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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 
 
Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi  letech 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 včetně 
hudební zkušebny v jiné části města, a nově připravované hlučínské pobočky s názvem Nízkoprahový klub Na 
Hraně pro mládež v Hlučíně. 
Centrum Elim bylo zprovozněno 8. listopadu 2002. 
 
V sou časné dob ě Centrum Elim zajiš ťuje svou činnost v t ěchto oblastech: 
 
 
1) poskytování sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – a to: 

i) provoz 3 nízkoprahových  klub ů pro d ěti 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 sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi (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 za řízení pro d ěti 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 (SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2010 : 120 
 

NZDM Magnet se snaží zvýšit informovanost klient ů o rizicích života  na ulicích, minimalizaci těchto 
rizik a umožnit dětem a mládeži smyslupln ě trávit volný čas. Cílem je dosáhnout toho, aby s námi klienti o 
problémech s rodiči, se školou, s kamarády komunikovali a vznikla větší důvěra k pracovníkům na klubu.  

Prostřednictvím volnočasových aktivit (kreativní, sportovní) umožňujeme těmto mladým lidem rozvíjet 
jejich zájmy , podporujeme je při dosahování jejich osobních cíl ů a přispíváme tak k jejich lepšímu uplatnění ve 
společnosti. Klienti se učí orientovat v návazných sociálních službách a institucích, se kterými se budou v životě 
běžně setkávat. 
Všech cílů se snažíme dosahovat nenásilnou formou s ohledem na jejich osobní potřeby, hodnoty, názory, kulturu 
a prostředí, ve kterém klienti žijí. Našim cílem je cestou vzájemného porozum ění integrovat tyto mladé lidi do 
spole čnosti a dát jim tak šanci pro lepší život . Chceme dosáhnout zplnomocnění klientů v řešení jejich 
obtížných životních situací a přispět tak k jejich samostatnosti. 
 V roce 2010 využilo našich služeb 120 klientů. NZDM Magnet dospělo k jedné významné změně. 
V měsíci listopadu, byla klientům rozdělená otevírací doba. Děti  ve věku 6-11 let navštěvují klub v úterý a čtvrtek.  
Na tyto dny jsou pro ně připravovány herní a kreativní programy, je zajištěná tělocvična, kde se mohou věnovat 
sportovním aktivitám. Mládež  ve věku 12-19 let navštěvuje klub v průběhu celého týdne. Tímto rozdělením došlo 
k lepšímu organizování aktivit, poskytování služeb a celkové spokojenosti klientů. 
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 V průběhu roku 2010 proběhly dva fotbalové turnaje mezi NZDM Na Hraně z Hlučína a NZDM Magnet. 
První se odehrál ve sportovním areálu na Kolofíkově nábřeží a druhý v tělocvičně ELIM OPAVA, o. s. Na každém 
turnaji bylo v průměru 40 osob, které vytvořily příjemnou atmosféru. Dále byly pořádány výlety Cesta za 
pokladem v Krnově, výlet na bobovou dráhu v Mostech u Jablůnkova.  
 Na přípravě aktivit minulého roku jsme spolupracovali s třemi dobrovolníky zprostředkováni 
Dobrovolnickým centrem ELIM. Při zajištění přednášek a besed na téma „Drogové závislosti“ s námi 
spolupracovali odborní pracovníci opavských organizací a institucí (Policie ČR, K-centrum Pod slunečníkem) za 
což jim patří naše poděkování. 
 
 
Počet zaměstnanců: 
HPP (počet osob/úvazky) – 3 pracovníci / 2,4 úvazky 
Dobrovolníci – v průběhu roku s Magnetem spolupracovali 3 dobrovolníci. 
Počet kontaktů za rok – kontakty nevykazujeme 
Počet intervencí za rok – 343 
Počet nových programů v rámci služby – 1 
Počet mediálních výstupů – 2 

 
 
 
Nízkoprahové za řízení pro d ěti a mládež klub Legal 
 
Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62 
Adresa:  Hradecká 16, 746 01 OPAVA 
Kontakt:  775 938 078, clublegalopava@email.cz 
Koordinátor za řízení:  Jakub Rašín 
Počet klient ů, jenž využili služeb za řízení:  59 

Počet intervencí za rok -  281 

Klub Legal znamená pochopení a respekt, prioritou j e však pomoc a podpora v situacích v kterých si nev íš 
rady. 

