doprovázení
s úvazkem 0,3, jednu pracovnici doprovázení s DPP, organizačního pracovníka s úvazkem 0,4. Celkový úvazek v oblasti doprovázení 2,7 + DPP.
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Co se povedlo:			

V naší práci se mnohdy ocitáme v situacích, kdy to vypadá, že nalézt nějaké řešení není v lidských silách. To byly pocity, které jsme zažívali v rodině
pěstouna dědečka, který se sám staral o své dva vnuky. Matka děti několik
let neviděla, dle slov pěstouna byla závislá na návykových látkách, nebyla
spolehlivá, v minulosti za dětmi přicházela a zase mizela, jak se jí hodilo.
Přestože jsme s pěstounem velmi často otevírali téma, jak je pro děti důležité, aby o své matce dostávaly alespoň neutrální informace, pěstoun mluvil
o tom, že nad dcerou zlomil hůl, nechce ji už vidět a nechce, aby se s ní někdy potkali jeho vnuci.
Matka dětí však začala být aktivní, kontaktovala doprovázející organizaci
a chtěla se s dětmi potkat. Nadešlo tedy náročné půlroční období, kdy jsme
velice intenzivně pracovali jak s postojem pěstouna, tak ověřovali spolehlivost matky. Proběhla řada setkání s pěstounem i matkou odděleně, následně i společně, abychom byli schopni překlenout nedůvěru pěstouna.
Matka půl roku plnila vše, na čem jsme se dohodli, takže bylo možné přejít
k dalšímu kroku, kterým byla příprava asistovaných kontaktů – setkání dětí,
biologického rodiče a pěstouna za účasti doprovázející organizace. Nelehká
byla také příprava dětí, kdy jedno z nich kontakt s matkou odmítalo. Asistované kontakty nakonec probíhaly další půlrok jen s jedním z dětí. Důvěra
pěstouna v dceru se postupně budovala, zcela přirozeně přešly asistované
kontakty v neasistované, kdy se už sám pěstoun domlouval s matkou dětí
na společně tráveném čase.
V současné chvíli matka dochází do domácnosti pěstouna, podílí se na
péči a výchově dětí, postupně se učí být rodičem a vrací se zpět do hry.
Naše role samozřejmě nekončí, je potřeba být oporou pro tento nově vzniklý křehký rodinný systém.
Mgr. Olga Latochová
organizační pracovnice doprovázení pěstounských rodin
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Prevence sociálního vyloučení
a komunitní práce
Nejmladší z činností Elimu o.p.s. je prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Tato podpora a pomoc slouží především rodinám s dětmi
ohrožené sociálním vyloučením. Tyto rodiny, klienti komunity žijí v domech,
které jsou v mnohých případech ve velmi špatném stavu a majitelé nejsou
ochotni tyto domy ani opravit. Velmi ožehavou otázkou je proto bydlení. Ne
všichni jsou však ochotni nastartovat změny, které by mohly vést k lepším
životním podmínkám. Úkolem komunitní práce je vytvořit z členů komunity, tzv.jádrovou skupinu – skupinu osob, které by rádi podmínky ve kterých
žijí změnili. Je to těžká a dlouhá práce. Snahou komunitní pracovnice, která se této skupině osob věnuje, pomoci a podporovat ke změně. Aktuálně
probíhá mapování potřeb členů komunity a vytipování osob, které by byli
ochotny spolupracovat na změně. Aktivnější členové komunity by měli převzít chod komunity a samostatně pracovat na zlepšování podmínek.
Komunitní pracovnice přímo v domácnostech pomáhá v oblastech, kde
mají členové komunity největší problémy. Může to být hospodaření v domácnosti, vzájemná komunikace mezi členy rodiny, přístup k pravidelné školní
docházce, komunikace dětí se svými spolužáky ve škole, školní prospěch. Ke
každé domácnosti je přistupováno individuálně. V případě potřeby je také občasná možnost potravinové a materiální pomoci v sociálně slabých rodinách.
Prioritou je učit děti komunikovat se svými vrstevníky ve škole, ale také
mimo ni. V roce 2019 by založen kroužek fotbalu pro chlapce a kroužek šití
a ručních dovedností pro děvčata. Kroužky navštěvují děti a mládež nejen
z komunity, ale také z většinové společnosti. Chtěli bychom uvést v praxi
integraci romských a neromských obyvatel prostřednictvím dětí. Mimo tyto
kroužky organizujeme Maškarní karneval, barvení vajec, Dětský den, ukončení prázdnin, tvoření podzimních motivů, Mikulášskou nadílku a také výrobu adventních věnců a vánočních ozdob.
Zaměřujeme se také na motivaci rodičů, aby vedli své děti k pokračujícímu vzdělávání na učňovských a středních školách. Naši dobrovolníci pomáhají při doučování nejen při horším školním prospěchu, ale také právě při
přípravě na přijímací zkoušky. Vzdělanost v komunitě je velmi nízká a s tím
je spojena i menší možnost získání zaměstnání.
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Navázali jsme také spolupráci ze základní školou při řešení problémů nejen v chování, ale také školního prospěchu. Dále spolupracujeme s dětským
domovem, Azylovým domem pro matky s dětmi a již zmiňovaným Dobrovolnickým centrem.
Věříme, že se nám drobnými krůčky podaří získat důvěru a motivovat
členy komunity k aktivitám, které povedou k jejich samostatnosti, vést lepší
život než dosud. Mít vyšší vzdělání, tím také lépe najít práci a získat prostředky na lepší bydlení.

