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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 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 současné době společnost Elim působí na sedmi 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 nebo v Hranicích a také to, že  všechny organizační 
jednotky se zabývají práci s dětmi a mládeží.  

 

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 a organizacemi, pro které se Elim Opava 
stal vítaným partnerem. 

 

Poslání a cíle organizace 

Poslání celého Elimu je: 

„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.“ 
 
Cíle ELIMU OPAVA 
 

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 poradenských služeb  je získat, posílit příp. obnovit schopnost klientů 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 i státními organizacemi a vytvořit dlouhodobý, funkční systém 
dobrovolnictví v Opavském regionu.  



 

Zpráva o činnosti za rok 2006 

Hlavní činností občanského sdružení v roce 2006  bylo stejně jako v předešlých čtyřech 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. nabídka 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.  

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

3. dobrovolnické centrum 
4. Informační centrum pro mládež 

 

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: 

 sportovní kroužky – basketbal, floorbal, volejbal. Kroužky jsou plně obsazeny. Pracují 

pravidelně každý týden od září do června. Celkový počet dětí ve sportovních kroužcích je 32, v roce 
2006 to bylo 1280 návštěv.  

 výtvarné kroužky – jde o kroužky keramiky (celkem 2). Do těchto  kroužků se za rok 2006 

zapojilo  celkem 26 dětí i dospělých s celkem 331 návštěvami. V létě probíhaly výtvarné dílny, které 
se setkaly s velkým ohlasem ze strany veřejnosti.  

 výuka angličtiny – od září 2006  opět probíhá v Centru Elim 2x týdně (pondělí, středa) výuka 

angličtiny Stevem Watt z USA, který působí v Opavě prostřednictvím jazykové školy Fishnet, s níž 
naše organizace úzce spolupracuje. Výuka probíhá ve dvou  skupinách – začátečníci a pokročilí. 

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

2004. Účastní se  jej 12-15 dětí, v roce 2006 to bylo 480 návštěv. S Awanou jsou dále spojeny výlety, 
víkendové chaty ( co druhý měsíc) a letní tábor. V dubnu se skupinka Awany  již po druhé zúčastnila 
celorepublikového setkání  Awana klubů  a  ve společné soutěži se umístili 3.  

 

1.2. Nízkoprahové kluby  

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

 Klub KLUBKO – určené pro děti 7-13 let. Klub funguje každý všední den od 14 do 17 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 2006 mělo Klubko 1351 návštěv, 
vystřídalo se tam průběžně 68 dětí.  

 Celkově jsme zaznamenali za rok 2006 ve všech nízkoprahových klubech 5120 návštěv oproti 3603 
návštěvám v roce 2005.  

 Klub Legál  zaznamenal v mezičase velmi mnoho vylepšení interiéru – byly vymalovány  stěny, 

vyhozen nefunkční nábytek a byl nahrazen novým a krásným. Klub byl vybaven 1 počítačem 
s připojením k internetu.  



Rok 2006  byl v existenci nízkoprahového zařízení Clubu Legal v mnohém jistě rokem zlomovým. 
Klub navázal  na svoji  dlouholetou činnost (od roku 1998) a každodenní úsilí a práce bylo 
korunováno v průběhu roku úspěchem v podobě zájmu a nabídky spolupráce za strany České 
asociace streework – oborovým patronem terenní a sociální práce, která spolu s nadací VIA a 
Vodafone organizovala  masivní P.R. akci Turné  pro nízkoprahy. Cílem akce byla propagace a 
podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Club Legal a Elim Opava o.s. se staly  
koordinátory místní krajské časti turné. Kapela Autopilot, působící dlouhodobě v našem podpůrném 
projektu „Hudební zkušebna“, byla vybrána po náročném konkurzu jako host do kultovní a živě 
vysílané Noci s Andělem (21.10.2006). Tentokrát tématicky věnovanému výše zmíněnému Turné a 
nízkoprahovým zařízením; kapela zde byla prakticky zástupcem mladých lidí, jež tato zařízení 
navštěvují. Následovala účast Autopilotů na opavské části Turné 3.11.2006 ve sportovní hale, kde 
stáli  na jednom pódiu s Třemi sestrami, Vypsanou fixou, Wohnouty a panem Jaroslavem Uhlířem. 

Výsledkem pak byl prokazatelně zvýšený zájem mladých lidí o činnost nízkoprahového zařízení 
Clubu Legal a tento trend pokračuje i na počátku roku 2007. 
V roce 2006 zaznamenal klub Legál 1254 kontaktů, a 79 klientů.  

