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Vznik    a    vývoj    ELIMU 

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 občanského 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 současné době společnost Elim působí na šesti místech v rámci celé 
republiky jako samostatné organizační jednotky, které vyvíjejí svou činnost podle potřeb regionu. Z této 
činnosti jmenujme např. azylový dům ve Vsetíně, všechny organizační jednotky se zabývají práci s dětmi 
a mládeží z církve i ze světa.  

 

ELIM  Opava 

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, pro které se Elim Opava stal vítaným 
partnerem napomáhajícím realizaci sociálně zaměřené činnosti a které práci společnosti podporují . 
 

 

Poslání a cíle organizace 

Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem 
z dysfunkčních 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. 
 

 

Zpráva o činnosti za rok 2005 

Hlavní činností občanského sdružení v roce 2005  bylo stejně jako v předešlých třech letech provo-
zování Centra Elim na sídlišti Kateřinky-Západ. 
Centrum Elim bylo zprovozněno 8.listopadu 2002. 
V současné době Centrum Elim zajišťuje svojí činnost v těchto oblastech: 
1. nabíd

ka volnočasových aktivit různým věkovým kategoriím – dětem, mládeži, maminkám s dětmi aj. Tato 
činnost zahrnuje kroužky pro děti a mládež, terénní práci s dětmi a mládeží na sídlišti, činnost 



nízkoprahových klubů a příležitostné  kulturní akce. Nově jsme v roce 2005 otevřeli Informační 
centrum mládeže.  

2. psyc
hologické poradenství  a sociální práce zaměřené především na oběti domácího násilí s akutním 
krizovým ubytováním 

3. dobr
ovolnické centrum 

 

1. Volnočasové     aktivity 

1.1. Organizované kroužky  

Centrum Elim po celý rok nabízí různým věkovým skupinám (dětem, mládeži, maminkám s dětmi, 
dospělým) celou řadu kroužků, a to za symbolický poplatek. Patří mezi ně: 

 spo
rtovní kroužky – basketbal, floorbal, volejbal. Kroužky jsou plně obsazeny. Pracují pravidelně 

každý týden od září do června. Celkový počet dětí ve sportovních kroužcích je 73, v roce 2005 to 
bylo 2482 návštěv.  

 výtv
arné kroužky – jde o kroužky keramiky (celkem 3). Do těchto  kroužků se za rok 2005 zapojilo  

celkem 50 dětí i dospělých s celkem 1188 návštěvami. V létě probíhaly výtvarné dílny, které se 
setkaly s velkým ohlasem ze strany veřejnosti.  

 výu
ka angličtiny – od září 2005  opět probíhá v Centru Elim 3x týdně (pondělí, středa, čtvrtek) výuka 

angličtiny manželi Barbarou a  Patrikem Beckleovými a Stevem Watt z USA. Všichni  působí 
v Opavě prostřednictvím jazykové školy Fishnet, se kterou naše organizace úzce spolupracuje. 
Výuka probíhá ve třech  skupinách – začátečníci, pokročilí a velmi pokročilí.  

 AW
ANA klub - je křesťanský klubový program určený pro děti 2-7 tříd. Zahájen byl už od září 2004. 

Účastní se  jej 12 dětí, v roce 2005 to bylo 444 návštěv. S Awanou jsou dále spojeny výlety, 
víkendové chaty ( co druhý měsíc) a letní tábor. V dubnu se skupinka Awany  poprvé zúčastnila 
celorepublikového setkání  Awana klubů  a  ve společné soutěži se umístili 4.  

 

 

 

1.2. Nízkoprahové kluby  

Tyto kluby jsou nabízeny v Centru Elim zdarma a jsou určeny dětem a mládeži z rizikových skupin 

 Klu
b KLUBKO – určené pro děti 7-13 let. Klub funguje každý všední den od 13 do 17 - 18  hod. 

Dětem se věnují pověření pracovníci společně s dobrovolníky. Pro děti jsou k dispozici v široké 
nabídce stolní hry, knihy, výtvarné potřeby, stolní tenis. V roce 2005 mělo Klubko 1335 návštěv, 
vystřídalo se tam průběžně 90 dětí.  

 Klu
b MO-TOUZ – určený pro mládež od 13 do 19 let. Klub se neustále vyvíjí – jak personálním 

obsazením, tak vybavením. Je vybaven stolními hrami, stolním fotbálkem,  TV, videem, DVD 
přehrávačem, hifi věží. V průběhu roku 2005 se rozšířil a ustálil tým dobrovolníků, kteří v klubu 
pomáhají.  Jsme velmi rádi, že existují lidé, kteří jsou ochotni se dobrovolně této činnosti a této cílové 



skupině věnovat. Možnost zapojit se do této činnosti je stále otevřena. V roce 2005 měl klub 1141 
návštěv, což bylo 102 klientů.  

