Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013
Hlavní činností občanského sdružení bylo v roce 2013 stejně jako v minulých 11 letech provozování Centra Elim
se čtyřmi registrovanými sociálními službami, volnočasovými aktivitami a dobrovolnickým centrem na sídlišti
Kateřinky – Západ a hlučínské pobočky s názvem Nízkoprahový klub Na Hraně pro mládež v Hlučíně.
Novinkou v naší činnosti je od ledna 2013 doprovázení pěstounských rodin dle novely zákona o SPOD.
Centrum Elim bylo zprovozněno 8. listopadu 2002.
Elim Opava o.s. zajišťuje svou činnost v těchto oblastech:
1) poskytování sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – a to:
i) provoz 2 nízkoprahových klubů pro děti a mládež (Magnet Opava, Na Hraně Hlučín),
ii) zajištění služby krizové pomoci (název Krizové centrum), což je ambulantní a pobytová sociální
služba s psychologickým, sociálním a právním poradenstvím zaměřeným především na oběti
domácího násilí,
iii) Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (název Program Pět P a DO-UČENÍ
a PRO RODINU). Je to ambulantní a terénní služba pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením,
2) doprovázení pěstounských rodin
3) dobrovolnické centrum (pro regiony Opavsko, Bruntálsko a Vítkovsko),
4) prodej mezinárodních karet ISIC, ITIC a Regionální kontaktní místo Českého spotřebitele.

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Magnet
Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62
Typ služby: ambulantní
Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava - Kateřinky
Mobil: 775 591 986
Email: clubmagnetopava@email.cz
Koordinátor: Mgr. Alena Peterková
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magnet je
určeno dětem a mladým lidem ve věku 6 – 19 let. Klub Magnet
poskytuje svým klientům základní sociální poradenství,
vzdělávací, preventivní a volnočasové aktivity Děti a mládež
se na nás obracejí s následujícími potřebami: pomoc při psaní
domácích úkolů, výběru a přihlášením se na odborná učiliště,
hledání brigády a zaměstnání, sepsání životopisů, s potřebou svěřit se s aktuálními problémy, životními situacemi
a vztahovými problémy, poradenství při vyřizování záležitostí na úřadech a jednání s úřady.
Aktivity zaměřené na prevenci zahrnovali tematické programy zaměřené hlavně na rizika závislosti (drogy,
alkohol, kouření, gambling), chování na internetových sociálních sítích (Facebook). V rámci těchto témat proběhly
také filmové kluby, na kterých byly promítnuty filmy Katka, Perníková věž a příběhy z cyklu Soukromé pasti. Filmy
s danou tématikou vzbudily u našich klientů velký zájem.
V rámci zážitkových volnočasových akcí jsme v březnu zorganizovali již tradiční přesnocku. Klienti měli k
dispozici tělocvičnu, proběhly turnaje a filmový klub. Při přípravě programů pro děti s námi spolupracovali
praktikanti (studenti VŠ), kteří připravovali: zábavné odpoledne s loutkou, výrobu sádrových masek, aj. Proběhla
také vycházka do sportovního areálu na Kolofíkově nábřeží. Součástí akce byl fotbal a fresbee. Studenti a

dobrovolníci s námi spolupracovali na přípravě a realizaci dětského dne, halloweenského odpoledne nebo
mikulášské nadílky.
Od září probíhal kroužek beatboxu a breakdance, kterého se zúčastnilo 22 klientů ve věku 6 – 19 let. Na závěr
roku jsme uspořádali Beatbox a breakdance party a vánoční večírek.
Klub byl otevřen v době Po-Čt 14 – 18, Pá 13.30 – 17 hod. Výjimkou byly pátky, kdy probíhal kroužek
breakdance. V tomto případě byl klub účastníkům kroužku v dispozici do 17.30 hod.