Posláním nízkoprahového klubu Legal je poskytovat mládeži z Opavy a okolí bezpečné a motivující zázemí 
v podobě klubu. Zde se mohou setkávat s kamarády, věnovat se různým volnočasovým aktivitám a poradit se 
s pracovníky o svých problémech a o svých životních situacích, které nejsou schopni sami bez pomoci zvládnout či 
vyřešit. Snahou pracovníků je poskytnout mladým lidem dostatek informací, podpory a odborné pomoci a tím 
usnadnit jejich uplatnění v budoucím životě. 

Cílem klubu je poskytovat mladým lidem zázemí a smysluplné využití trávení volného času. Aktivizovat 
oboustrannou komunikaci a nabízet pomoc a podporu při zvládání obtížných životních situací a usnadnit klientům 
orientaci a uplatnění ve společnosti prostřednictvím odborného přístupu a profesionalizovaného týmu 

Cílovou skupinu tvoří mládež z Opavy a okolí ve věku od 14 do 20 let. 

Klub Legal prošel v průběhu roku 2010 řadou změn. Jednou z nich byl velký pokles zájmu o naší hudební 
zkušebnu z řad klientů klubu. Pravděpodobnou příčinou byla skutečnost, že značná část klientů, jenž využívala 
služeb zařízení, se přeorientovala či se zařadila do jiných hudebně typologických subkultur, jako je taneční a 
elektronická hudba. Na tomto základu se v průběhu roku začalo uvažovat o předání projektu „Hudební zkušebna“ 
jiné organizaci, jejímž hlavním cílem a prioritou by byla  podpora mladých muzikantů.  
V roce 2010 jsme také zorganizovali s klienty několik volnočasových aktivit a výjezdů. Klienti zařízení si mohli 
vyzkoušet například jízdu na snowboardu, vyřádit se na paintballu či získat nové informace ohledně drog 
prostřednictvím dokumentu, který se promítal v kině Cinestar v Ostravě. 
Velký důraz v tomto roce kladli pracovníci na zviditelnění klubu – propagace na opavských učilištích, vánoční trhy, 
den sociálních služeb na Horním náměstí a den otevřených dveří. 
I nadále se podařilo udržet Filmový klub, který klub Legal každý týden v neděli v podvečer pořádá. Novou sportovní 
volnočasovou aktivitou je boxovací pytel, o který byl v klubu velký zájem.  
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Nízkoprahové za řízení pro d ěti a mládež „Na Hran ě“ Hlu čín  
 
Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62 
Adresa:  Úzká 3, Hlučín 
Kontakt:  775 938 029, nzdmhlucin@elimopava.cz 
Koordinátor za řízení:  Bc.Andrzej Cieslar  
Počet klient ů, jenž využili služeb za řízení:  60 

Počet intervencí za rok -  257 
 
 
Vznik NZDM 
Ve městě Hlučíně vznikla potřeba vytvořit bezpečný prostor pro mládež, který bude sloužit jako preventivní sociální 
služba Nízkoprahového klubu. Město Hlučín oslovilo naší organizaci k vytvoření pobočky NZDM v Hlučíně. 
Důvodem je, že bezprizorní mládež tráví všechen svůj volný čas pouze na ulicích města Hlučína především na 
autobusovém nádraží zahálčivými činnostmi, někteří i experimentování s lehkými drogami. 
 
Otevření NZDM 
Náš nízkoprahový klub jsme otevřeli 3. března 2010 slavnostním setkáním zástupců organizace ELIM OPAVA,o.s. 
paní ředitelky Mgr. Hany Neugebauerové, a koordinátora Bc. Andrzeje Cieslara, zastupitelů města, tj. starosty 
pana Bernarda Ostárka, místostarosty pana Rajského, a prvních příchozích uživatelů. Předcházely tomu 
rekonstrukce budovy, kterou nám zajistilo město Hlučín, vybavování klubu koordinátorem Andrzejem Cieslarem a 
informační nábory v jednotlivých třídách na místních základních školách a učilištích. 
 