 Klu
b LEGAL – od počátku roku 2005 převzal elim Opava klub Legál od Statutárního města Opavy, 

které tento nízkoprahový klub pro mládež od 15 do 19 let provozovalo  v části Opava-Předměstí, 
Hradecká 16. Klub nabízí stejné využití volného času pro mládež jako klub MO-TOUZ provozovaný 
v Centru Elim. Klub vede zkušený sociální pracovník, který  zajišťuje koordinaci obou 
nízkoprahových klubů pro mládež a vede realizační tým složený především z dobrovolníků. V roce 

2005 registroval klub 1127 návštěv, což bylo celkem 80 klientů.  Ke klubu patří také hudební 
zkušebna pro amatérské hudební skupiny. Byla nově přemístěna do areálu Krajewski na Nákladní 
ulici, kde byl nalezen vhodný  prostor pro provozování této činnosti. V roce 2005 se zde 
seberealizovalo 12 kapel v nichž hraje 40 lidí z cílové skupiny. Celkem  to bylo 1360 návštěv. 

 Celk
ově jsme zaznamenali za rok 2005 ve všech nizkoprahových klubech 3603 návštěv oproti 2450 
návštěvám v roce 2004.  

 

1.3. Výlety,  víkendové akce, tábor 

 

 běhe
m roku se uskutečnily tyto výlety a víkendové a vícedenní akce 

 běhe
m jarních prázdnin třídenní pobyt na chatě na Tyře (32 účastníků)  

 v dub
nu třídenní výlet do Pardubic na Awana hry (12 účastníků) 

 v čer
vnu třídenní výlet – chata Hrabyň   (13 účastníků) 

 v čer
vnu stavěčka tábora spojená s pobytem v přírodě (20 účastníků) 

 v čer
venci  od 9. do 21. stanový tábor na Slezské Hartě (celkem 36 účastníků)  

 v srp
nu třídenní bouračka tábora  (52 účastníků)  

 v říjn
u třídenní výlet  - chata Hrabyň   (17 účastníků) 

 

 

1.4. Terénní práce s dětmi a mládeží 

 

Elim Opava v roce 2005 spolupracoval s Magistrátem města Opavy na projektu Fandi slušně, v rámci 
kterého zajišťoval práci terénních pracovníků mezi dětmi a mládeží přímo na školních hřištích ve městě 
Opava, nejen na sídlišti Kateřinky-Západ. Tito pracovníci (na dohodu o provedení práce) pravidelně 
vyráželi  do terénu, aby navazovali nové kontakty s dětmi a mládeží, které se po hřištích pohybují. Jejich 
úkolem bylo  monitorovat situaci a potřeby těchto dětí a mládeže a nabízet jim různé možnosti trávení 
volného času, které nabízí   nejen Centrum Elim. V rámci projektu se uskutečnily také sportovní turnaje 
pouličních týmů.  

 

 

1.5. Ostatní  volnočasové aktivity 

 



 Hra 
na africké bubny – již třetím rokem nabízelo Centrum Elim tuto netradiční aktivitu.  

 Dram
atický kroužek – v roce 2004 byla zahájena činnost dramatického kroužku pro děti od 10 do 15 let. 
Tento kroužek se schází jedenkrát týdně v prostorách Centra Elim a je veden jedním z našich 
dobrovolníků.  

 Žongl
ování – již třetím rokem funguje otevřený kroužek žonglování s čímkoliv s kužely, míčky, 
flowerstickem, diabolem. O žonglování je mezi mládeží veliký zájem a přijít může kdokoliv kdo už 
něco umí nebo ještě neumí nic a chce si to zkusit a naučit se něco nového. Kroužek probíhá jednou 
týdně v pátek od 17 do 18 hodin a účastní se ho v závislosti na počasí  vždy 20-30 zájemců.  

 Brea
k-dance – třetím  rokem byla  k dispozici tělocvična každý pátek od 18 do 19 hodin pro ty, kdo se 
chtějí věnovat tomuto tanečnímu stylu. Byl  dán prostor pro nácvik jak těm zkušenějším, tak mohli 
přijít i ti, kdo se od těch zkušenějších chtěli něco naučit. Přítomen byl vždy pověřený pracovník 
Centra Elim.  