Popis významných událostí
V roce 2013 jsme obdrželi dotaci z Ministerstva kultury pro projekt Život v rytmu – taneční a hudební aktivity pro
romské děti a mládež, který zahrnoval kroužky beatbox a breakdance. Oba kroužky probíhaly dvakrát týdně:
Beatbox Po a St od 16 do 17.30 hod.,
Breakdance Čt 15:30 – 17 hod., Pá 16 – 17:30
hod. Do kroužků se zapojilo 22 klientů. Kroužky
byly zakončeny závěrečnou akcí Beatbox a
breakdance party, která proběhla 14. 12. 2013.
Akce se zúčastnily nízkoprahové kluby Bunkr
Třinec, Pohoda Karviná a Na Hraně Hlučín.
Klienti měli možnost předvést to, co se za
uplynulý rok naučili a došlo také na společné
battly. Velkým pozitivem shledáváme velký
zájem klientů o pokračování obou kroužků.
Počet klientů/uživatelů za rok 2013 – 84
Počet kontaktů za rok – 2292
Počet intervencí za rok – 818

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Na Hraně“ Hlučín
Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež §62
Typ služby: ambulantní
Adresa: Úzká 3, Hlučín
Kontakt: 775 938 029, nzdmhlucin@elimopava.cz
Koordinátor zařízení: Bc.Andrzej Cieslar
Počet klientů/uživatelů za rok 2013 – 87
Počet kontaktů za rok – 2675
Počet intervencí od 1.1.2013 do 1.6.2013 – 134
Počet intervencí od 1.6.2013 do 31.12..2013 -203
Celkový počet intervenci za rok 2013 – 337
NZDM je pro mládež ve věku 13 - 20 let, kteří zde pro sebe nacházejí zázemí. V roce 2014 navštěvovalo naše
nízkoprahové zařízení „Na Hraně“ 87 uživatelů. Primární důvody, jež vedly uživatele k využití sociální služby, byly
především kontakt s vrstevníky a alternativní trávení volného času.

Naše sociální služba nabízí:
• Anonymní poskytnutí prostoru, možnost přijít kdykoliv v otevírací dobu.
• Sociální poradenství.
• Krizovou intervenci, informační servis, podpora v hledání zaměstnání a brigády, rekvalifikačních kurzů.
• Případovou práci, situační intervence, které vznikají na základě trávení času v klubu, individuální plány
klientů.
• Prostředkem poskytnutí pomoci je rozhovor, vyhledávání informací, zplnomocňování uživatele k
samostatnému jednání a zodpovědnosti za sebe.
Co v klubu nabízíme:
• pingpong, fotbálek, stolní hry, multimediální hry Nintendoo Wii
• internet, poslech hudby
• street dance, kreslení
• filmový klub
• možnost dát si čaj, kávu nebo Kofolu
• možnost realizovat vlastní nápady
• sociální aktivity a diskuze ve skupině
Jednodenní akce:
• turnaje v pingpongu a fotbálku
• výlety do blízkého okolí (např. Ostravská
radnice)
• výtvarné aktivity
• filmové kluby
• videodiskotéky
• taneční kroužek street dance
• Beatbox breakdance párty v Opavě
• opékačky na štěrkovně
Pracovníci poskytovali uživatelům pomoc při hledání zaměstnání, vysvětlovali jim pravidla psaní životopisů a
motivačních dopisů, mluvili s uživateli o jejich problémech a krizích a snažili se společně s nimi nalézt řešení. Mimo
jiné pracovnice doučovala několik uživatelů.
Koordinátor se sociálním pracovníkem v tomto roce opět dvakrát navštívili místní SOU a ZŠ Gen. Svobody, kde
prezentovali dané zařízení. Pravidelně se účastnili komunitního plánování města Hlučína.
Klub je otevřen každý pracovní den, od 14:00 do 18:00 hod. Během letních prázdnin byla otevírací změněna, a
sice úterý až pátek od 12:00 – 16:00 hod.
Od 1. června 2013 jsme se stali součástí projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v
Moravskoslezském kraji“.

