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Slovo ředitele 

 
Na cestě ke změně 

 

K 1.9. 2016 došlo ke změně vedení Elimu. K předání vedení Elimu přistoupila bývalá paní 

ředitelka Mgr. Pavlína Němcová s příkladnou zodpovědností a cílem předat Elim tak, aby služby 

v Elimu neutrpěly a pokračovaly nadále ve stejném režimu a rozsahu, což se podařilo. I nadále bude 

Elim pokračovat v práci s rodinami s dětmi, Nízkoprahovým klubem pro děti a mládež, v práci 

s pěstounskými rodinami, s krizovým centrem a dobrovolnictvím. Záleží především na finanční 

podpoře města, které služby bude chtít udržovat a které naopak rozšiřovat, což bylo náznakem při 

tvorbě nového komunitního plánu koncem roku – rozšíření Nízkoprahového klubu pro děti a mládež o 

terénní práci.  

Další budoucnost Elimu vidím ve zkvalitňování současných služeb, které mají společný 

jmenovatel – práce s rodinou, s dětmi a mládeží. Další prohlubování spolupráce mezi jednotlivými 

službami bude jedině přínosem pro celý chod organizace. Jsem zde krátce, ale již nyní se ukazují 

možnosti jak dále pokračovat v práci s rodinami a pomáhat lidem, kteří to potřebují.  

 

 

Bc. Ivo Vaněček 
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Správní a dozorčí rada 

 
 Dnem 4.11.2016 skončilo 3-leté funkční období správní i dozorčí rady. Pro následující 3-leté období 

jmenoval zakladatel Elim Opava o.p.s., Sbor Církve bratrské v Opavě, IČ: 26520222 následující členy  

správní a dozorční rady: 

 

 

Správní rada  

Předseda: Matúš Kušnír 

Členové:  Tomáš Kolman 

      Kateřina Gebauerová 

 

Dozorčí rada 

Předseda: Petra Hajková 

Členové:  Hana Hanzlová 

      Alžběta Kubíčková 

 

 

 

Základní údaje o společnosti: 

 

Právní forma:    Obecně prospěšná společnost 

Datum zápisu:    5. listopadu 2013 

Registrace:       Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností,  

     vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 1223 

 

 

Registrované sociální služby: 

 

Druh služby:         krizová pomoc (Opava) 

Poskytována od:   1.1.2014 

Cílová skupina :   oběti domácího násilí, osoby v krizi 

 

Druh služby:         nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Magnet – Opava, Na Hraně – Hlučín) 

Poskytována od:   1.1.2014 

Cílová skupina :   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy, 

                             etnické menšiny,  

      osoby, které vedou rizikový způsob život nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 

Druh služby:          sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Opava, Hlučín) 

Poskytována od:   1.1.2014 

Cílová skupina:     děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy, 

         osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

         osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

                              ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny 
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Neregistrované sociální služby: 

 

Dobrovolnické centrum 

Provázející organizace pěstounských rodin – „Pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí“ 

 

 

 

ZPRÁVY Z ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magnet 

 Nízkoprahový klub Magnet je registrovaná sociální služba, která pracuje s dětmi a mládeží ve 

věku 6 – 19 let. V roce 2016 využilo službu 53 klientů, evidováno je 771 kontaktů a 737 intervencí.  

 V loňském roce byla dětem a mládeži poskytnuta podpora a pomoc v následujících 

oblastech: vzdělávání, práce, vrstevnické vztahy, partnerské problémy, situace v rodině a poradenství 

při vyřizování osobních záležitostí.  

 Aktivity zaměřené na prevenci zahrnovaly tématické programy, které byly doplněny 

projekcí dokumentů a diskusemi. Programy byly zaměřeny na lidská práva, kulturní odlišnosti mezi 

jednotlivými národy, práva žen, bezpečnost na sociálních sítích, rizikové chování.  Dále proběhly 

diskuse a programy zaměřené na důležitost vzdělání jako základu pro zvýšení šance nalezení 

zaměstnání, diskuse o mezilidských vztazích a přátelství, a reflexe aktuálních společenských témat, 

která se objevovala v průběhu roku.  