 
 Klub Mo-touz byl vylepšen vymalování zdí. Byl odstraněn ping-pongový stůl, o který nebyl velký 

zájem, a místo něj budou v klubu k dispozici 2 počítače připojené k internetu.  
Akce v prvním pololetí roku 2006: v březnu se 8 klientů klubu zúčastnilo velikonočního výletu, 

který jsme pořádali ve spolupráci s Církví bratrskou v Opavě. V dubnu a v květnu  proběhly turnaje 
ve stolním fotbálku, o ceny. 

Celkem klub zaznamenal 75 různých návštěvníků, z toho jich asi 35 tvoří tzv.domovskou skupinu, 
což jsou návštěvníci, kteří chodí do klubu nejčastěji, někteří téměř denně. Celkem to bylo 2515 
kontaků za rok.  

Klub Mo-Touz stabilizoval svou činnost na 4 dny v týdnu, je téměř denně plně kapacitně využit a 
poskytuje návštěvníkům v rámci možností široké spektrum činností a aktivit v rámci VČ. 

 

1.3. Víkendové akce, tábor  

 během roku se uskutečnilo několik  víkendových  akcí, kterých se zúčastnilo celkem 38 dětí.   

 v srpnu  od 7. do 20. stanový tábor na Libavě  (celkem 35 účastníků).  

 

1.4. Terénní práce s dětmi a mládeží 

Elim Opava v roce 2006 ve spolupráci s Magistrátem města Opavy opět realizoval 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.  

 

1.5. Ostatní  volnočasové aktivity  

 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 (st, pá) a celkový počet návštěvníků za rok 
2006  byl  1266 návštěv dětí  s maminkami. Vystřídalo se zde 173 dětí ve věku 0-4 roky.  

 

1.6. Nárazové kulturní akce 

 
I v roce 2006 se uskutečnila celá řada kulturních či sportovních akcí: 
 
- pořadatelé Bambiriády : Ve dnech 26.5. – 27.5.2006 se v Opavě na sídlišti Kateřinky-Západ 

konala již třetím rokem Bambiriáda, jejímž hlavním pořadatelem byl již potřetí tradičně Elim Opava. 
Je to 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 2,5 tisíc návštěvníků. Při 
organizaci celé akce nám velmi pomáhali dobrovolníci z řad studentů. 

- oslava 4.narozenin Centra Elim – 18.11.2006 (vyhlášení výsledků dětské soutěže + výstava 
obrázků, Muzikál Jákob, dort) 

- Mikuláš -  5.12.2006 v Klubku - určený pro děti z klubu a pro děti z programu Pět P 
- sportovní den pro dobrovolníky – 9.12.2006 – k výročí Mezinárodního dne dobrovolníků (5.12.) 

se konalo setkání zaměstnanců Centra Elim s dobrovolníky. Na programu byly sportovní aktivity 
v tělocvičně, společný oběd, posezení u kávičky, dárečky pro dobrovolníky – poděkování za jejich 
pomoc. 

- vánoční Disko v Motouzu – 13.12.2006  vánoční večírek šitý na míru návštěvníkům klubu Motouz  
- vánoční večírek v Klubku –  19.12.2006 – určený pro děti z klubu a pro děti z programu Pět P 
- 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 hlavní činností je umožnit 
mladým lidem přístup k informacím, internetu a možnosti zúčastnit se besed a jiných zajímavých akcí.  

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.  

V říjnu 2006 jsme otevřeli Internetový klub pro nezaměstnané, maminky na MD  a důchodce 
v dopoledních hodinách, který má velkých ohlas, hlavně u důchodců. 

 

2. Psychologické poradenství a sociální práce 

 

 Poradenská činnost  

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.  

Centrum Elim již několik let poskytuje bezplatné sociální, psychologické a právní poradenství pro  
klienty  z Opavska i jiných regionů. Během týdne se střídají v poradně Elimu 3 psychologové, 1 
právník a 1 sociální pracovnice, kteří poskytují  poradenství v oblasti problematických rodinných 
vztahů, ve složité životní situaci – ať se jedná o před- či po-rozvodovou  situaci  a s tím související 
svěření dítěte do péče, majetkové spory  či  různorodější  problémy ve vícegeneračních rodinách 
(rodinné mezigenerační vztahy, zdravotní problémy, různé závislosti). Tato činnost  přispívá 
k obnovení funkcí rodiny, což má  význam především v rodinách s nezletilými dětmi. 