 Klub 
pro maminky na MD s dětmi – již třetím  rokem fungoval tento klub pro maminky na MD s dětmi. 
Maminky se scházejí v tělocvičně 2x týdně dopoledne (čt, pá) a celkový počet návštěvníků za rok 
2005  byl  1155 návštěv dětí  s maminkami. Vystřídalo se zde 50 dětí ve věku 0-4 roky.  

 

 

 

 

 

1.6. Nárazové kulturní akce 

 
I v roce 2005 proběhlo několik  kulturních akcí: 

 12.2. 
proběhl Dětský karneval  

 ve 
dnech 27.-28.5. proběhla v Opavě podruhé  Bambiriáda – akce zaměřená na propagaci organizací 
pracujících s dětmi a mládeží. Prezentovalo se zde  12 organizací a celá řada kroužků a klubů 
provozované školami v okrese Opava . Akce se opět setkala s velikou odezvou veřejnosti, protože 
obou dnů se zúčastnilo okolo 3 tisíc návštěvníků. Velmi dobře fungovala organizace a spolupráce 
mezi jednotlivými prezentujícími se organizacemi a Centrem Elim, které bylo hlavním organizátorem 
akce společně s SDH Opava.  Při organizaci celé akce nám velmi pomáhali dobrovolníci z řad 
studentů.  

 5.11. 
jsme v Centru Elim oslavili již třetí  narozeniny. Zábavného odpoledne se zúčastnilo 160 lidí, kteří 
mohli soutěžit ve zpěvu, stolním fotbálku a ping-pongu, děti si mohly zaskákat na skákacím hradu. 
Ani tentokrát nechyběl narozeninový dort a další pohoštění, které k oslavě narozenin patří. 

 5.12. 
proběhla Mikulášská nadílka pro maminky s dětmi 

 3.-
4.12. proběhl evangelizační víkend s pozváním ke stolu s David Novákem, který je kazatelem Církve 
bratrské a vedoucí mládežnického odboru. 

 v pro
sinci před vánoci jsme dětem rozdali dárečky, které jsme dostali od církve z Anglie 

opět se uskutečnil Vánoční prodej kaprů, kdy si lidé mohli do Centra Elim přijít vybrat živého kapra. 
Prostory pro prodej si pronajalo Rybářství Hodonín.  



 

1.7. Informační centrum mládeže 

 

Bylo zprovozněno v březnu 2005 a funguje vždy 20 hodin týdně. Jeho cílem je poskytovat potřebné 
informace mladým lidem, kteří potřebují něco zjistit a to z mnoha oblastí informací.  

ICM také poskytuje doplňkové služby, jako je např. prodej karet ISIC, ITIC a ALIVE.  

V rámci ICM funguje také kontaktní místo Sdružení českých spotřebitelů, které poskytuje nespokojeným 
zákazníkům podporu a předává stížnosti do centrály v Praze, která je vyřizuje.  

 

2. Psychologické poradenství a sociální práce 

 

Centrum Elim provozuje anonymní bezplatnou psychologickou poradnu, kde se odborníci věnují  všem 
přicházejícím klientům. Specializací této práce Centra Elim je pak především pomoc obětem domácího 
násilí s možností akutního krizového ubytování. I tato práce se dále zkvalitňuje a rozšiřuje.  

 

 Poradenská činnost – čtyři odpoledne v týdnu jsme nabízeli psychologické, poradenství, 

dvakrát měsíčně pak  právní poradenství. V dalších případech bylo možné domluvit si zvláštní 
konzultaci mimo vyhrazené termíny. V poradně fungovali celkem 4 psychologové, 1 sociální 
pedagožka, 1 právník (2x měsíčně). Dva dny v týdnu je k dispozici sociální pracovnice Celkem jsme 
zaznamenali 347 konzultací (oproti 280 konzultací v roce 2004) : s celkem 158 klienty (oproti 113 
klientům v roce 2004). Počet klientů s indikací domácího násilí průběžně roste. Pravidelně co dva 
měsíce  funguje rovněž řízená supervize.  

 Soc
iální pracovnice má na starost klienty ubytované v akutním krizovém ubytování. V roce 2005 

jsme ubytovali celkem 18 klientů, z toho bylo 10 dětí.  

 pra
covní skupina DOMÁCÍ NÁSILÍ – v pracovní skupině jsou zapojeni pracovníci  policie ČR, 

městské policie, přestupkového oddělení a orgánu sociálně právní ochrany dětí, dále pak fondu 
ohrožených dětí, Charity, poradny pro ženy a dívky, a další. Skupina se scházela průběžně po celý 
rok, přičemž z jednání vyplynuly další podniknuté kroky.  

