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

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011
Hlavní činností občanského sdružení v roce 2011 bylo provozování Centra Elim s šesti registrovanými sociálními
službami, volnočasovými aktivitami a dobrovolnickým centrem na sídlišti Kateřinky – Západ, dále pak opavské
pobočky s názvem Nízkoprahový klub pro mládež Legal a hlučínské pobočky s názvem Nízkoprahový klub Na
Hraně pro mládež v Hlučíně.
Centrum Elim bylo zprovozněno 8. listopadu 2002.
V současné době Centrum Elim zajišťuje svou činnost v těchto oblastech:
1) poskytování sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – a to:
i) provoz 3 nízkoprahových klubů pro děti a mládež (Magnet Opava, Legal Opava, Na Hraně Hlučín),
ii) zajištění služby krizové pomoci (název Krizové centrum), což je pobytová sociální služba s
psychologickým, sociálním a právním poradenstvím zaměřeným především na oběti domácího násilí,
iii) zajištění služby odborného sociálního poradenství (název Poradna pro veřejnost), což je ambulantní
poradenská služba s psychologickým, sociálním a právním poradenstvím zaměřeným především na
oběti domácího násilí,
iv) Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (název Program Pět P a Carambol).
Což je ambulantní a terénní služba pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením,
2) nabídka volno-časových aktivit různým věkovým kategoriím – dětem, mládeži, maminkám s dětmi aj. Tato
činnost zahrnuje výtvarné a keramické kroužky pro děti a mládež, a příležitostné kulturní akce,
3) dobrovolnické centrum (pro regiony Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Vítkovsko),
4) Informační centrum pro mládež/Regionální kontaktní místo Českého spotřebitele,