Krizové centrum Elim Opava
Sociální služba: KRIZOVÁ POMOC
typ služby: ambulantní a pobytová
Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava - Kateřinky
Kontakt: 775 938 077, 553 653 239
Koordinátor zařízení: Bc.Hana Šindlerová
Pobytová služba Krizové centra Elim Opava zajišťuje krátkodobé ubytování „ženám a matkám s nezletilými dětmi,
které jsou aktuálně ohrožené, nebo již vystavené domácímu násilí ve všech stádiích nebo jsou svědky tohoto

konání“. Služby jsou přednostně poskytovány klientkám s trvalým pobytem v Opavě a jejím okolí, ale využít je
mohou i klientky z celé České republiky. Této pobytové služby využilo 9 žen s celkovým počtem dětí 11. Krizové
centrum disponuje dvěma garsoniérami a klientky jsou zde ubytovány pod utajenou adresou. Pobytová služba
Krizového centra Elim Opava je jedinou registrovanou službou tohoto typu v MSK a v opavském regionu, která se
zaměřuje na výše uvedenou cílovou skupinu. Je vyhledávanou a vytíženou službou.
Krizové centrum Elim Opava nabízí rovněž ambulantní službu a to v oblastech rodiny, mezilidských vztahů a
domácího násilí. Ambulantní služby využilo 78 klientů, což představuje značný nárůst klientů oproti minulému roku
a svědčí o zájmu o tuto službu. Služba ambulantní je poskytována formou krizové intervence, individuálního
poradenství, psychologického a právního poradenství. Bezplatné právní poradenství je poskytováno pouze pro
oběti domácího násilí.
Mezi základní principy služby Krizového centra patří bezplatnost, naprostá diskrétnost, anonymita, profesionalita.
Služba Krizové pomoci je součástí interdisciplinárního týmu (IDT) regionu Opavsko a cílem této služby je další
rozvoj a spolupráce s ostatními organizacemi. Elim Opava je koordinátorem IDT v opavském regionu. Rovněž jsme
členy nově vzniklého týmu pro oběti trestných činů Opava.
Popis významných změn oproti údajům v žádosti
Ve sledovaném roce v rámci služeb Krizového centra nedošlo k významným změnám, které by měly vliv na chod
a poskytování služby. V oblasti právního poradenství jsme navázali spolupráci s Mgr. Babicem, právník Mgr.
Valík, se kterým naše zařízení dlouhodobě spolupracovalo, změnil své působiště.
Počet klientů/uživatelů za rok 2013 – 87 klientů
Ambulantní forma 78
Pobytová forma 9
Počet kontaktů za rok: 121 (do 30 min)
Počet intervencí za rok: 691 (x 30 min)
Kapacita – Provozní doba: Po 13:00 – 16:00
St 13.00 – 16:00
Ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.
U pobytové formy je provozní doba celodenní, klientky jsou ubytovány nepřetržitě, ubytování probíhá v pracovních
dnech v době od 8.00 do 20.00.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Typ služby: ambulantní, terénní
Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava – Kateřinky
Koordinátor zařízení: Mgr.Lenka Řehánková

SAS Elim Opava poskytuje pomoc a podporu sociálně či jiným
způsobem znevýhodněným rodinám s dětmi z Opavy a
blízkého okolí. SAS Elim Opava pomáhá rodinám řešit
problémy, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování a které
nejsou schopny samy řešit. Pod tuto sociální službu u nás
spadají 3 programy: program DO-UČENÍ a Pět P/3G (ve
spolupráci s dobrovolníky z DC Elim Opava) a program Pro Rodinu (terénní program).
V programu DO-UČENÍ jde o individuální práci dobrovolníka s dítětem, kdy se dobrovolník snaží dítěti pomoci
s jeho problémy s učením. Na programu DO-UČENÍ spolupracovalo v roce 2013 celkem 16 dobrovolníků a do
programu bylo zapojeno 20 dětí z klientských rodin SAS Elim Opava. Doučování probíhalo především v Centru