 
V r. 2006   v poradně  řešilo své problémy celkem 178 osob, se kterými se uskutečnilo 520 kontaktů. 
Počet případů vzrostl oproti r. 2005, kdy se 158 osobami se uskutečnilo  347 konzultací. 

 
Krizové ubytování:  

 Centrum Elim se  ve svém sociálně-právním a psychologickém poradenství zaměřuje  na pomoc 
obětem  (nebo osobám ohroženým) domácím násilím. V této souvislosti poskytuje krizové ubytování 
pro oběti domácího násilí – matky s dětmi nebo osamělé ženy  v těchto  krizových životních 
situacích.  

      V roce 2006 bylo ubytováno 8 případů domácího násilí – celkem 17 osob (8 dospělých a 9 dětí). 
 

 pracovní 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.  

 

3. Dobrovolnické centrum 

Naplno  fungovalo Dobrovolnické centrum při Centru Elim v Opavě Kateřinkách.  

„Dobrovolná činnost je ctností, nikoliv něčím, za co bychom se měli stydět.“  

„Etika úcty k životu žádá, abychom vždy, nějak a něčím byli lidmi pro lidi. Ty, kteří se v povolání 
nemohou vydat jako lidé lidem a jinak nemají nic, co by mohli dát, nabádám, aby obětovali něco ze 
svého volného času a volných chvil, i když jich mají poskrovnu. Otevřete oči a hledejte, kde nějaký 
člověk potřebuje trochu času, trochu přátelství, trochu účasti, trochu společnosti, trochu práce nějakého 
člověka.“       Albert Schweitzer  

Dobrovolnické centrum při Centru ELIM v Opavě Kateřinkách nabízí spoluobčanům prostor pro 
seberealizaci, vytváří podmínky pro setkávání a komunikaci, podporuje a rozvíjí dobré mezilidské 
vztahy. Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi rozšiřujeme nabídku sociálních služeb o 
cílené dobrovolnické programy a tím se snažíme o přibližování, vzájemnou toleranci a respekt lidí 
různého věku, národností a vrstev. 

 

Běh projektu „Dobrovolníci do Centra Elim“ 

Centrem Elim v loňském roce prošlo zhruba 50 dobrovolníků a z toho 30 je jich trvale registrováno.  

Někteří vypomáhají pouze při jednorázových akcích tzv. „rychlá rota“ a ti zbývající pomáhají pravidelně a 
dlouhodobě. Centrum Elim dobrovolníky potřebuje prakticky do všech svých volnočasových aktivit, které 
veřejnosti nabízí. Na některé větší akce jako např.: Bambiriáda máme dobrovolníky z řad studentů 
gymnázia, které ředitel školy pro tuto činnost na 2 dny uvolní. 

V roce 2006 došlo k obměně základny dobrovolníků v klubu Motouz – někteří dobrovolníci přešli do 
klubu Legal, někteří činnost ukončili. V keramickém kroužku skončila dobrovolnice a nová zatím není.  

Od září 2006 došlo k úbytku dobrovolníků ve sportovních kroužcích, neboť se pro nezájem dětí rušil 
kroužek basketbalu.  

Zde je přehled počtu dlouhodobých dobrovolníků v jednotlivých aktivitách za rok 2006: 

 

 

 

 

 

 

 

Běh projektu „Dobrovolníci do nemocnice“: 

V tomto období projekt běžel již bez výraznějších obtíží. Organizace práce dobrovolníků 
v nemocnici zůstává stejná, neboť organizační zajištění přes koordinátorku soc.sestru Lenku Vaňkovou 
se ukázalo jako dobré a dostačující. 

Dobrovolník vždy při první návštěvě nemocnice navštíví koordinátorku a ta 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. Dobrovolník po této první návštěvě a seznámení se z prostředím již může docházet 
kdykoli bez hlášení u koordinátorky – pouze se nahlásí personálu daného oddělení a zapíše svoji 
docházku do sešitu, který tam má připravený. Dobrovolníci obvykle chodí jedenkrát až dvakrát týdně na 
dvě až tři hodiny. Jsou ale i tací, kteří chodí každý den na tři až čtyři hodiny – patří sem dvě dobrovolnice 
z řad nezaměstnaných. 