 V rámci zážitkových volnočasových akcí proběhly aktivity financované z projektu 

Aktivitou k prevenci – Na lumpárny nemám čas, z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Dotačního 

programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016.  

 

Projektové aktivity:  

18. – 21. 7. 2016     Tábor - „Po stopách Yettiho“ 

         30. 8. 2016     Výlet – Horský lanový park Opičárna 

       22. 10. 2016     Fotbalový turnaj – NZDM Magnet Opava/Tunnel Vítkov/Maják Krnov 

11. – 12. 11. 2016   Klubová přesnocka 

  9. – 10. 12. 2016   Vánoční přesnocka 
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 Cílem těchto aktivit bylo vyvést děti z uzavřeného města, z dosahu moderních technologií, 

vyplnit smysluplně a aktivně jejich volný čas a působit na ně preventivně a výchovně. 

Jako každý rok proběhla tematická odpoledne: diskotéka, velikonoční odpoledne, halloweenské 

dlabání dýní, mikulášské odpoledne, vánočního odpoledne. 

V průběhu roku probíhal kroužek beatboxu pod vedením lektora, kroužek probíhal 

v prostorách klubu Magnet. Tři účastníci kroužku vystoupili společně s lektorem na Dni sociálních 

služeb, který se konal 15. 6. 2016. 

 

 
 

V červnu se pracovníci zúčastnili Kulatého stolu, pořádaného organizací EUROTOPIA.CZ, 

o.p.s., který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a školní přípravu dětí se sociálním a kulturním 

znevýhodněním.  

Nízkoprahové zařízení bylo v polovině roku 2016 dofinancováno, proto mohla být otevírací 

doba znovu rozšířená na 5 dnů v týdnu.  
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Nízkoprahové zařízení Na Hraně - Hlučín 
 

Nízkoprahový klub Na Hraně poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku 11 – 20 let.  

V roce 2016 službu využilo celkem 87 klientů, počet kontaktů – 1652, počet intervencí – 456. 

  

V oblasti prevence byly realizovány programy na téma drogy a alkohol, My děti ze stanice 

ZOO, kriminalita mládeže, bezpečný sex, antikoncepce a pohlavní choroby. Tato témata byla s klienty 

probírána jak v rámci společných diskusí, tak individuálních rozhovorů mezi jednotlivými pracovníky 

a klienty. Klientům byla poskytována podpora a pomoc při řešení rodinných a vztahových problémů, 

potíží se vzděláním (doučování), otázky závislosti a jiného rizikového chování. 

 

V průběhu roku byla navázána spolupráce s organizací Renarkon, o.p.s., kdy za spolupráce 

s pracovníky organizace byly zrealizovány dvě přednášky pro klienty klubu. 

 

V rámci volnočasových a zážitkových aktivit se klienti zúčastnili čtyřdenního tábora v Mostech  

u Jablunkova, který se konal od 18. do 21. 7. 2016 a nesl název Po stopách Yettiho. Klientům byla 

nabídnuta možnost zúčastnit se turnaje v malé kopané v Opavě, výletu do lanového centra v Ostravici 

a dvou klubových přesnocek. Těchto možností však nevyužili. V prosinci proběhla aktivita nazvaná 

Korálkování, v rámci které se pod vedením dobrovolnice klienti učili vyrábět výrobky z korálků. Tato 

aktivita klienty velmi zaujala. V předvánočním čase bylo pro klienty připraveno vánoční odpoledne, v 

rámci kterého klienti zdobili perníčky, poslouchali koledy a nakonec byli obdarováni symbolickým 

dárkem. 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 
 

 SAS Elim Opava pomáhá při řešení problémů rodin s dětmi z Opavska a Hlučínska, 

které nepříznivě ovlivňují jejich fungování, a které nejsou tyto rodiny schopny samy řešit. Naším 

cílem je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby SAS je 

prevencí před umístěním dítěte do náhradní rodinné či ústavní péče. Pod tuto sociální službu u nás 

spadají tři programy: Program DO-učení, program Kamarád pro volný čas – ve spolupráci s 

dobrovolníky Dobrovolnického centra Elim Opava (DC) a program Pro Rodinu – terénní program 

zajišťovaný sociálními pracovnicemi.   