Elim, dále také na základních školách (ZŠ Šrámkova, ZŠ E. Beneše, ZŠ Havlíčkova, ZŠ T. G. Masaryka) a
v Azylovém domě pro matky s dětmi v Opavě.
Programy Pět P a 3G jsou založeny na dlouhodobém vztahu dítěte a dobrovolníka. Dvojice dítě-dobrovolník se
schází jedno odpoledne v týdnu a tráví spolu volný čas. Na programu Pět P spolupracovalo v roce 2013 celkem
15 dobrovolníků a do programu bylo zapojeno 14 dětí z klientských rodin SAS Elim Opava.
Program 3G je založen na stejném principu, avšak jde zde o propojení tří generací a dítěti se věnuje dobrovolník
starší 50 let (babička/dědeček). V roce 2013 na programu spolupracovali celkem 4 dobrovolníci a byly do něj
zapojeny 3 děti z klientských rodin.
Terénní program Pro Rodinu je zajišťován pracovnicemi SAS Elim Opava. V roce 2013 jsme s rodinami nejčastěji
řešili problémy s financemi (zadluženost, vyřizování dávek státní sociální podpory, vyřizování splátkových
kalendářů, vedení domácího rozpočtu), doprovody na úřady, zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi,
bydlení (žádosti o městské byty, poradenství v oblasti bydlení) aj.
V roce 2013 se změnilo personální složení ve službě. Kromě koordinátorky služby byly přijaty na částečné
úvazky 2 sociální pracovnice a 1 pracovnice v sociálních službách. Proběhla seznamovací schůzka na OSPOD
Opava, kde byla služba představena a byla navázána vzájemná spolupráce. V průběhu roku jsme byli přizváni
k několika případovým konferencím, čímž se spolupráce s OSPOD Opava ještě prohloubila.
I v roce 2013 probíhala intenzivní spolupráce s Potravinovou bankou Ostrava, díky níž jsme mohli našim
klientským rodinám poskytnout také pomoc ve formě potravin. V listopadu 2013 jsme se zúčastnili Národní
potravinové sbírky.
SAS Elim Opava rozšířil v roce 2013 svou působnost také na oblast Hlučínska a Vítkovska.
Pro děti z klientských rodin byly v roce 2013 uspořádány následující akce:
- „Jarní prázdniny s Elimem“ – 12. a 14.3.2013 (vycházka do Minizoo v Opavě a sportovní odpoledne v tělocvičně
Elim Opava)
- „Vánoční večírek s mikulášskou nadílkou“ – 9.12.2013
Děti z klientských rodin se také účastnily letních táborů a víkendových akcí, které Elim v roce 2013 pořádal.
Celkem se pobytových akcí zúčastnilo 13 dětí. Uspořádali jsme 1 akci pro matky s dětmi.
Pracovnice SAS Elim Opava se v průběhu roku zúčastnily Dne sociálních služeb, komunitního plánování města
Opava, schůzek multidisciplinárního týmu, díky nimž byla navázána bližší spolupráce s OSPOD a s ostatními
opavskými organizacemi, které poskytují služby pro rodiny s dětmi. Po celý rok jsme spolupracovali s Asociací
Pět P v ČR.
Počet klientů/uživatelů za rok 2013 - 36 kl. rodin (33 žen, 3 muži, 69 dětí)
Počet kontaktů za rok - 900
Počet intervencí za rok - 2750

2. DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Díky novele o SPOD platné od 1.1.2013 jsme se stali
doprovázející organizací pěstounů.
Dle novely mají
pěstouni nárok na některé služby, které jim poskytujeme.
Jedná se o:
• Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítěv případě naléhavé situace, kdy nejsou pěstouni
schopni vlastními silami zajistit péči o dítě, jim s tím
pomůžeme a péči o dítě zajistíme
• Respitní péče – pěstoun má nárok na to, abychom
14 dní za rok dítě zaopatřili tak, aby si pěstoun
mohl odpočinout. Za tím cílem organizujeme výlety,