Aktivita Počet dobrovolníků 

Klub „Klubko“ 12 

Nízkoprahový klub „Motouz“ 5 

Keramický kroužek 0 

Sportovní kroužky 4 

Nízkoprahový klub Legal 6 

Klub Awana 3 



Dobrovolníci v nemocnici nosí vizitku s jasným označením, podepisují kodex a mlčenlivost. 

Dobrovolníci se dále jednou za měsíc setkávají s koordinátorkou z nemocnice a koordinátorkou 
z Dobrovolnického centra na pravidelné supervizi, kde si obvykle vyříkají a prodiskutují všechny 
problémy, či se jenom podělí se svými zážitky ze své činnosti. Této supervizní schůzky se také účastní 
noví proškolení dobrovolníci vždy před svou první návštěvou u pacientů. Mohou se tak třeba domluvit 
s někým již zkušeným, že poprvé půjdou s ním, aby věděli, jak se nejlépe k pacientům přiblížit.  

Registrovaných zájemců o dobrovolnickou činnost v nemocnici máme k 31.12.2006 celkem 24, 
z toho aktivních, kteří již podepsali smlouvu a pravidelně se dobrovolnické služby účastní, je 14 
dobrovolníků. 

 

Citace postřehu jedné dobrovolnice: „ Jsem ráda, že jsem byla v kontaktu se starými lidmi 
v průběhu jejich hospitalizace. Více jsem si uvědomila, co péče o starého člověka obnáší, jak po 
psychické, tak po fyzické stránce. Domnívám se, že mne tato zkušenost svým způsobem lépe připravila 
na případnou péči o osobu z mých blízkých. Hodnota zdraví se pro mne stala aktuálnější.“ 

 

Běh projektu „DO-UČENÍ“ 

 

Zájemci o tuto činnost jsou proškoleni a zařazeni do databáze Střediska výchovné péče v Opavě 
(SVP). Pokud se najde klient, který potřebuje doučit předmět shodný jako nabídka dobrovolníka, 
kontaktní pracovnice SVP domluví schůzku s klientem a jeho rodiči. Na této schůzce se domluví den, 
čas a místo, kde se budou scházet k doučování. Většinou je to v prostorách SVP. 

Klienti jsou děti ZŠ, kteří mají nějaké problémy či poruchy učení či chování a jsou klienty SVP.  

Supervize s dobrovolníky probíhají jednou měsíčně individuálně po domluvě se speciální 
pedagožkou Bc.Hanou Elekovou. 

V průběhu roku došlo opět k obměně dobrovolníků a na podzim jich i několik odešlo z důvodu 
zatížení ve škole (maturitní ročníky) K 31.12.2006 tak bylo registrováno 11 dobrovolníků.  

V jednání je rozšíření projektu přímo na jednu základní školu v Opavě. 
 
Projekt „Dobrovolnictví studentů SŠ a VŠ na Opavsku 

V Opavě je celkem cca 10 000 studentů. Dobrovolnické centrum Elim má také doposud největší 
počet dobrovolníků právě z této cílové skupiny. Proto chceme práci se studenty zastřešit tímto 
projektem. 

Dobrovolnické centrum Elim chce prostřednictvím realizace tohoto projektu s touto skupinou více 
spolupracovat a tím do jejich povědomí zasévat myšlenku dobrovolnictví tak, aby pro ně dobrovolná 
činnost nemusela být již „bláznovstvím“, ale samozřejmostí. 

Projekt si klade za cíl umožnit mladým studentům smysluplné využití volného času při dobrovolné 
pomoci v některé z neziskových organizací přijímajících dobrovolníky a tak přispět k prevenci kriminality 
v opavském regionu. Chceme tak nabídnout studentům možnost seberealizace, získání praxe, 
zkušeností, informací, které by jim přinesly aktiva ke studiu na vysoké škole či mohly vést později 
k lepšímu získání zaměstnání.  

Cílovou skupinu tvoří studenti různých typů středních a vysokých škol. Dobrovolníci se budou 
moci zapojit do těchto skupin dobrovolnické činnosti: 
- individuální dobrovolnictví – dlouhodobá dobrovolnická činnost v přijímající organizaci. 
- vlastní miniprojekty – student či skupina studentů připraví svůj vlastní miniprojekt, na kterém pracují 
jako dobrovolníci. Projekt může být jednorázový či průběžný. Projekt bude vždy probíhat pod záštitou 
některé z přijímajících organizací a typem takového miniprojektu může být např.: organizace a aranžmá 
mikulášské besídky pro děti ze sídliště, či výzdoba porodnice včetně sehnání sponzorských darů apod. 
- „Rychlá rota“ – nárazové skupinové dobrovolnické akce – jednorázová pomoc přijímající organizaci. 
Jedná se o skupinu dobrovolníků, kteří nemají čas na dlouhodobou pomoc, ale jsou ochotni pomoci 
např. při organizaci velkých akcí jako Bambiriáda či jenom roznést občas informační letáky apod. 
Přijímající organizace v případě potřeby kontaktuje dobrovolnické centrum, které na daný termín a akci 
svolá Rychlou rotu. 