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Magnet
SOCIÁNÍ SLUŽBA: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62
TYP SLUŽBY: AMBULANTNÍ
ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY
MOBIL: 775 591 986
EMAIL: CLUBMAGNETOPAVA@EMAIL.CZ
KOORDINÁTOR: Bc. Alena Peterková
Počet klientů, kteří využili služeb zařízení: 126
Počet intervencí za rok - 290
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 pracovníky obracejí s problémy ve škole, v rodině, v partnerských vztazích a také s hledáním
zaměstnání a brigád. Klientům zprostředkujeme doučování, pomáháme jim s domácími úkoly a referáty. V oblasti
zaměstnání učíme mládež jak psát životopisy a žádat o práci. Naší snahou je zprostředkovat klientům kontakt s
okolním prostředím včetně opavských institucí. V průběhu minulého roku byly realizovány preventivní tematické
měsíce (např. drogy a závislosti, subkultury, šikana, anorexie, aj.), v rámci kterých byli děti a mládež informováni a
rizicích, která mohou vznikat v důsledku konkrétních životních situací nebo patologických jevů.
V rámci volnočasových a preventivních aktivit byly v roce 2011 pořádány následující akce: Klienti měli
možnost zúčastnit se výletů, opékání a přesnocek (grilování na terase, přesnocka v klubu). S klienty jsme vyjeli do
Hlučína na turnaj ve fotbale a exkurzi klubu Na Hraně, uspořádali jsme sportovní den v areálu na Kolofíkově
nábřeží. Navázali jsme spolupráci s karvinským Nízkoprahovým klubem Kamarád, který pořádal fotbalový turnaj.
V květnu nás navštívil instruktor karate a boxu, který vedl hodinu bojového umění s klienty, a v listopadu proběhla
exkurze do opavského klubu karate na Mírové ulici. Dobrovolníci a praktikanti spolupracovali na vytváření
volnočasových programů a aktivit (malování na sklo, vyřezávání haloweenské dýně, výroba lampionů a adventních
věnců, aj.). V rámci klubu proběhla řada sportovních turnajů a výtvarných soutěží.
V září jsme se zapojili do celorepublikového projektu Dne otevřených dveří pořádaného Českou asociací
streetwork pod názvem Týden nízkoprahových klubů.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Legal
Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62
Adresa: Hradecká 16, 746 01 OPAVA
Kontakt: 775 938 078
Koordinátor zařízení: Jakub Rašín
Počet klientů, kteří využili služeb zařízení: 83
Počet intervencí za rok - 387
Klub Legal znamená pochopení a respekt, prioritou je však pomoc a podpora v situacích v kterých si nevíš
rady.
V průběhu roku 2011 jsme zaznamenali větší poptávku o naše zařízení ze strany romského etnika, což
znamenalo přizpůsobení běžného fungování klubu a způsobu práce s klienty. V lednu 2011 nám byl schválen
návrh na výtvarné zkrášlení zdi v zahradě, kde klub sídlí. Tato graffiti zeď slouží k propagaci a zviditelnění
našeho zařízení.
Během roku klub uspořádal i několik zajímavých akcí, jak jsou například - přespání v klubu, natáčení
amatérského filmu, taneční party, nejrůznější turnaje ve stolním fotbálku či šipkách. Oblíbenou činností v klubu
byly také filmové projekce či natáčení spotů rovněž populární byla také herní konzole Nintendo Wii. Filmová
místnost byla loni využívána také na náročnější deskové hry, nacvičování tanečních vystoupení, klienti zde měli
prostor a vybavení (mikrofon) pro zpěv a beatbox. Klub Legal se také aktivně zapojil do Dne sociálních služeb a
Týdne nízkoprahových klubů.
Důležitým faktem je, že v prosinci roku 2011 byl ukončen Individuální projekt “Podpora a rozvoj služeb sociální
prevence v Moravskoslezském kraji“, což byl hlavní zdroj financí pro činnost NZDM Legal.
Bohužel jsme kvůli nevyhovujícím prostorám a nedostatečnému financování museli ke konci roku požádat o
zrušení registrace a provoz klubu je ukončen k 31.3.2012.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Na Hraně“ Hlučín
Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62
Adresa: Úzká 3, Hlučín
Kontakt: 775 938 029, nzdmhlucin@elimopava.cz
Koordinátor zařízení: Bc.Andrzej Cieslar
Počet klientů, kteří využili služeb zařízení: 96, z toho 32 nově příchozích
Počet intervencí za rok - 329
NZDM je pro mládež ve věku 13 - 20 let, kteří zde pro sebe nacházejí zázemí. V roce 2011 navštěvovalo naše
nízkoprahové zařízení „Na Hraně“ 96 uživatelů, z toho 32 bylo nově příchozích, kteří začali využívat naší služby.
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;
break dance, kreslení; filmový klub; možnost dát si čaj, kávu nebo Kofolu; možnost realizovat vlastní nápady;
sociální aktivity a diskuze ve skupině
Jednodenní akce a výlety:
- „Přednáška o AIDS, drogách a vztazích“ pana Tomáše Řeháka,
- Spolupracovali jsme s dvěmi nízkoprahovými zařízeními z Opavy a Ostravy. S opavským klubem „Magnet“
jsme uspořádali dva turnaje ve fotbale. Jeden se uskutečnil v tělocvičně Elimu a druhý na hlučínské
štěrkovně. Navštívili jsme přívozský nízkoprahový klub „Jekhetane“ a poté přijeli zase oni k nám do
Hlučína.
- výlety na Landek, noční bojové hry
- opékání u hlučínského jezera

-

V září probíhaly výtvarné aktivity a následně vernisáž, které se zúčastnili i zástupci sociálního odboru
města Hlučín.
videodiskotéky v klubu
Zúčastnili jsme se „dne sociálních služeb města Hlučína“ a „týdne nízkoprahových služeb“.

Pracovníci se účastnili několika školení a kurzů, 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 uživatelek angličtinu. V průběhu roku došlo
ke změně kontaktního pracovníka a vystřídalo se zde několik studentů na praxi.
Koordinátor se sociálním pracovníkem v tomto roce opět dvakrát navštívili místní SOU, 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.