NZDM je pro mládež ve věku 14-20 let, kteří zde nacházejí zázemí pro sebe. 
Od března do prosince jsme měli 149 zájemců o službu z toho asi 60 dětí a mládeže se stali uživateli klubu.  
Dohromady jsme měli 2500 příchozích kontaktů, účasti na akcích a 257 intervencí.   
 
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 na klubu,    individuální plány klientů.  
- Prostředkem poskytnutí pomoci je rozhovor, vyhledávání informací, zplnomocňování   uživatele k samostatnému 
jednání a zodpovědnosti za sebe. 
 
Co na klubu nabízíme: 
- Hrát pingpong, fotbálek, stolní hry, multimediální hry Nintendoo Wii,  
- Užívat internet, poslouchat hudbu. 
- Tančit Break dance, kreslit, sprejovat obrazy na stěny.  
- Každou středu máme filmový klub. 
- Možnost dát si čaj, kávu nebo kofolu 
- Možnost realizovat vlastní nápady 
- Drobné sociální aktivity a diskuze ve skupině 
 
Jednodenní akce a výlety: 
- NZDM Hlučín byl se svými uživateli dvakrát na Fotbalovém zápase v Opavě 
 
Klub je otevřen od března do srpna úterý až pátek. Od září však jsme NZDM prodloužili na každý pracovní den od 
pondělí do pátku, od 14:00 do 18:00 hod. Dvouměsíční prázdniny jsme zajistili otvírací dobou út až pá od 10:00 – 
16:00 hod. 
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Krizové centrum Elim Opava 
 
SOCIÁNÍ SLUŽBA: KRIZOVÁ POMOC  
TYP SLUŽBY: POBYTOVÁ 
ADRESA: ROLNICKÁ 1636/21A, 747 05 OPAVA - KATEŘINKY 
TEL: 775 938 077, 553 653 239 
EMAIL: PORADNA@ELIMOPAVA.CZ 
KOORDINÁTOR: BC. ROMANA KONEČNÁ 
KAPACITA SLUŽBY (OKAMŽITÁ): 2 MAMINKY S DĚTMI  
POČET UŽIVATELŮ ( UZAVŘENÉ SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2010: 10 
 
Krizové centrum Elim Opava bylo i v roce 2010 útočištěm pro ženy a matky s dětmi, které se staly oběťmi či svědky 
domácího násilí. Tyto služby jsou v Opavském regionu ojedinělé a zájem o službu je stabilní. Mezi základní 
principy Krizového centra patří bezplatnost, naprostá diskrétnost, respektování potřeb i možností klientek podpora 
klientek při hledání optimálního řešení jejich obtížné životní situace a podpora v samostatném rozhodování. 
Klientkám, které jsou ubytovány v garsonkách s příslušenstvím a sociálním zařízením, je k dispozici nejen jejich 
klíčová pracovnice, ale i další sociální pracovnice, a mohou také využít bezplatných konzultací s psychologem a 
právníkem.  
Krizové centrum Elim Opava má pověření sociálně právní ochrany dětí. Za rok 2010 bylo v Krizovém centru Elim 
Opava ubytováno se svými matkami celkem 13 dětí ve věku od dvanácti dnů do 17 let. 
Na službě Krizová pomoc proběhla v roce 2010 inspekce poskytování sociálních služeb typu A Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. Předmětem inspekce bylo plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb a kvalita 
sociálních služeb. Na základě provedené inspekce probíhá další zkvalitňování služby.    
Krizové centrum Elim Opava koordinuje interdisciplinární tým regionu Opavska a v roce 2011 se budeme snažit o 
další rozvoj spolupráce a větší aktivitu v oblasti preventivních aktivit v regionu 

 
 