V ROCE 2006 JSME NA TOMTO PROJEKTU SPOLUPRACOVALI S TĚMITO ORGANIZACEMI:  

Eurotopia Opava o.p.s. – pomoc dobrovolníků při zajištění chodu nízkoprahového klubu a 
volnočasových aktivit pro děti do 15 let; 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. – pomoc dobrovolníků klientům jako 
průvodci či společníci 

ÚSP Marianum Opava, příspěvková organizace – dobrovolník jako průvodce a společník klientů. 

V průběhu roku 2006 se zapojilo do pomoci 10 nových dobrovolníků studentů. 

 

 

V průběhu roku stále probíhaly nábory dobrovolníků – většinou formou letáků, informací v tisku a 
také besed na školách či přímo v Centru Elim. Po prvním motivačním pohovoru je dobrovolník pozván 
na úvodní školení, kde se dozví všechny základní informace o dobrovolnické činnosti. Vypíše registrační 
kartu a je s ním uzavřena smlouva na činnost, kterou si sám zvolí. Tyto obecné školení probíhají každý 
měsíc. Dále všichni dobrovolníci musí projít ještě druhým školením pod vedením psychologů, kdy se 
pracuje především s osobnostním profilem dobrovolníka. Na základě tohoto školení by také mělo být 
nám i dobrovolníkovi jasné na jakou námi nabízenou činnost se hodí či nehodí. 

Dobrovolníci jsou také prostřednictvím Dobrovolnického centra pojištěni pro případ odpovědnosti 
za škodu na zdraví a majetku a také je pojištěno jejich zdraví. Máme pojistnou smlouvu s Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou, a.s.. 

 

 
Program Pět P 
 
POMOC, PŘÁTELSTVÍ, PODPORA, PÉČE, PREVENCE 
 

Program PětP vznikl v roce 1902 v americkém New Yorku a funguje pod názvem Big 
Brothers/Big Sisters dodnes. Spojené státy však nejsou jedinou zemí, kde má tento program dlouholetou 
tradici. Mezi státy s touto zkušeností můžeme zařadit Kanadu, Velkou Británii, Japonsko, Izrael, Nový 
Zéland, Polsko, Litvu a v neposlední řadě i Českou Republiku. V ČR funguje již od roku 1995 a dnes již 
ve více než 20-ti městech. 

Program PětP realizuje v Opavě o.s. ELIM OPAVA od května 2006 a je určen převážně pro děti s 
komunikačními problémy, děti z neúplných či dysfunkčních rodin, rodin sociálně slabších, pro děti s 
nějakým handicapem, potížemi s chováním či učením, ale i děti rodičů, kteří jsou pracovně vytíženi a 
nemají pro své potomky dostatek času. Věkové hranice se pohybují od 6 do 15 let, čili oblast základní 
školní docházky.  

Děti mohou přicházet z rodinné poradny, pedagogicko-psychologické poradny, od dětských 
psychologů a lékařů, ale také ze škol, od výchovných poradců a v neposlední řadě od sociálních 
pracovnic. Rodiče mohou přijít také sami na základě informačního letáku, zprávy v tisku, ... či přes 
doporučení známých a přátel. 

Podstatou programu PětP jsou pravidelné schůzky dítěte s dobrovolníkem. Dobrovolník je člověk 
starší 18 let, jenž byl speciálně psychosociálně vyškolen, což obsahuje také zmapování motivace pro 
práci s dítětem, kdy dobrovolník nezískává za svou činnost žádnou finanční odměnu. Dobrovolníky jsou 
převážně studenti SŠ, VOŠ či Slezské univerzity v Opavě (Filozoficko-přírodovědecké fakulty).  

Dvojice dobrovolník - dítě se setkávají jednou za týden na 2 - 3 hodiny po dobu minimálně 
jednoho školního roku. Na schůzkách se zabývají vším, co oba baví, ale hlavně tím, co je pro dítě 
přínosné.  