Krizové centrum Elim Opava
Sociální služba: KRIZOVÁ POMOC
typ služby: pobytová
Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava - Kateřinky
Kontakt: 775 938 077, 553 653 239
Koordinátor zařízení: Bc. Romana Konečná
Kapacita služby (okamžitá): 2 maminky s dětmi
Počet klientů, kteří využili služeb zařízení: 17
Počet kontaktů za rok - 104 (do 30 min)
Počet intervencí za rok - 283 (x 30 min)
Zájem o služby Krizového centra Elim Opava, které je útočištěm pro ženy a matky s dětmi, které se staly
oběťmi či svědky domácího násilí, značně stoupá. Důkazem jsou statistické údaje centra, kdy jeho služeb v daném
roce využilo 17 klientek, což představuje oproti minulému roku nárůst o 7 osob.
Krizové centrum garantuje svým klientům naprostou diskrétnost, bezplatnost, respektování jejich potřeb.
Klientkám se dostává i podpory při hledání řešení jejich obtíží, učí se i větší samostatnosti v rozhodování, větší
sebedůvěře. V případě potřeby je jim k dispozici nejen jejich klíčová sociální pracovnice, ale také druhá sociální
pracovnice, psycholog či právník.
Krizové centrum disponuje dvěma garsoniérami a klientky jsou zde ubytovány pod utajenou adresou.
Služba Krizové pomoci je součástí interdisciplinárního týmu (IT) regionu Opavsko a cílem naší služby je
další rozvoj spolupráce a větší aktivita v oblasti preventivních aktivit. Elim Opava je koordinátorem IT regionu
Opavsko.
Krizové centrum Elim Opava má pověření sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2011 bylo se svými
matkami v našem zařízení ubytováno 30 dětí ve věku do 18 let, což představuje oproti minulému roku nárůst o 17
osob .

Poradna pro veřejnost
Sociální služba:Odborné sociální poradenství
Typ služby: Ambulantní
Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava – Kateřinky
Kontakt: 775 938 077, 553 653 239
Koordinátor: Bc. Romana Konečná
Počet uživatelů (uzavřené smlouvy) služby za rok 2011: 237
Počet kontaktů za rok: 297 (do 30 min)
Počet intervencí za rok:
577 ( x 30 min)
Poradna pro veřejnost nabízí svým uživatelům pomoc při orientaci v síti sociálních služeb, poskytuje jim
poradenskou pomoc a nabízí zázemí po dobu trvání obtíží. Na Poradnu pro veřejnost se obracejí lidé nejčastěji s
problémy v souvislosti s domácím násilím; bydlením; v oblasti rodiny a mezilidských vztahů; dluhové problematiky,
ochrany spotřebitele, sociální zabezpečení,apod..
Cílovou skupinou Poradny pro veřejnost jsou osoby ve věku 15 let a více z Opavy a okolí, kteří mohou
využít bezplatně a diskrétně sociálního, právního a psychologického poradenství.
Tento komplex služeb zajišťuje našim klientům maximální odbornou péči. Celkovým rozsahem svých služeb
psychologa, sociálního pracovníka a právníka je naše poradna v Opavě a okolí unikátní.

V roce 2011 prostřednictví cyklických seminářů realizovala Poradna pro veřejnost projekt Abeceda
rodinných financí - projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti. Cílem projektu bylo podpořit pochopení
fungování peněz a rozvíjet finanční gramotnost občanů.