 V roce 2016 sociální pracovnice v terénním programu Pro Rodinu poskytovaly 

podporu a poradenství v oblasti výchovy dětí, rodičovských kompetencí, bydlení, vedení domácnosti, 

hospodaření s financemi, vypisování žádostí, nácviky komunikace s institucemi (škola, úřady, 

zaměstnavatel...), doprovázení na prohlídky bytů, na úřady, pomoc s materiálním vybavením 

domácnosti aj. Klíčové pracovnice navštěvovaly klienty v jejich domácnostech, doprovázely je na 

úřady, k soudním jednáním, pracovaly s klienty na plnění jejich individuálního plánu. 

Programy ve spolupráci s DC Elim Opava pomáhají při zmírnění sociální izolace dětí  

z klientských rodin a ke zlepšení školního prospěchu a smysluplného trávení volného času. 

 V programu DO-učení jde o individuální práci dobrovolníka s dítětem, kdy se 

dobrovolník snaží dítěti pomoci s jeho problémy s učením. Na programu spolupracovalo v roce 2016 

celkem 5 dobrovolníků, kteří se individuálně věnovali 5 dětem z klientských rodin na Opavsku. 

Doučování probíhalo v roce 2016 převážně v domácnostech těchto rodin.  

 Program Kamarád pro volný čas je založen na dlouhodobém vztahu dítěte a 

dobrovolníka. Dvojice dítě-dobrovolník se schází jedno odpoledne v týdnu a tráví spolu volný čas. 

Na programu spolupracovali v roce 2016 celkem 3 dobrovolníci a byly zapojeny 3 děti z klientských 

rodin na Opavsku.  

 Rok 2016 přinesl nově také spolupráci s nadací Agrofert, která podpořila společný 

projekt SAS Elim Opava a DC Elim, v němž jde o propojení dobrovolníků s klientskými rodinami 

SAS především při doučování dětí. Od 1.7.2016 realizujeme projekt „Komplexní podpora rodin s 

dětmi pomocí propojení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Dobrovolnického centra“, 

přičemž projekt bude ukončen 30.6.2017.  

Stejně jako v předchozích letech probíhala spolupráce s Potravinovou bankou Ostrava, díky níž 

jsme mohli našim klientským rodinám poskytnout pomoc ve formě potravin. Celkem Elim Opava 

rozdělil 1 698,977 kg potravin (z toho 169 kg potravin bylo k dispozici na pobočce v Hlučíně), ze 

kterých bylo v roce 2016 připraveno 149 potravinových balíčků pro klienty SAS (unikátně 

podpořených osob bylo tedy 72). Potravinová pomoc byla však také poskytována potřebným osobám, 

které nebyly klienty SAS Elim Opava, a které přišly na doporučení OSPOD, ÚP, či jiných 

poskytovatelů sociálních služeb. Těmto osobám jsme v roce 2016 vydali celkem 17 balíčků 

potravinové pomoci. V říjnu a listopadu 2016 jsme se zúčastnili Národní potravinové sbírky a také  

Krajské potravinové sbírky.  

 Na podzim 2016 byl realizován pilotní projekt s názvem „Klubík“, taktéž ve 
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spolupráci s DC Elim Opava a za finanční spoluúčasti města Opavy. Tato volnočasová preventivní 

aktivita byla určena pro děti z klientských rodin SAS Elim Opava a cílem bylo využití volného času 

dětí smysluplnými aktivitami, motivace dětí k činnostem potřebným pro jejich rozvoj. Klubíku se 

pravidelně účastnilo 13 dětí.  