Aby program i nadále během utváření a rozvoje vztahu dobrovolník - dítě neprobíhal živelně, je tu 
třetí strana smluvního vztahu, kterou je právě o. s. ELIM OPAVA. Zde plně fungují odborníci: koordinátor 
projektu se zabývá běžným fungováním programu ( vyhledává děti, dobrovolníky, vytváří dvojice, je v 
kontaktu s rodiči apod. ), supervizoři ( psychologové s dlouholetou praxí ) "dohlíží" na činnost dvojic a 
vypomáhají při vzniklých problémech. 



K tomu, aby se i děti mohly mezi sebou poznat a popřípadě najít nového kamaráda, slouží 
společné akce, které jsou čas od času pořádány. Patří sem např. výlety (návštěva ZOO apod.), letní 
tábor,Mikuláš, Vánoční večírek apod. Pro schůzky dvojic je také k dispozici klubovna v Centru ELIM 
Opavě-Kateřinkách, kde kromě her a jiného vyžití mohou si děti poslechnout příjemnou hudbu nebo si 
jen tak odpočinout po celodenní zátěži ve škole. 

Za dobu fungování programu PětP máme v Opavě činných 24 dvojic a doufáme, že nové a nové 
děti touto cestou naleznou i v budoucnu blízkého staršího kamaráda. 

 

 

 

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. 

Probíhala  pravidelná externí supervize s psychologem Mgr.Smékalem z Olomouce.  

 

 

Členská základna občanského sdružení 

 

Organizační struktura Elim Opava 

 

1. výbor společnosti  

Předsedkyně – Ing. Alžběta Kubíčková – koordinátorka dobrovolnického centra  

Další statutární zástupci    

I.  Mgr.Pavlína Němcová - psycholog 

II.  Dr.Ing.Jiří Vrubel - podnikatel 

III. Ing.Hana Hanzlová – odborný ředitel 

IV. Ing. Pravdomil  Gebauer – ředitel střední školy 

V.  Martina Profelt – realitní makléř 

VI. Karel Buba – kazatel Církve bratrské  
 
 

2. členové společnosti  
Pozn. Výkonným řízením společnosti byla pověřena : 
 
Mgr.Pavlína Němcová jako ředitelka Centra Elim 

 

Činnost společnosti je zajišťována a řízena výborem společnosti , v roce 2006 postupně 8 placenými a 
asi 30  dobrovolnými pracovníky.   

 
Počet členů občanského sdružení je tímto 22 dospělých.  
 



Placení pracovníci společnosti k 31.12.2006 
 

1. Mg.Pavlína Němcová – ředitelka Centra Elim, fundraising, public relations - vedlejší pracovní 

poměr 0,5 

2. Jan Kubíček – vedoucí práce s dětmi, vedoucí sportovních kroužků, technický pracovník – hlavní 

pracovní poměr 1,0 

3. Kateřina Gebauerová – sociální pracovnice, úvazek 1,0 

4. Libor Menšík -  sociální asistent, úvazek 1,0 – provoz klubu Legál  

5. Jana Weberová -  pracovník ICM, úklidová činnost, úvazek 1,0  

6. Ludmila Schlingerová -  administrativní pracovnice – úvazek 1,0  

7. Regina Tillová – sociální asistent, úvazek 1,0 - provoz nízkoprahového klubu Motouz 

8. Ing. Alžběta Kubíčková – koordinátorka Dobrovolnického centra, úvazek 1,0 

 

 
 
 
 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

 CELKEM Kč (v tis.) 

A. Příjmy celkem 3 647 

Z toho: ze státního rozpočtu 1078,4 

Z grantových řízení nadací a dalších subjektů 430 

Ze zahraničních zdrojů 476,6 

Z darů 1 000 

Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost) 662 

  

B. Výdaje celkem 3 744 

Z toho: Osobní náklady 1 644 

Materiálové náklady 758 

Nemateriálové náklady 589 

Jiné náklady 753 

Hospodářský výsledek (Příjmy – Výdaje) -97 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

Rolnická 21a 

747 05 Opava 5  

 

Mobil: 775 938 070; 775 938 073 

Internet: www.elimopava.cz 

Email: elimopava@elimopava.cz 

 

Provozovatel : Centrum Elim 

Rolnická 21A 

747 05 Opava  

Telefon: 553 653239  

 

číslo účtu: u České spořitelny Opava: 1842799319/0800 


