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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008
Hlavní  činností  občanského sdružení  v roce 2008 bylo  stejně  jako v předešlých pěti   letech provozování 
Centra Elim na sídlišti Kateřinky - Západ a nízkoprahového klubu Legál včetně hudební zkušebny v jiné části 
města.
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 2 nízkoprahových  klubů pro děti a mládež 
ii) zajištění   krizové  pomoci,  což  je   psychologické,  sociální  a  právní  poradenství  zaměřené 

především na oběti domácího násilí s akutním krizovým ubytováním
2) nabídka volnočasových aktivit různým věkovým kategoriím – dětem, mládeži, maminkám s dětmi aj.Tato 

činnost zahrnuje kroužky pro děti a mládež  a příležitostné kulturní akce
3) dobrovolnické centrum
4) Informační centrum pro mládež

Fotografie Budovy č.2

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1.1. nízkoprahový klub Magnet
1.2. nízkoprahový klub Legal 
Od roku  2009  dochází  na  poli  nízkoprahových zařízení  pro  děti  a  mládež  (NZDM)  ke  změnám ve 

financování z MSK, a to sice formou veřejných zakázek v rámci Individuálního projektu MSK. Jedná se o 
financování NZDM pro cílovou skupinu děti a mládež od 15 – 26 let. ELIM OPAVA, o.s. vstoupilo se svou 
zakázkou do výběrového řízení na poskytování  služeb NZDM v regionu Opavsko a tuto zakázku získalo. 
Stává  se tedy  pro  období  let  2009-2011  jediným a výhradním poskytovatelem služeb NZDM pro  danou 
věkovou kategorii v Opavě a od roku 2010 také v Hlučíně. Získání zakázky je jistě v jistém ohledu přínosem, 
hlavně s ohledem na finance,  kdy po dobu 3 let,  bude mít naše organizace z části  zajištěno financování 
nízkoprahových klubů. 

V průběhu celého roku 2008 se všichni pracovníci „našich“ NZDM věnovali přípravě zařízení na systém 
inspekcí a kontrol, jak ze strany kraje, tak státních a finančních. Práce na klubech se dařila, účast dětí byla 
hlavně v Magnetu, kde se denní návštěvnost stabilně pohybuje kolem 30 dětí.

V klubu Legal se stabilizovala domovská skupina, kterou v současné době tvoří 27 uživatelů. Rozšířila se 
otevírací  doba  na  4 dny  v týdnu,  byl  posílen  tým o dalšího  kontaktního  pracovníka.  Ke konci  roku  byla 
započala plánovaná rekonstrukce vnitřních prostor klubu.

Statistické údaje
Magnet:
Celkem kontaktů za rok 2008:  3 473 
Počet otevíracích dní v roce 2008: 166
Měsíční průměr: 124 kontaktů/ měsíc
Průměrný počet otevíracích dní v měsíci : 12
Průměrný počet kontaktů na den v měsíci: 24 kontaktů/ den 
Celkem intervencí za rok 2008: 148  

Legal:
Celkem kontaktů za rok 2008:  1 493 
Počet otevíracích dní v roce 2008: 144
Měsíční průměr: 289 kontaktů/ měsíc



Průměrný počet kontaktů na den v měsíci: 10 kontaktů/ den 
Celkem intervencí za rok 2008:   73   

1.3. krizová pomoc 

Rok  2008  byl  pro  službu  Krizová  pomoc  –  Poradna  Elim  Opava,  rokem změn.  Na základě  vzdělávání 
pracovníků jsme zdokonalili evidenční anonymní systém a také služby pro veřejnost. Rozšířili jsme nabídku 
základního sociálního poradenství (rozšíření provozní doby poradny).
Posláním naší služby je „Podpořit a pomoci člověku v krizi tak, aby se krize více neprohloubila a našel z ní 
dobrou  cestu  ven.“  Toto  poslání  se  nám  dařilo  v roce  2008  plnit  a  poskytli  jsme  poradenské  služby 
psychologů, sociálních pracovnic a právníka vysokému počtu uživatelů.