•
•

•

víkendové a týdenní pobyty pro děti. Pro děti jsme v roce 2013 uspořádali 5 jednodenních výletů (ZOO,
Dinopark, Malý svět techniky, Držkovice – farma), dva víkendové pobyty v Úvalně, o letních prázdninách
pak 4 týdenní tábory a 1 čtrnáctidenní tábor. 1.6. mohly do Elimu přijít celé rodiny na Den dětí, 21.12. jsme
zakončili celoroční spolupráci Vánočním setkáním v Elimu.
Zprostředkování odborné pomoci – máme k dispozici několik kvalitních sociálních pracovnic,
psychologa, externího právníka.
Zvyšování znalostí a dovedností osoby pečující – pěstouni mají právo a také povinnost vzdělávat se 24
hodin ročně. Toto jsme zajistili prostřednictvím několika typů kurzů – od 5 hodinových po 24 hodinové,
víkendové pobyty. V některých případech bylo pěstounům umožněno individuální studium námi
připraveného materiálu s konzultacemi sociální pracovnice. Společně s CEPP Opava jsme uspořádali
Den pěstounské péče.
Kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči – v případě kontaktů s biologickou rodinou můžeme nabídnout
naše prostory a přítomnost odborníka.

Od počátku roku 2013 jsme začali uzavírat
dohody s pěstouny. Počet dohod za rok vzrostl
na číslo 104. Jedná se o pěstouny z Opavy,
Bruntálu a Hlučína. V Hlučíně a v Bruntále máme
také vybavené prostory pro kontakt s pěstouny,
ale také s veřejností, která by měla o pěstounství
zájem.

Každé rodině je přidělena klíčová pracovnice,
která rodinu navštěvuje co 2 měsíce. Každých 6
měsíců píše zprávu pro OSPOD.

3. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
TEL: 775 93 85 63, 553 653 239
EMAIL: dobrovolnici@elimopava.cz
KOORDINÁTOR: Jaroslava Pirunčíková
Dobrovolnické centrum Elim Opava o.s. se v roce
2013 vyvíjelo velmi dobře. Největší díl práce se
zaměřoval na rozvoj dobrovolnictví a filantropie
jako takové. Rozvoj, rozšiřování a zlepšování
stávající služby dobrovolnického centra, rozšíření
dobrovolnických programů, zlepšení informační
kampaně pro ty organizace, které ještě
dobrovolníky nemají, a dle zájmu neziskových
organizací následné rozšíření řad spolupracujících
organizacích. Rozšíření spolupráce s SS
organizacemi, veřejnými institucemi, školami v
Opavě, Vítkově, Hlučíně. Mediální a informační činnost zahrnovala celý kraj. Jak v přednáškách, prezentací v tisku,
náborech na středních a vysokých školách v kraji. Kvalitní příprava dobrovolníků pro výkon jejich dobrovolnické
činnosti.