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
Počet uživatelů (uzavřené smlouvy) služby za rok 2011: 5 mužů, 12 žen, 57 dětí
Počet dobrovolníků podílející se na činnosti SAS Elim Opava:
- v programu Pět P – 13
- v programu Do-učení – 22 (z toho 5 dobrovolníků z Krnova)
Počet kontaktů za rok – 211
Počet intervencí za rok – 779
Počet nových programů v rámci služby – 1 (program Pro rodinu)
Počet neuspokojených žadatelů z kapacitních důvodů či jiných důvodů: 32
Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi zaznamenalo v roce 2011 zásadní vývoj. Dva
doposud poskytované programy (Pět P a Do učení) byly v září doplněny o třetí a to program Pro rodinu. V rámci
tohoto programu poskytujeme klientským rodinám komplexní služby a to v široké oblasti možné podpory, tedy od
péče o děti, zvládání rodičovských kompetencí, hospodaření s financemi, vedením domácího rozpočtu, péči o
domácnost a bydlení, jednání s úřady i institucemi atd. Veškeré služby jsou poskytovány terénní formou, pracovníci
SAS Elim Opava, o.s. tak dochází do domácností klientů a také je doprovázejí na úřady, školy, či do
zdravotnických zařízení. V rámci rozšíření nabídky služeb došlo rovněž k personálnímu posílení služby o 0,5
úvazku a zároveň i k navýšení počtu klientských rodin a to na 25.
Nedílnou součástí této služby je úzká spolupráce s Dobrovolnickým centrem Elim. Tato spolupráce je
založena na „poskytování“ vhodných dobrovolníků pro klienty jednotlivých programů SAS Elim Opava. Dobrovolníci
jsou především z řad studentů středních a vysokých škol. Jsou kvalitně vybíráni, proškoleni a pracují pod
pravidelnou supervizí.
V roce 2011 došlo také k rozšíření působnosti služby do oblasti Krnovska a navázání spolupráce s MěÚ
v Krnově - oddělením sociálně právní ochrany dětí a rodiny. Byla uzavřena Dohoda spolupráci a o opakovaném a
operativním sdělování údajů potřebných pro zajištění řádného výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Do působnosti
služby tak nově patří také klientské rodiny z obcí: Krnov, Linhartovy, Město Albrechtice, …… atd. a pro své klienty
zřídila také nové kontaktní místo, které sídlí na ulici ČSA v Krnově.
V rámci činnosti SAS Elim Opava bylo pořádáno v průběhu roku také několik akcí či jsme se zúčastnili:
- 2x bazárek dětského ošacení a potřeb do domácnosti
- Veletrh sociálních služeb a zdraví ve městě Krnově
- Den sociálních služeb města Opavy
- vánoční stánek - prezentace činnosti a výrobků Elim Opava, o.s.
Prázdninový tábor Pět P - tato akce byla z důvodu vysoké nemocnosti dětí a jejich odhlášení těsně před konáním
akce, bohužel v roce 2011 zrušena.

2. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
TEL:775 93 85 63, 553 653 239
EMAIL: dobrovolnici@elimopava.cz
KOORDINÁTOR: Petra Hrušková (do října 2011)
V roce 2011 vykonávalo prostřednictvím DC Opava dobrovolnickou činnost průměrně 100 dobrovolníků v
37 organizacích: Slezká nemocnice Opava, Domov seniorů Bílá Opava , Charita, Domov Sv.Zdislava, Marianum,
Sírius, Dětské centrum Čtyřlístek Psychiatrická léčebna Opava, Anima Viva o.s., Eurotopia Opava o.p.s., Fokus
Opava, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Armáda spásy v ČR, Základní škola Edvarda Beneše,
Základní škola Englišova, Základní škola Šrámkova, Základní škola Mařádková, Základní škola T.G. Masaryka,