 Letá
k  (ve formátu  kartičky)  – zpracovali jsme leták obsahující kontakty na potřebné instituce,  který je 

určen široké veřejnosti. V letáku uvádíme některá zjištěná data a informace o domácím násilí a 
odkazujeme na naší poradnu, která nabízí pomoc obětem domácího násilí. Leták byl vydán 
v celkovém nákladu 5 000 kusů. Letáky jsou k dispozici v poradně, na informačním místě Centra 
Elim, dále pak jsme letáky dali k dispozici městské policii  a policii ČR..  

 

3. Dobrovolnické centrum 

Naplno  fungovalo Dobrovolnické centrum při Centru Elim v Opavě Kateřinkách.  

Běh projektu „Dobrovolníci do Centra Elim“ - Centrem Elim v roce 2005 prošlo zhruba 

50 dobrovolníků a z toho 30 je jich trvale registrováno. Někteří vypomáhají pouze při jednorázových 
akcích tzv. „rychlá rota“ a  zbývající pomáhají pravidelně a dlouhodobě. Centrum Elim dobrovolníky 
potřebuje prakticky do všech aktivit, které veřejnosti nabízí.  

 



Průběžně je dobrovolnická práce prezentována veřejnosti – většinou formou letáků, informací v tisku 
a také besed na školách či přímo v Centru Elim 

 

 Běh projektu „Dobrovolníci do nemocnice“: - tento projekt se v loňském roce podařilo 

rozběhnout tak, že to vyhovuje personálu i dobrovolníkům. Dobrovolník vždy při první návštěvě 
nemocnice navštíví koordinátora a ten mu předá informace o tom, na kterém oddělení je o něho 
zájem u pacientů či kde ho potřebuje personál třeba na pomoc s výzdobou atd. Dobrovolníci se 
jednou za dva měsíce setkávají s koordinátorem z nemocnice i svým koordinátorem 
z Dobrovolnického centra na pravidelné supervizi, kde se informují a zároveň s nadhledem 
rozebírají všechny problémy a zážitky ze své činnosti. Dobrovolníci jsou vysílání Dobrovolnickým 
centrem Elim, které zajišťuje veškeré formální pozadí, pojištění a školení dobrovolníků. dle 
platného zákona.  

 Se Střediskem výchovné péče jsme rozjeli začátkem roku 2005 projekt „DO-UČENÍ“. 
Dobrovolníci docházejí do SVP, kde jim je přidělen klient, který potřebuje pomoci v doučování 
některých předmětů, kde má problémy. Klienti jsou děti ZŠ, kteří mají nějaké problémy či poruchy 
učení či chování. Projekt plánujeme rozšířit i dále na další organizace jako jsou dětské domovy 
apod. Na projekt jsme získali akreditaci 31.8. 2005 

 Jsme také certifikovanou organizací pro vysílání a hoštění dobrovolníků v rámci Evropské 
dobrovolné služby. Zatím jsme ještě zájem dobrovolníků v tomto neměli. 

 Podařilo se nám také připravit půdu pro program Pět P, který naplno rozběhneme na podzim 
2006. Program Pět P znamená přátelství, podporu, prevenci, péči a pomoc. V rámci 
dobrovolnického programu se věnuje vyškolený dobrovolník vždy individuálně jednomu dítěti. 
Náplň schůzek záleží především na dobrovolníkovi, dítěti a domluvě s rodiči dítěte: dělají, co 
oběma stranám vyhovuje a co je pro dítě přínosem. 

 
Na konci roku 2005 jsme také oslovili řadu neziskových a příspěvkových organizací a také 

základních škol na Opavsku, zda by neměly zájem o pomoc dobrovolníků. Na základě toho jsme 
navázali spolupráci například s Ústavem soc. péče pro mládež s mentálním postižením – Marianum, 
p. o., Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní pobočkou, o.s., 
EUROTOPII,o.s.  apod. 
 

 

Možnost zapojení dobrovolníků (různých věkových skupin, vzdělání, profesí, zájmů atd.) do 
různorodé práce se tak stále rozšiřuje. 

  

 

Vzdělávání  zaměstnanců 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 (fundraising, public-relations, timemanagment, dobrovolnictví, domácí násilí aj.).  
Probíhala  pravidelná externí supervize s psychologem Mgr.Smékalem z Olomouce.  