Statistické údaje
• vykonaných kontaktů celkem: 662 kontaktů; 
• odborné sociální poradenství: 72 intervencí, 
• odborné právní poradenství: 239 intervencí; 
• odborné psychologické poradenství 387 intervencí;
• poskytnutí krizového ubytování (1-3 měsíce) pro oběti a svědky domácího násilí: 10 žen s dětmi

2. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

2.1. Organizované kroužky

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

• sportovní kroužky – v průběhu roku jsme sportovní  kroužky zredukovali  na kroužek floorbalu. 
Navíc od ledna jsme byli nuceni najít  nového trenéra vzhledem k personálním změnám

• Abáda capoiera – vzali jsme pod křídla kroužek nadšenců pro toto rádoby bojové umění. 2x týdně 
je jich plná tělocvična

• keramické (výtvarné) kroužky  –  vzhledem k provozním nákladům jsme v tomto roce navýšili 
cenu  tohoto  kroužku,  protože  byl  stabilně  dotován  z prostředků  občanského  sdružení.  Proto  ve 
školním roce 2007/2008 počet zájemců klesl. Celkově chodilo 12 dětí a 16 dospělých – a to v prvním 
půlroce.  Od září  jsme kroužky neobnovily,  k tomu došlo teprve koncem roku. Účastníci kurzu se 
mohli  seznámit  se  základními  technikami  užívanými  v keramické  tvorbě  a  to  s ohledem  na 
vybavení dílny v Elimu a stupeň pokročilosti jednotlivých účastníků. Cílem bylo rozvíjení fantazie 
dětí a tvůrčích schopností každého jednotlivce. Kurzy byly realizovány 1x týdně v rozsahu dvou 
hodin v prostorách výtvarné dílny v Elimu.

• výuka  angličtiny –  ve  školním  roce  2008/2009  jsme  mohli  obnovit  anglické  kurzy  s manžely 
Beckleyovými, kteří přijeli na rok pracovat pro Elim jako dobrovolníci.

• AWANA klub –křesťanský klubový program určený pro děti 2.-7. tříd. Zahájen byl už od září 2004. 
Účastnilo  se jej  kolem 10 dětí. S Awanou jsou dále spojeny výlety, víkendové chaty a letní tábor. 
Tato činnost byla ukončena v prvním půlroce roku 2008 z nedostatku personálního zabezpečení. 

• TENSING OPAVA - Tensing je amatérský soubor, ve kterém mají mladí lidé šanci vyzkoušet si 
zpívat ve sboru,  sólový zpět,  divadlo a tanec.  Je to tedy kulturně-pohybová aktivita,  kde dostane 
příležitost každý. Mladí lidé tak většinou v sobě objeví schopnosti, o kterých doposud nevěděli, že je 
mají.  Dlouhodobá  činnost  probíhá  prostřednictvím  pravidelných  zkoušek  sboru  a  kapely  a 
víkendových soustředění. Vyvrcholením celé snahy jsou pak koncerty pro veřejnost.
Během roku 2008 se do sboru Tensing Opava zapojilo asi  30 mladých lidí. Získali  stabilní prostor pro 
rozvoj jejich společensky obecně uplatnitelných dovedností (vedení, rozhodování, komunikace, práce 
v  týmu,  vystupování  na  veřejnosti,  apod.),  ale  i  dovedností  zcela  praktických,  rozšiřujících  jejich 



dosavadní  zkušenosti  a možnosti  (jako je  hra na hudební  nástroj,  dirigování,  sólový zpěv,  tanec, 
divadlo, kreativní práce s kamerou a střih videa a hudby na PC). Již v prvním roce naši působnosti se 
nám podařilo hostovat Norský Tensing Lommedalen v našem Centru v Opavě Kateřinkách a podílet 
se na organizování výročního 10. Československého Tensingového festivalu v Opavě, kde se sešlo 
na 200 tensingářů z různých koutů ČR a SR a o kterém Česká televize natočila zajímavou reportáž.