Počet zaměstnanců – HPP (počet osob/úvazky) – 2/2
DPP, DPČ, dobrovolníci – 1 dobrovolník
Počet dobrovolníků měsíčně za rok 2013 – 83 průměrně
Odpracovali za rok 2013 celkem 4.412 hodin
Počet podepsaných smluv za rok 2013: 102
Počet kontaktů za rok, zájemci o dobrovolnictví: 190
Počet nových programů v rámci služby – 1
Počet mediálních výstupů, prezentací: 40
Počet navázaní komunikace přes facebook Dobrovolníci Opava: 238 lidí
Počet absolvovaných seminářů/konferencí – 10
Realizované projekty – DO-UČENÍ, Program Pět, 3G program tří generací, Dosluž - Dobrovolnictví v obci, jak na
to?, dobrovolníci v pěstounských rodinách, dobrovolníci v nemocnici, domovech seniorů apod.
Dobrovolnické centrum úzce spolupracuje se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, Elim Opava v
projektech DO-UČENÍ, Program Pět P, 3G, dobrovolníci v pěstounských rodinách.
V programu DO-UČENÍ se zapojilo : 26 dobrovolníků.
V programu Pět P se zapojilo 5 dvojic.
V programu 3G,program tří generací (propojení rodiny, dítěte a dobrovolníka 50+) : 6 dvojic
V programu Dosluž (Dobrovolnictví v obci, jak na to?) spolupracujeme s Hestií o.p.s. národní dobrovolnické
centrum.
Podařilo se nám aktivně vystoupit na konferenci v městě Soběslav s prezentací Dobrovolnictví v Opavě a okolí.
Uspořádat přednášku pro postižené Moravskoslezského kraje, zapojit dobrovolníky na Den sociálních služeb v
Opavě popsáno na www.dobrapraxe.cz Dobrovolnické centrum
Hlavní přínos:
•
•
•
•
•
•
•
•

velká 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.

4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Jediný sportovní kroužek, který v současné době provozujeme, je kroužek floorbalu.

Členská základna občanského sdružení
Organizační struktura Elim Opava o.s.
Výbor společnosti
•
•
•
•
•

Předsedkyně – Ing.Alžběta Kubíčková – finanční konzultant
Mgr.Pavlína Němcová – psycholožka
Dr.Ing.Jiří Vrubel – podnikatel
Ing.Hana Hanzlová – managerka
Ing.Pravdomil Gebauer – ředitel střední školy

Pozn. výkonným řízením společnosti byla pověřena Mgr.Pavlína Němcová
Občanské sdružení Elim Opava o.s. 19 členů.

Placení pracovníci společnosti k 31.12.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mgr.Pavlína Němcová.- ředitelka Centra Elim, fundraising, public relations, pěstounská péče – úvazek 1.0
Mgr. Alena Peterková – koordinátorka NZDM Magnet, úvazek 1,0
Bc.Andrzej Cieslar – koordinátor NZDM Hlučín, úvazek 0,8
Mgr.Lenka Řehánková – vedoucí sociální pracovník SAS a pěstouni, úvazek 1,0
Bc. Hana Šindlerová – sociální pracovnice Krizová pomoc 0,9
Jaroslava Pirunčíková – koordinátor dobrovolnického centra a veřejné služby – úvazek 1,0
Bc.Gabriela Lazarová – sociální pracovnice NZDM Hlučín, pěstounská péče – úvazek 1,0
Jana Weberová – správce objektu, kontaktní pracovník SČS, ISIC karty - úvazek 1,0
Simona Hrbáčová – úklid, úvazek 0,5
Bc.Marek Konvička – sociální pracovník v NZDM Magnet, DPP, DPČ
Mgr.Iva Eleková - sociální pracovník SAS a pěstouni, úvazek 1,0
Mgr.Xénie Drastíková - sociální pracovník SAS a pěstouni, úvazek 1,0
Mgr.Romana Konečná - sociální pracovník SAS a pěstouni, úvazek 1,0
Ivana Raidová – pracovník v sociálních službách SAS a pěstouni, úvazek 1,0
Ivana Kramná – asistentka koordinátora DC – úvazek 1,0