Nová Belária o.s., Fond ohrožených dětí, Křesťanská akademie mladých, Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s., o.s. Lorm.
Dobrovolníků v roce 2011 pracovalo celkem 110. V programu Do-učení 13 dobrovolníků, a v programu
Pět P bohužel pouze 3 dobrovolníci.
Školení nových dobrovolníků a supervize probíhala průběžně v průběhu třech čtvrtletí.
Dobrovolnictví bylo propagováno reklamou na rádiu Čas, Helax a Kiss, inzercí v novinách Avízo a na
internetovém portálu www.job.cz, sekce dobrovolnictví. Dlouhodobě úspěšné jsou besedy se studenty na
školách, prostřednictvím kterých vždy přichází noví dobrovolníci.
DC Opava je aktivní také v dalších městech region. Ve městě Vítkově je velmi dobrá spolupráce je s
místním Gymnáziem a Domovem Seniorů. Aktivních dobrovolníků je zatím 6. Probíhají jednání s dalšími
neziskovými organizacemi, které mají zájem o dobrovolníky.
Ve městě Bruntále dobrovolnické centrum Elim Opava o.s. spolupracuje s Domovem Pohoda, s
Občanským sdružením Open House, Sagapo. Aktuálně spolupracuje na smlouvu celkem 6 dobrovolníků.
Ve městě Krnově dobrovolnické centrum spolupracuje s Domovem pro seniory Jistota Devětsil, Církevní ZŠ a MŠ,
DZP Harmonie, Slezskou diakonií - stř. Benjamín a Domovem pro seniory Rooseveltova. Aktuálně spolupracuje
na smlouvu celkem 12 dobrovolníků.
V říjnu 2011 odešla na jiné místo koordinátorka DC a to způsobilo značný chaos a nedostatečnou péči o
dobrovolníky, takže jsme do konce roku 2011 zaznamenali úbyt dobrovolníků.

3. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Centrum Elim po celý rok nabízí různým věkovým skupinám (dětem, mládeži, maminkám s dětmi, dospělým)
několik kroužků:

Výtvarná dílna
Výtvarná dílna provozovala v roce 2011 aktivity pro různé věkové skupiny.
Výrobky výtvarné dílny byly presentovány na propagačních akcích Elimu Opava, o.s. v rámci vánočních trhů
města Opavy a evangelických programů v Evangelickém kostele v Krnově.

Floorbal
–sportovní kroužky zredukovali na kroužek floorbalu. V roce 2011 navštěvovalo floorbal 24 žáků.

Fusion Opava
(předchozí název do roku 2010 byl Tensing Fusion Opava)
EMAIL: jirka.folta@gmail.com
KOORDINÁTOR: Ing. Jiří Folta
KAPACITA SLUŽBY (ROČNÍ): 30 dětí
Během roku probíhaly pravidelné zkoušky pěveckého sboru. Rozvinuli jsme naplno budování organizačního týmu
mladých účastníků, kteří se začali podílet na organizaci Fusion. Stalo se to skrze několik školení, víkendové
soustředění pro tým a pravidelné schůzky organizačního týmu. Organizační tým devíti teenagerů teď pomáhá třem
dospělým vedoucím s vedením pěveckého sboru, který navštěvuje průměrně 22 účastníků. Rozvinula se činnost
skrze nepravidelné workshopy kapely, tance, dramatu a stepu, které navazují na práci Fusion.

DALŠÍ INFORMACE
Vzdělávání zaměstnanců, zvyšování kvality služeb a supervize
Tato oblast byla důležitou součástí činnosti i samotného fungování naší organizace.
Zaměstnanci se během roku účastnili celé řady vzdělávacích akcí a přednášek pro zkvalitnění své vlastní
odbornosti. Pracovnici všech sociálních služeb pracovali na kvalitě poskytovaných služeb pomocí externích
konzultantů kvality.