2.2. Klub pro neorganizované děti 

Klub KLUBKO – určený pro děti 7 – 12 let.  Klub fungoval až do června 2008  každý  všední den od 14 – 
17 hod. Dětem se věnovali  pověření pracovníci společně s dobrovolníky. Pro děti byly k dispozici v široké 
nabídce stolní hry, knihy, výtvarné potřeby, stolní tenis.  Nicméně děti původně navštěvující tento klub nám 
odrostly a začaly chodit do Magnetu a nových dětí mnoho nepřibylo – návštěvnost byla mezi 1-4 děti denně. 
Proto  jsme tento klub  provozovali pouze do konce školního roku

2.3. Další volnočasové aktivity

SLUNÍČKO 

Tento projekt obsahoval aktivity pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti, které mohou aktivně trávit 
volný čas  v tělocvičně Centra ELIM. Děti si v mohli hrát, socializovat se v kolektivu, učili se  akceptovat 
pravidla, získávají nové kamarády ,stejně jako jejich rodiče. Provoz Sluníčka byl pravidelně v úterý a 
čtvrtek od 9:00 do 11:30 hod. Klub navštěvovali nejen rodiče s dětmi, ale také prarodiče  s vnoučaty .

Celkem Kontaktů za rok 2008:  579 dospělých a 665 dětí

3. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Dobrovolnictví se v roce 2008 velmi dobře rozvíjelo. Nadále jsme získávali, proškolovali a 
umísťovali dobrovolníky do mnoha různých programů a organizací. Jmenujme ty hlavní: 

1. Dobrovolníci do centra ELIM
-    dobrovolníci  pomáhali  s vedením klubů a kroužků v rámci  aktivit  Elimu 
Opava

2. Dobrovolníci do nemocnice
- dobrovolníci zde fungovali jako společníci déle hospitalizovaných a osamocených pacientů
- v roce 2008 podpořeno Ministerstvem zdravotnictví

3. Dobrovolníci pro DO-UČENÍ:
-   dobrovolníci doučovali klienty Střediska výchovné péče (děti ZŠ) v předmětech, které jim dělají 
problém 

4. Dobrovolnictví studentů SŠ a VŠ na Opavsku:
- dobrovolníci  pomáhali  v různých  neziskových  organizacích  na  Opavsku,  např.:  dělali 
společníky a průvodce lidem mentálně postiženým, lidem nevidomým či seniorům.
- nově se v roce 2008 podařilo začít zajišťovat dobrovolníky pro domovy pro seniory 

5. Dobrovolníci pro Program Pět P :
-    program  Pět  P  je  realizován  v Opavě  od  května  2006,  a  je  určen  převážně  pro  děti 
s komunikačními  problémy, děti z neúplných či dysfunkčních rodin, rodin sociálně slabších, pro 
děti s různými druhy postižení, potížemi v chování či učení, ale i děti rodičů, kteří jsou pracovně 
vytížení  a  nemají   pro  své  potomky  dostatek  času.  Výjimkou  nejsou  ani  jedináčci  či  děti 



v sourozenecké  konstelaci  nejstarší.  Věkové  hranice  se   pohybují  od  6  do  15  let,  čili  oblast 
základní školní docházky.
Podstatou programu PětP byly pravidelné schůzky dítěte s dobrovolníkem byl člověk starší 18 let, 
jenž prošel speciálním psychosociálním výcvikem, který obsahuje také základní psychologickou 
diagnostiku a zmapování motivace pro práci s dítětem, kdy studenti SŠ, VOŠ či Slezské university 
v Opavě( Filozoficko-přírodovědecké fakulty).