Vznik a vývoj ELIMU v ČR
Elim- křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii je celorepublikovou neziskovou organizací
jejímž cílem je charitativní a sociální činnost. Tato činnost je založena na principech křesťanské lásky a etiky
vůbec.
Společnost byla založena jako občanské sdružení při Církvi bratrské v Písku v roce 1990, aby zastřešila činnosti
církve, které šly nad rámec její běžné činnosti, a které bylo třeba právně definovat podle platných zákonů České
republiky.
Činnost se postupně rozrostla a v součastné době společnost Elim působí na sedmi místech v rámci celé
republiky jako samostatné organizační jednotky, které vyvíjejí svou činnost podle potřeby regionu. Z této
činnosti jmenujme např. azylový dům ve Vsetíně nebo v Hranicích a také to, že všechny organizační

jednotky se zabývají prací s dětmi a mládeží.
Elim Opava o.s.
Vznikl v roce 1998 na základě nutnosti zastřešit již existující misijní práci s dětmi při Církvi bratrské v Opavě.
Tím byly vytvořeny podmínky pro její další rozvoj a rozšíření do dalších oblastí podle potřeby regionu a také
možnosti financování této činnosti z dalších externích zdrojů, zejména státních a nadačních. Postupně byly
navázány kontakty s místními úřady a organizacemi, pro které se ELIM stal vítaným partnerem.
Poslání a cíle organizace
Poslání celého ELIMU je:
„Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, zejména opuštěným dětem,dětem z disfunkčních
rodin, zdravotně postiženým, nemocným, seniorům, alkoholikům, narkomanům,nezaměstnaným, organizuje
zájmovou a sportovní činnost dětí mládeže a vyvíjí další podobné aktivity. Cílem sdružení je péče o celého
člověka, o jeho duchovní, duševní a materiální potřeby.
Sdružení vykonává svou činnost na principech křesťanské lásky a etiky, v souladu s právním řádem a tím přispívá
k harmonickému životu občanů.

Cíle Elim Opava o.s.
1. Cílem služeb pro děti a mládež je působit na mladé lidi tak, aby měli šanci získat nové zájmy a hodnoty, nové
pozitivní kamarádské vztahy, odmítavý postoj ke kriminalitě a návykovým látkám, rozvinuli své dovednosti a
schopnosti a stali se tak přínosem pro společnost.
2. Cílem sociálních služeb je získat, posílit příp. obnovit schopnost uživatelů prosazovat a chránit vlastní práva a
zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomoci jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím zmírnit
nepříznivou situaci, kterou řeší.
3. Cílem služeb dobrovolnického centra je seznamovat širokou veřejnost s myšlenkami dobrovolnictví,
vyhledávat a školit vhodné dobrovolníky, kteří mají srdce nezištně pomáhat potřebným spoluobčanům, navázat
spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a vytvořit dlouhodobý, funkční systém dobrovolnictví v Opavském,
Krnovském a Vítkovském regionu.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem našim příznivcům, fandům, pomocníkům, dobrovolníkům, donátorům, přátelům,
dárcům, a všem, kteří na nás myslí nejen na modlitbách.
Bez Vás všech by se naše práce nerozvíjela tak, jak můžeme všichni vidět.
Jsme Vám všem vděčni za Vaše přispění.
Děkujeme J
Kontakt
Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.
Rolnická 21a
747 05 Opava 5
IČO: 681 77 615
Telefon: 553 653239
Internet: www.elimopava.cz
Email: elimopava@elimopava.cz
Číslo účtu: Česká spořitelna v Opavě - 1842799319/ 0800

FINANČNÍ ZPRÁVA

celkové náklady 2013
materiálové náklady
služby

6 623 623 Kč
370 039 Kč
1 557 146 Kč

cestovní příkazy

118 314 Kč

energie

213 101 Kč

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody
daně a poplatky

3 381 539 Kč
1 032 Kč

úroky

190 721 Kč

odpisy

648 415 Kč

jiné ostatní náklady

116 695 Kč

členské a jiné příspěvky
příjmy celkem
dary - darovací smlouvy
tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží
dotace 2013
ostatní výnosy
výsledek hospodaření:

26 100 Kč
6 623 623 Kč
222 000 Kč
1 139 423 Kč
5 400 Kč
5 207 873 Kč
48 927 Kč
0 Kč