Poradna pro ve řejnost 
 
SOCIÁNÍ SLUŽBA: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
TYP SLUŽBY: AMBULANTNÍ 
ADRESA: ROLNICKÁ 1636/21A, 747 05 OPAVA - KATEŘINKY 
TEL: 775 938 077, 553 653 239 
EMAIL: PORADNA@ELIMOPAVA.CZ 
KOORDINÁTOR: BC.ROMANA KONEČNÁ 
KAPACITA SLUŽBY (ROČNÍ): SOCIÁLNÍ PRACOVNICE -  384 INTERVENCÍ, PRÁVNÍK - 288 INTERVENCÍ, PSYCHOLOGOVÉ – 
206 INTERVENCÍ  
POČET UŽIVATELŮ (SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2010: 199 
 
Poradna pro veřejnost je poskytovaná lidem starším 18 let, z Opavy a okolí, nacházejícím se ve stavu akutní krize 
(finanční, bytové, rodinné nebo osobní) a obětem a svědkům domácího násilí tak, aby se jejich krize více 
neprohloubila a jejich situace se zlepšila nebo úplně vyřešila.  
Mezi služby Poradny pro veřejnost patří: sociální poradenství, konzultace s právním poradcem, konzultace 
s psychologem. Poradna pro veřejnost je schopna poskytnout komplexní péči, tak, aby se na jednom místě klienti 
dozvěděli co nejvíce potřebných informací – sociálně-psychologicko-právní poradenství.   K dispozici jsou 2 
sociální pracovnice, 2 externí psychologové, 1 externí právní poradce. 
Zájemci o službu se na nás obrací v oblastech: řešení problémů domácího násilí, bydlení, rodina a mezilidské 
vztahy, dluhová problematika, sociální zabezpečení, občansko-soudní řízení.  
Poradenství je  bezplatné a diskrétní.  
Pracovníci Poradny pro veřejnost se systematicky a průběžně vzdělávají – účastní se v pravidelných intervalech 
konferencí, školení, kurzů (např. kurz telefonické krizové intervence) a prostřednictvím těchto vzdělávacích akcí si 
zvyšují svou kvalifikaci a odbornost. Pracovníci si zvyšují orientaci a přehled v oblasti podpory a rozvoji Standardů 
kvality sociálních služeb, a dbají na jejich aktualizaci.  
Poradna pro veřejnost spolupracuje se státními orgány veřejné správy a poskytovateli sociálních služeb v Opavě a 
okolí. Pracovnice Poradny pro veřejnost se účastní pracovní skupiny komunitního plánování Děti, mládež, rodina. 
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Sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi 
 
SOCIÁNÍ SLUŽBA: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
TYP SLUŽBY: AMBULANTNÍ, TERÉNNÍ 
ADRESA: ROLNICKÁ 1636/21A, 747 05 OPAVA - KATEŘINKY 
TEL: 775 938 077, 553 653 239 
EMAIL: SASPORADNA@ELIMOPAVA.CZ 
KOORDINÁTOR: PETRA HRUŠKOVÁ 
INTERVENCE: 60  
POČET UŽIVATELŮ (SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2010: 36 

 

SAS Elim Opava poskytuje nehmotnou pomoc a podporu sociálně či jiným způsobem znevýhodněným rodinám 
s dětmi z Opavy a blízkého okolí. Pod tuto sociální službu u nás spadají 2 programy, a to program Do-učení a 
program Pět P.  

Program Pět P funguje v naší organizaci již několik let. Je založen na vzájemné důvěře mezi dětským klientem a 
dobrovolným asistentem. Scházejí se jednou týdně a společně tráví volný čas. O daný program je neustále zájem 
ze strany klientů, a také ze strany organizací, se kterými spolupracujeme. V současné době tvoří program Pět P 
12 dětských klient spolu se svými dobrovolnými asistenty. Během roku bylo v rámci tohoto programu uspořádáno 
několik akcí, k nejúspěšnějším z nich patří Jarní přesnocka s výletem do Zoo a tradiční letní tábor Pět P 
s tématem „Tajemství Harryho Pottera“.  

Na počátku října roku 2010 se z části obměnil tým pracovníků Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a 
začal se aktivně realizovat program Do-učení, který byl původně v kompetenci Dobrovolnického centra Elim. 
Pracovníci služby začali aktivně spolupracovat s Domem pro matky s dětmi, Střediskem výchovné péče Opava a 
Krnov, některými opavskými základními školami a také s odborem sociálně právní ochrany dětí. Tento program je 
zaměřen na navázání kontaktu klienta a dobrovolného asistenta, na jehož základě se snaží asistent pomoci 
dítěte s jeho problémem. Maximální kapacita programu je 16 klientů s jejich dobrovolnými asistenty, z čehož je 
v současné době zaplněno 14 míst.  
 