    
4. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

I C M bylo zprovozněno v březnu 2005, v roce 2008 nabízelo své služby 35 hodin týdně. Bylo otevřeno 
především studentům, dětem, ale i široké veřejnosti a poskytovalo bezplatné informace. Veškeré informace si 
mohl zájemce nalézt  v šanonech, či na internetu vyhledat sám nebo s pomocí pracovnic centra. 

I C M také poskytovalo doplňkové služby, jako byl např. prodej slevových karet ISIC, ITIC a ALIVE. V rámci 
I C M funguje také kontaktní místo Sdružení českých spotřebitelů, které poskytuje nespokojeným zákazníkům 
podporu a předává stížnosti do centrály v Praze, která je vyřizuje.

V říjnu 2008 jsme otevřeli internetový klub pro seniory a nezaměstnané, který získává stále větší ohlas.

 Návštěvnost ICM: osobně  429 klientů
                              telefonicky 213 klientů

DALŠÍ INFORMACE 

Vzdělávání zaměstnanců a supervize

Tato oblast byla důležitou součástí činnosti i samotného fungování naší organizace.
         Zaměstnanci se během roku účastnily celé řady vzdělávacích akcí a přednášek pro zkvalitnění své 
vlastní  odbornosti.  Noví  kontaktní  pracovníci  nízkoprahového  zařízení  začali  pracovat  na  doplnění  své 
kvalifikace pro výkon této služby. Pracovnice poradny dokončila kurz pracovníka v přímé sociální péči.
       Probíhala pravidelná extrémní supervize s psychologem Mgr. Smékalem z Olomouce.

Členská základna občanského sdružení

Organizační struktura Elim Opava

1. výbor společnosti prodělal v roce 2008 personální změny. 
• Předsedkyně – Ing.Alžběta Kubíčková – koordinátora dobrovolnického centra
• Mgr.Pavlína Němcová – psycholog
• Dr.Ing.Jiří Vrubel – podnikatel
• Ing.Hana Hanzlová – odborný ředitel
• Ing.Pravdomil Gebauer – ředitel střední školy
Členové výboru, kteří svou činnost ve výboru ukončili:

• Martin Profelt – realitní makléř
• Karel Buba – kazatel Církve bratrské

Nově se členy výboru stali:
• Bc. Hana Vladíková Neugebauerová, DiS. – od září zaměstnankyně ELIM OPAVA o.s. 



• Samuel Fürst – vikář Církve bratrské v Opavě

2 .členové společnosti

Pozn.výkonným řízením společnosti byla pověřena:         
Mgr.Pavlína Němcová jako  ředitelka Centra Elim  nastoupila 31.12.2008 na MD. 
Od 1.1.2009 byla funkcí ředitelky pověřena Bc. Hana Vladíková Neugebauerová, DiS.

Placení pracovníci společnosti k 31.12.2008

1.  Bc. Hana Vladíková Neugebauerová,  DiS.-  ředitelka Centra Elim,  fundraising,  public  relations – hlavní 
pracovní poměr 1,0

2.  Regina Tillová - sociální  pracovnice,  provoz nízkoprahových klubů,  sociální  pracovník Krizové pomoci, 
úvazek 1,0

3. Jakub Rašín - kontaktní pracovník nízkoprahového klubu, úvazek 1,0
4. Ing.Jiří Folta - kontaktní pracovník nízkoprahového klubu,hlavní vedoucí Tensing Opava,úvazek 1,0
5. Simona Hrbáčová – vedoucí ICM, zajištění úklidu, úvazek 1,0 
6. Petra Hrušková – pomocný koordinátor dobrovolnického centra, úvazek 0,5 
7. Barbora Lesáková - vedoucí výtvar.aktivit, vedoucí klubu Sluníčko, úvazek 0,5
8. Jana Weberová – pracovník ICM, úklidová činnost, administrativní pracovník, úvazek 1,0