Pro klientské rodiny byly v roce 2016 uspořádány následující akce:  

14.4.2016: Bazárek oblečení a věcí do domácnosti (Elim, Úzká 3, Hlučín) 

26.4.2016: Bazárek oblečení a věcí do domácnosti (Elim, Rolnická 21A, Opava) 

25.10.2016: Bazárek oblečení a věcí do domácnosti (Elim, Rolnická 21A, Opava) 

1.11.,15.11.,29.11.,13.12.2016:Klubík pro děti z klientských rodin SAS (Elim, Rolnická 21A, Opava) 

V průběhu roku se pracovnice SAS účastnily několika případových konferencí na OSPOD Opava, 

kdy jsme byli přizváni jako služba, která rodině v krizové situaci může pomoci. Pracovnice SAS 

Elim Opava se v průběhu roku zúčastnily Dne sociálních služeb v Opavě, pravidelně se účastnily 

pracovních skupin komunitního plánování města Opavy a pracovních skupin komunitního plánování 

v Hlučíně. Na konci roku 2016 proběhla schůzka koordinátorky SAS s kurátory pro děti a mládež z 

MMO, na které byly vyjasněny možnosti zapojení rodin do služby, nabídka služeb a pomoci ze 

strany Elim Opava. Účastnili jsme se také tzv. „kulatého stolu“, který pořádala organizace Eurotopia 

na téma doučování dětí.  

Pracovnice SAS Elim Opava absolvovaly 152 hodinový kurz (září 2015 - duben 2016) s názvem 

„Vzdělávání pracovníků v oblasti terénní sociální práce s rodinami s dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit“, účastnily se konference „Rodina a chudoba“ 

pořádné Slezskou univerzitou v Opavě a dále se pravidelně vzdělávaly v sociální práci s rodinou.  

V roce 2016 byla provedena změna v registraci sociální služby, kdy byla v Hlučíně zrušena ambulantní 

forma služby, tedy páteční konzultační hodiny.  

Počet klientů: 31 klientských rodin (102 osob) 

Kontakty: 366 

Intervence: 814 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

Elim Opava o.p.s. – Nejste v tom sami  
 

9 

             
 

 
 

Krizová pomoc 

Krizové centrum (KC) Elim Opava o.p.s. nabízí pomoc konkrétně v oblastech rodiny a 

mezilidských vztahů a v oblasti problémů domácího násilí. Posláním KC je poskytnout účinnou pomoc 

a podporu obětem a svědkům domácího násilí a osobám, které se nacházejí ve stavu krize. Služba je 

poskytována formou krizové intervence, individuálního poradenství, psychologického a právního 

poradenství.  

Služby jsou poskytovány bezplatně. Bezplatné právní poradenství je poskytováno pouze pro 

oběti domácího násilí. Jsme specialisté na tuto problematiku, jsme partnerem Intervenčního centra v 

Ostravě.  

Máme k dispozici bezodkladnou psychologickou pomoc zdarma (ne každý si může psychologa 

platit). Služba Krizová pomoc je součástí Interdisciplinárního týmu při řešení případů domácího násilí. 

Mezi základní principy služby Krizového centra patří bezplatnost, naprostá diskrétnost, profesionalita. 

Respektujeme anonymitu klienta a zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti, chráníme jeho osobní 

údaje před neoprávněným nakládáním. Veškeré informace o klientech KC jsou chráněny zákonem o 

osobních údajích a nejsou poskytovány veřejnosti. Je službou vyhledávanou a vytíženou.  