Co se povedlo:
Rodina, která bydlí v cihlovém domě mezi komunitou má devět dětí. Některé jsou školou povinné a 4 děti doma s matkou. Děti dělaly nepořádek před
domem i za domem, lezly přes okna, nadávaly sousedům vulgárně a rozhazovaly odpadky. Dvě starší děti navštěvují speciální školu, jedna dcera
má třetí stupeň retardace. Rodiče dostávají pečovatelský příspěvek. Ostatní
školou povinné děti nastoupily do základních škol. Učivo nezvládají, doma
se s nimi dostatečně neučí, není tam prostor, kde by měly dostatek klidu.
Kontaktovala mě i paní učitelka a sdělila mi, co bych měla procvičovat.
Nabídla jsem mamince i dětem, že by mohly mít doučování u nás v Elimu
v Dobrovolnickém centru.
V naší organizaci vedu kroužek šitíčka. Starší děti, které začaly docházet
do kroužku šití, vodí i sestru na doučování. Tím jsme vyřešili problém, kdo by
ji na doučování vodil a maminka se může věnovat dalším dětem. Děti si na
to tak zvykly, že rády navštěvují šitíčko a chtěly by to mít častěji a déle. Mají
teď o něco lepší prospěch, v kroužku se učíme šít a pomáhat jeden druhému
a diskutujeme o problémech, které děti mají i jak by se měly chovat. Tím vznikají návyky na pravidelnou docházku do kroužku i do doučovacích hodin. Zároveň děti vedeme k tomu, že je jejich povinností chodit pravidelně do školy.

Komunitní práce
Počet klientů – 52 rodin
Počet zaměstnanců – 2
Počet úvazků – 1,2
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Karin Vidličková
komunitní pracovnice

Doplňková hospodářská činnost
Elim o.p.s. eviduje zájemce o pronájem tělocvičny, sepisuje smlouvy a vystavuje faktury. V dopoledních hodinách je tělocvična využívána základní
školou Vrchní a v odpoledních hodinách zájmovými pohybovými skupinami. Tělocvična slouží výhradně tělovýchovným účelům.
Pod doplňkovou hospodářskou činnost se dále řadí výběr účastnických
poplatků dětí za letní tábor a za vzdělávací víkend rodičů s dětmi (pěstounské rodiny). Dalšími doplňkovými aktivitami v průběhu roku jsou (přesnocka, výlety a ruční práce). Drobný příjem máme také z prodeje vyrobených
předmětů klienty a zaměstnanci na Vánočních trzích. Při vlastním pořádání
kurzů a seminářů se občas přihlásí i zaměstnanec z jiné organizace, kterému účtujeme poplatek za seminář. Dohodnutou roční částkou také přispívá
stanice CB Opava na provozní náklady společných prostor – klubovny.
Doplňková hospodářská činnost není vykonávána za účelem zisku. Přebytek z této činnosti je slouží výhradně pro využití v hlavní činnosti Elim o.p.s.
Bc. Ivo Vaněček
ředitel
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Výsledky hospodaření
celkové náklady 2018

7 763 000 Kč

spotřeba materiálu, energie

400 000 Kč

Služby

1 424 000 Kč

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody

5 895 000 Kč

jiné ostatní náklady

43 000 Kč

členské a jiné příspěvky

1 000 Kč

příjmy celkem

8 202 000 Kč

dary - darovací smlouvy

716 000 Kč

tržby z prodeje služeb a majetku

391 000 Kč

dotace 2019

7 095 000 Kč

ostatní výnosy

0 Kč

výsledek hospodaření:

439 000 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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