 
2. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 
 
2.1. Organizované kroužky 
 
Centrum Elim po celý rok nabízí různým věkovým skupinám (dětem, mládeži, maminkám s dětmi, dospělým) 
několik kroužků: 

 
Výtvarná dílna 
 
ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY 
TEL:, 553 653 239,  775 938 078, 775 938 072 
EMAIL: vytvarnadilna@elimopava.cz 
KOORDINÁTOR: Radomila Štecová 
VÝTVARNÝ PRACOVNÍK: Bronislava Boroňová 
 
Výtvarná dílna provozovala v roce 2010 aktivity pro různé věkové skupiny.  V úterý je v provozu od 16.00-18.00 
hod. KERAMIKA pro dospělé, a účastníků stálé přibývá. Ve středu je od 14.30-16.00 hod.VÝTVARNÍČEK pro 
nejmenší, kteří zde mohou být i se svými rodiči či prarodiči;  od 17.00-19.00 hod. je  KERAMIKA pro dospělé. Ve 
čtvrtek je od 15:30-17:30 VÝTVARNÍČEK pro nejmenší, kteří zde mohou být opět i se svými rodiči. V rámci 
VÝTVARNÍČKU děti ve výtvarné dílně vyrábí výrobky z papíru, polystyrenu, látek, odlitky ze sádry a dětem se 
velice líbila výroba hraček z vlny. Své výrobky si účastníci odnáší domů. Výtvarnou dílnu celkem pravidelně 
navštěvuje 9 dětí, z toho 2 s rodiči a 7 dospělých.  
V letních měsících byly při Výtvarné dílně pořádány příměstské tábory pro různé věkové kategorie dětí. Děti se 
věnovaly pod odborným dohledem různým výtvarným aktivitám a také podnikaly malé výlety, např. na Dětský ranč 
v Hlučině. 
Výtvarná dílna uspořádala pro veřejnost v roce 2010 dvakrát den otevřených dveří, za účelem seznámení se s 
nabízenými možnostmi a aktivitami a vyzkoušení si vlastních schopností. První Den otevřených dveří se konal v 
březnu 2009 a druhý v listopadu.  



 7 

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.  
Od září 2010 nastala změna pracovnice ve Výtvarné dílně a začala fungovat také výroba keramických výrobků na 
zakázku, například jako vánoční dárky.  
V roce 2011 jsou v plánu jednorázové kurzem zaměřené na různé výtvarné techniky, např: práce s pedigem čí 
ubrousková technika, která je velmi oblíbená.  
 
 
 

Floorbal 
– v průběhu roku jsme sportovní  kroužky zredukovali na kroužek floorbalu. Navíc od ledna jsme byli nuceni 
najít  nového trenéra vzhledem k personálním změnám. V roce 2010 navštěvovalo floorbal 24 žáků. 

 

Fusion opava 
(předchizí název do roku 2010 byl Tensing Fusion Opava) 
 
ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY 
TEL: 553653239 
EMAIL: JIRKA.FOLTA@GMAIL.COM 
KOORDINÁTOR: ING. JIŘÍ FOLTA 
KAPACITA SLUŽBY (ROČNÍ): 30 DĚTÍ 
POČET DĚTÍ ZA ROK 2010: 30 
 
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 23 účastníků. Rozvinula se činnost 
skrze nepravidelné workshopy kapely, tance, dramatu a stepu, které navazují na práci Fusion. Celá činnost sboru 
vyvrcholila v srpnu společným týdenním setkáním s Holandskou stepovou skupinou So Double U se kterou jsme 
uspořádali vystoupení na Sádráku. Dále jsme vystoupili v kostele Svátého Václava, v Kofola klubu v Krnově, na 
Velikonoční slavnosti a na Mikulášském bále v Elimu a také na Střední zemědělské škole v Opavě, kde jsme 
uspořádali vystoupení společně  s Americkou rockovou skupinou Dizmas (http://www.dizmas.com/). 
 