Tři pracovníci se vzdělávali na semináři o rodinné terapii pro zástupce opavských organizací 
pracujících v sociální oblasti. Tento seminář pořádal Magistrát města Opavy. Několik pracovníků prošlo 
několika návaznými semináři na téma práce v nízkoprahovém zařízení. Dva byli proškoleni v lanových 
technikách.  



 

 

Kontakty    v    zahraničí 

Celý rok 2005 probíhala v Centru Elim výuka angličtiny, kterou realizovali manželé Beckleyovi 
z USA.. Od září se nabídka rozšířila ještě o jednoho lektora – Steva. Celkem se od září rozeběhly 3 
kurzy -  začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí, s celkovou kapacitou 45 osob.  

 Poda
řilo se navázat spojení s církví z Anglie, kousek od Londýna. Zatím jsme si předali o sobě nějaké 
informace s tím, že se spolupráce bude dál rozvíjet.  Před vánocemi jsme potom dostali z Anglie 3 balíky 
plné hraček, které jsme předali dětem, které navštěvují Centrum Elim. 

 

 

 

 

 



 

 

Členská základna občanského sdružení 

 

 

Organizační struktura Elim Opava 

 

 

1. výbor společnosti  

Předseda – Martin Profelt – kazatel CB Opava 

Další statutární zástupci    

I.  Dr.Ing.Jiří Vrubel - podnikatel 

II.  Ing.Hana Hanzlová – odborný ředitel 

III. Mgr.Pavlína Němcová - psycholog 

IV. Ing. Pravdomil  Gebauer – ředitel střední školy 

V.  Karel Stryja – technik v důchodu 
 
 
2. Členové společnosti  
Pozn. Výkonným řízením společnosti byli pověřeni : 
Martin Profelt jako ředitel  
Mgr.Pavlína Němcová jako jednatelka společnosti,vedoucí Centra Elim 

 

Činnost společnosti je zajišťována a řízena výborem společnosti , v roce 2005 postupně 10 placenými a 
asi 30  dobrovolnými pracovníky.   

 
Počet členů občanského sdružení je tímto 22 dospělých  
 
 

Placení pracovníci společnosti k 31.12.2005 

1. Jan Kubíček – vedoucí práce s dětmi, vedoucí sportovních kroužků, terénní pracovník – hlavní 
pracovní poměr 1,0 

2. Lumír Hajka – technicko-organizační pracovník - hlavní pracovní poměr 1,0 
3. Kateřina Bischof – vedoucí výtvarných kroužků, provoz klubu Motouz  – hlavní pracovní poměr 

1,0 
4. Martin Profelt – ředitel společnosti, personalistika, fundraising, public relations – vedlejší pracovní 

poměr 0,5, od prosince 2005 na hlavní pracovní poměr a úvazek 1,0  
5. Mg.Pavlína Němcová – jednatelka sdružení, vedoucí Centra Elim, fundraising, public relations - 

vedlejší pracovní poměr 0,5 
6. Kateřina Gebauerová – sociální pracovnice, úvazek 1,0 
7. Libor Menšík -  sociální asistent, úvazek 1,0 – provoz klubu Legál  
8. Jana Weberová -  pracovník ICM, úklidová činnost, úvazek 1,0  
9. Sylva Batková -  administrativní pracovnice – úvazek 1,0 (po Evě Jordánové) 
10. Eva Jordánová – administrativní pracovnice, asistentka, úvazek 1,0  - nastoupila na mateřskou 

dovolenou 
 
 



 

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

 CELKEM Kč (v tis.) 

A. Příjmy celkem 3 150 667 

Z toho: ze státního rozpočtu 1 483 890 

Z grantových řízení nadací a dalších subjektů 0 

Ze zahraničních zdrojů 737 450 

Z darů 325 340 

Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost) 603 987 

  

B. Výdaje celkem 2 793 311 

Z toho: Osobní náklady 1641565 

Materiálové náklady 324847 

Nemateriálové náklady 826899 

Jiné náklady 0 

Hospodářský výsledek (Příjmy – Výdaje) +357356 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  
 

Rádi bychom poděkovali všem našim příznivcům, fandům, pomocníkům, 
dobrovolníkům, přispěvatelům, 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 
Hradecká 50 
Opava 746 01 
 
Mobil: 775 938 070; 775 938 071 
Internet: www.elimopava.cz 
Email: elimopava@elimopava.cz 
 
Provozovatel : Centrum Elim 
Rolnická 21A 
Opava 747 05 
Telefon: 553 653239  
 
číslo účtu: u České spořitelny Opava: 1842799319/0800 
 