• Ing.Alžběta  Kubíčková - koordinátorka  Dobrovolnického  centra,  úvazek  1, 0  – nastoupila  na  MD 
v srpnu 2008 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM  byla v roce 2008 velmi  pestrá :

      Od března 2007 bydlí v bytě v Centru Elim manželský pár Nathana Věra Beckovi se svými dětmi. Nathan 
je Američan a v Elimu pracuje jako dobrovolník -  v misijní a pastorační službě. 
Bohužel rodina Beckova musela v červenci odjet na dobu 1 roku do USA v rámci svých misijních povinností. 
Proto  je  napadlo  pozvat  k nám  opět  manželé  Beckleyovi,  kteří  zde  před  nějakou  dobou  působili  jako 
dobrovolníci. Ti pozvání přijali a tak máme radost, že si jich můžeme ještě nějakou dobu užít. Měli by zde 
strávit ten rok, kdy budou Beckovi v USA.
Dalším cizincem je Američanka  Cindy Howard,  která také začala pracovat  v ELIMU jako dobrovolnice – 
převážně pro odpolední anglické kluby pro děti. 

Díky Nathanovým kontaktům v USA  se povedla velká akce – v březnu přijela do ČR a konkrétně Opavy 
skupina 350 Američanů – MCYM – převážně studentů ve věku 15-18 let. Jednalo se o projekt služby, kdy byli 
studenti rozděleni do skupin po 50 a každá skupina na nějakém konkrétním místě několik dní budovala své 
dílo.  Skupiny  byly  umístěny:  Centrum  Elim,  Střední  škola  stavební,  Mendlovo  gymnázium  Opava,   ZŠ 
Šrámkova, a dvě skupiny pracovaly v Ostravě.  V Centru Elim studenti malovali stěny a to velmi originálním 
způsobem, vybudovali nám lavičky se stoly na venkovní posezení, vedli dopolední kluby pro maminky s dětmi 
a odpolední kluby pro mladé, a na zahradě klubu Legál vybudovali sloup na uchycení basketbalového koše. 
Celá akce proběhla v pořádku a setkala se s velkým ohlasem u veřejnosti. 

Turné Tensingu Lommedalen – v červnu nás navštívil pěvecký sbor s norského Lommedalenu (40 lidí) a 
naši Tensingáři, ale také studenti Opavských škol měli možnost čerpat dovednosti, zkušenosti a inspiraci a 
také možnost využít svých znalostí angličtiny ke konverzaci s cizinci.



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 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 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 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,  rozvinuly své 
dovednosti a schopnosti a stali se tak přínosem pro společnost.

2.  Cílem sociálních 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 organizacemi a vytvořit dlouhodobý, funkční systém dobrovolnictví 
v Opavském regionu.



FINANČNÍ ZPRÁVA
Celkové náklady 3 471 893
Mzdové náklady  včetně odvodů 1 970 483
Materiálové 219 125
Nemateriálové

Energie 223 284
Opravy a údržba 120 737
Cestovné 27 403
Spoje 136 259
Nájemné 92 483
Školení a kurzy 32 200
Propagace 42 319
pojištění 65 573
Ostatní služby 542 026

Celkové příjmy 3 371 202
Ministerstvo práce a sociálních služeb 1 069 202
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 50 000
Ministerstvo vnitra 82 000
Ministerstvo zdravotnictví 70 000
Statutární město Opava 575 000
Sbírkový fond Pomozte dětem 135 000
Nadace O2, NROS 165 000
Sponzorské dary 549 000
Vlastní příjmy (pronájem tělocvičny, poplatky za 
aktivity) 

                                          676 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 371 202



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

Internet: www.elimopava.cz
Email: elimopava@elimopava.cz

Provozovatel: Centrum Elim
Rolnická  21A
747 05
Telefon: 553 653239

Číslo účtu: České spořitelny Opava :1842799319/ 0800

.