 
 
 
2.3. Další volno časové 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 pátek od 9:00 
do 12:00 hod. Klub navštěvovali nejen rodiče s dětmi, ale také prarodiče s vnoučaty . 
Celkem Kontakt ů za období 1.10.- 31.12./2010: 10 dětí 
 
 
 
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
 
ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY 
TEL:775 93 85 63, 553 653 239 
EMAIL: DOBROVOLNICI@ELIMOPAVA.CZ 
KOORDINÁTOR: PETRA HRUŠKOVÁ 
POČET DOBROVOLNÍKŮ KE DNI  31.12.2010:  79 
 

Dobrovolnické centrum Elim (dále jen DCE) získalo v roce 2009 dvě  akreditace 
Ministerstva vnitra, a to na projekty: Dobrovolnictví studentů SŠ a VŠ, a Dobrovolnictví veřejnosti. Průměrný počet 
aktivních dobrovolníků byl 70 osob ve věku od 15 – 50 let. Z tohoto počtu bylo 25 dobrovolníků z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných. DCE  uzavřelo další smlouvy o spolupráci se sociálními a školskými zařízeními, a to např. se 



 8 

Základní školou Šrámkova v Opavě, Fondem ohrožených dětí – Projektovým pracovištěm Opava a Klokánkem 
Dolní Benešov, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Celkový počet  spolupracujících organizací je 
v současné době devatenáct. DCE rozšířilo svou působnost na města Krnov, Bruntál a Vítkov. DCE nadále 
zaštiťuje práci dobrovolníků v Programu Pět P a Programu Do-učení. Zájem jak budoucích dobrovolníků, tak jejich 
budoucích klientů  je stále velký. DCE pořádalo několik akcí pro širokou veřejnost. Menší akce byly nazvány 
Kreativní víkendy. Maminky spolu s dětmi a dobrovolníky např. tvořily na jaře velikonoční  ozdoby a v zimě vánoční 
ozdoby. Uspořádali jsme dvě velké akce: Maškarní karneval pro děti, kterého se zúčastnilo asi 150 lidí a společně 
jsme oslavili Den dětí. Této oslavy se zúčastnilo asi 70 lidí. Bohužel pro velkou nemocnost jsme museli zrušit 
Mikulášský ples, na kterém jsme chtěli ocenit dobrovolníky za jejich úžasnou práci. DCE je součástí Komunitního 
plánování v Opavě a nově také ve městě Krnově, kde bude mít DCE od 03/2010 pobočku a kancelář z důvodu 
velkého zájmu budoucích dobrovolníků a naléhavé poptávky organizací. Dobrovolnické centrum je v rámci 
programu Pět P aktivním členem Asociace Pět P v Opavě. 

 
 
DOBROVOLNÍCI V REŽIMU „ZVÝŠENÍ DÁVEK HMOTNÉ NOUZE“ 

 
   V r. 2010 byl tento program zařazen pod aktivity Dobrovolnického centra. V r. 2010 se podařilo naplnit kapacitu 
určenou pro osoby dlouhodobě nezaměstnané se zdravotním omezením, zajistit jim základní a dvě navazující, 
odborná školení a najít těmto osobám vhodné pracoviště pro výkon dobrovolnické služby.  

Službu se nadále snažíme zkvalitnit, uzavíráme smlouvy s dalšími organizacemi, kde by mohli tito lidé 
dobrovolnickou veřejnou službu vykonávat. Z tohoto vyplývá velmi potřebné  osvojení pracovních návyků a 
morálky osobami dlouhodobě nezaměstnanými. 
Zaznamenali jsme  případy, kdy lidé vykonávající dobrovolnickou službu  zůstali v přijímací organizaci jako 
zaměstnanci na hlavní pracovní poměr. 

Sekundární cílovou skupinou jsou uživatelé sociálních služeb a neziskových organizací, ve kterých byli tito 
dobrovolníci zapojeni a těmto uživatelům se  aktivně osobně věnovali. 