Členská základna občanského sdružení
Organizační struktura Elim Opava o.s.
Výbor společnosti
Předsedkyně – Ing.Alžběta Kubíčková
Mgr.Pavlína Němcová – podnikatelka
Dr.Ing.Jiří Vrubel – podnikatel
Ing.Hana Hanzlová – managerka
Ing.Pravdomil Gebauer – ředitel střední školy
Mgr. Hana Neugebauerová, DiS. – ředitelka ELIM OPAVA o.s.
Pozn. výkonným řízením společnosti byla pověřena:
Od 1.1.2009 byla funkcí ředitelky pověřena Mgr. Hana Neugebauerová, DiS. Na funkci rezignovala ze zdravotních
důvodů v prosinci 2011.
Občanské sdružení Elim Opava o.s. 19 členů.

Placení pracovníci společnosti k 1.1.2011
1. Mgr. Hana Neugebauerová, DiS.- ředitelka Centra Elim, fundraising, public relations – HPP 1,0
2. Bc. Alena Peterková – koordinátorka NZDM Magnet, úvazek 1,0
3. Jakub Rašín – koordinátor NZDM Legal a Hudební zkušebny, úvazek 1,0
4. Bc.Andrzej Cieslar – koordinátor NZDM Hlučín, úvazek 1,0
5. Ing. Jiří Folta – koordinátor aktivity Fusion Opava, DPP
6. Simona Hrbáčová – pracovník v sociálních službách, technický pracovník, vedoucí ICM, úvazek 1,0
7. Petra Hrušková – koordinátor SAS a dobrovolnického centra, úvazek 1,0
8. Bronislava Boroňová – pracovník výtvarné dílny a technický pracovník, úvazek 1,0
9. Radomila Štecová – ekonom, pracovník KMČS, provozní a administrativní pracovník, úvazek 1,0
10. Bc.Lenka Lazarová – pracovník v sociálních službách NZDM, úvazek 0,7
11. Barbora Odložilová, DiS. - pracovník v sociálních službách NZDM, úvazek 1,0
12. Maxim Velkov – správa a údržba budovy, úvazek 0,5
13. Bc. Klára Sobotíková – pracovník NZDM Legal, úvazek 0,5
14. Jaroslava Dvořáková – sociální pracovník SAS a NZDM Legal, úvazek 1,0
15. Jana Zagorová – koordinátor veřejné služby, úvazek 0,5
16. Bc. Radka Konečná – koordinátor Poradny pro veřejnost a krizového centra, úvazek 0,5
17. Bc. Hana Šindlerová – sociální pracovnice Poradny pro veřejnost a krizového centra, úvazek 0,5
18. Radka Fürstová, DiS. - sociální pracovnice Poradny pro veřejnost a krizového centra, úvazek 0,5
Během roku 2011 došlo k masivnímu ukončování pracovních poměrů vzhledem k nedostatku finančních
prostředků. K 1.1.2012 bylo zaměstnanců pouze 7.
I přesto se organizace dostala v roce 2011 do velkých finančních potíží ( a to z více důvodů).

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM :
Od června 2009 bydlí ve služebním bytě v Centru Elim manželský pár Nathana a Věry Beck s dětmi. Nathan
je Američan a v Elimu pracuje jako dobrovolník - v misijní a pastorační službě.

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 
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 2011
z toho materiálové náklady
z toho služby
z toho poštovné
z toho cestovní příkazy
z toho energie
z toho mzdy , OON DPČ + DPP+
odvody

příjmy celkem
dary - darovací smlouvy
faktury
příjmové doklady
příspěvky na akce, POPLATKY ZA
VODAFONY,
členské příspěvky
dotace 2011
výsledek hospodaření:

3934981,34
84 539,00 Kč
883 854,72 Kč
8 018,00 Kč
30 485,00 Kč
343 955,86 Kč
2 584 128,76 Kč

2803023,7
255 500,00 Kč
1 274 813,70 Kč
51 985,00 Kč

31 725,00 Kč
2 000,00 Kč
1 187 000,00 Kč
-1131957,64

Výsledek hospodaření za rok 2011 je tragický.
Některé dluhy byly splaceny v roce 2012 díky sponzorským darům, na některé byly vyřízeny splátkové kalendáře.