Hlavní přínos – zajistili jsme uplatnění i osobám se zdravotním postižením a pomohli jim tak získat příspěvky ze 
systému sociální péče. Bez naší pomoci by tito lidé vhodné uplatnění v rámci veřejné služby nenašli.  

Pracovníci dobrovolnické služby se rovněž v roce 2010 zapojili do veřejných akcí, které pořádal Elim Opava o.s.. 
Byl to například tábor Pět P a Mikulášský bál. Na Mikulášském bále byli někteří z pracovníků veřejné služby 
oficiálně oceněni statutárním zástupcem za  mimořádnou ochotu a pracovitost v přijímajících organizacích.  

 

 

DALŠÍ INFORMACE  
 
 
Vzdělávání zam ěstnanc ů, 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. Noví kontaktní pracovníci nízkoprahového zařízení začali pracovat na doplnění své kvalifikace pro 
výkon této služby. Pracovnici všech sociálních služeb pracovali na kvalitě poskytovaných služeb pomocí externích 
konzultantů kvality. Služba Krizové centrum absolvovala úspěšně v červenci roku 2010 Inspekci kvality 
poskytovaných sociálních služeb. 
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Členská základna ob čanského sdružení 
 
Organiza ční struktura Elim Opava o.s. 
 
Výbor spole čnosti byl v roce 2010 bez personální zm ěny.  

• Předsedkyn ě – 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.  

• Samuel Fürst – vikář Církve bratrské v Opavě 

 
 
Pozn. výkonným řízením společnosti byla pověřena:          
Od 1.1.2009 byla funkcí ředitelky pověřena Mgr. Hana Neugebauerová, DiS. 
 
Ke dni 31.12.2010 mělo občanské sdružení Elim Opava o.s. 19 členů. 
 
Placení pracovníci spole čnosti k 1.1.2011 
 

1. Mgr. Hana Neugebauerová, DiS.- ředitelka Centra Elim, fundraising, public relations – hl. pracovní poměr 

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 
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SPOLUPRÁCE SE ZAHRANI ČÍM  byla v roce 2010 pestrá: 
 
      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.  
 
anglické kluby 

– Nathan Beck s rodinou, dobrovolník z Ameriky, který má zároveň na starosti pastorační práci 
v Elimu vedl v druhém pololetí jedenkrát v týdnu Anglický biblický klub pro dospělé, s kapacitou 
šest kursistů. 

– Lucie Pobořilová vede jedenkrát v týdnu Angli čtinu pro dosp ělé, kdy byla kapacita šest 
dospělých kursistů. 

 
 
 
Vznik a vývoj ELIMU v ČR 
 
Elim- k řesťanská spole čnost  pro evangelizaci a diakonii  je celorepubliko vou 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 d ěti 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 
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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 
 
Internet: www.elimopava.cz 
Email: elimopava@elimopava.cz 
 
Provozovatel: ELIM OPAVA o.s. 
Rolnická  21A 
747 05 Opava - Kateřinky 
Telefon: 553 653239 
 
Číslo účtu: Česká spořitelna v Opavě - 1842799319/ 0800 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

finan ční zpráva 2010 
Celkové náklady 4072952 Kč 

Mzdové náklady  v četně odvod ů 1704579 Kč 
Materiálové 486305 Kč 
Nemateriálové 865432 Kč 
Energie 198280 Kč 
Opravy a údržba 22920 Kč 
Cestovné 18562 Kč 
Spoje 190266 Kč 
Nájemné 117162 Kč 
Školení a kurzy 60345 Kč 
Propagace  40779 Kč 
pojištění 92261 Kč 
Ostatní služby 276061 Kč 
Celkové p říjmy 3991315 Kč  
Ministerstvo práce a sociálních služeb 450000 Kč 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 40000 Kč 
Ministerstvo vnitra 102000 Kč 
dotace z města Hlučín                            10000 Kč 
Statutární město Opava 590000 Kč 
dotace z města Krnov                            90000 Kč 
VDV – Nadace Olgy Havlové                             32000 Kč 
MSK                        1801804 Kč 

sponzorské dary 389911 Kč 
Vlastní příjmy (pronájem tělocvičny, poplatky za aktivity)  485600 Kč 

hospodá řský výsledek 2010 
-81637 Kč 
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