V roce 2016 využilo službu 119 klientů. Evidováno je 160 kontaktů a 885 intervencí. 
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Doprovázení pěstounských rodin 
 

Dle zákona č. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsme pověřenou organizací 

k sociálně-právní ochraně dětí (dále SPOD), podporujeme pěstounské rodiny, uzavíráme s nimi 

Dohody o výkonu pěstounské péče a spoluvytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních 

rodinách (pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu) prostřednictvím setkávání, doprovázení, 

poradenství, vzdělávání pěstounů a respitní péče (odlehčení).  

 

Naším cílem je doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči a napomáhat jim v obtížných a 

krizových situacích, např. v období přijetí dítěte do náhradní rodiny. Prostřednictvím doprovázení 

rodiny přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině, zvyšovat kompetence náhradních 

rodičů při péči o svěřené dítě. Cílem doprovázení je přizpůsobovat rozsah služeb individuálním 

potřebám rodin a směřování k cílům uvedených v Individuálním plánu ochrany dítěte (dále jen IPOD).  

Při doprovázení vycházíme z principů filiální terapie a terapeutického rodičovství.  

 

V roce 2016 jsme spolupracovali celkem se 157 pěstounskými rodinami a uzavřeli jsme 38 

nových Dohod o výkonu pěstounské péče. 

Pěstounským rodinám poskytujeme: 
 důvěrného a bezpečného pracovníka 

 oporu v tíživých situacích 

 informace a poradenství týkající se náhradního rodičovství 

 vzdělávání dle individuálních potřeb rodiny 

 pomoc odborných pracovníků (psychologů, terapeutů) a zprostředkování podpůrných služeb 

 zajištění péče o děti 

 asistované kontakty dětí s blízkými osobami 

Stejně jako v předchozích letech Elim Opava i v roce 2016 realizoval vzdělávací semináře pro 

pěstouny. Spolupracujícím pěstounům bylo nabízeno vzdělávání pod vedením našich lektorů, a to ve 

formě víkendových vzdělávacích pobytů, osmihodinových seminářů, čtyřhodinových seminářů a tzv. 

Klubů pěstounů. 

Vzdělávání probíhalo v sídle organizace Elim Opava (Rolnická 21A, Opava) a také na pobočkách 

v Bruntále (Jesenická 5, Bruntál), v Hlučíně (Úzká 3, Hlučín) a od září 2016 také na nově zřízené 

pobočce v Ostravě (V Zátiší 1, Ostrava – Mariánské Hory).  
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Pro pěstouny jsme uspořádali: 

 4x osmihodinový seminář (témata: Attachement, komunikace s dětmi v NRP, puberta dětí v 

NRP aj.) 

 11x Klub pěstounů (sdílení zkušeností, příbuzenská pěstounská péče, asertivita a komunikace, 

právní minimum, kontakty s osobami blízkými aj.) 

 4x víkendový vzdělávací pobyt  

 3x čtyřhodinový seminář (témata: Děti závislých rodičů, Význam strachu v životě dítěte) 

Na skupinových seminářích bylo celkem proškoleno 204 účastníků.  

Pěstouni měli také v odůvodněných případech a dle svých individuálních potřeb, stejně jako  

v minulých letech, možnost využít individuálního vzdělávání přímo v domácnosti. Individuální 

vzdělávání v rodině je limitováno kritérii uvedenými ve standardech. 

 

V rámci respitní péče jsme v roce 2016 pořádali pobytové i jednodenní akce pro děti, 

abychom byli pěstounům nápomocni při odlehčování, na které mají dle zákona SPOD nárok 14 dní v 

kalendářním roce.   

Pro děti jsme v roce 2016 uspořádali následující akce: 

 8.2. - 12.2.2016  Jarní prázdniny ve Zlatých Horách 

 15.2. - 19.2.2016  Jarní prázdniny ve Zlatých Horách II. 

    24.3.2016    Velikonoční výlet – ZOO Olomouc 

 22.4. - 24.4.2016  Adrenalinový víkend  

 10.7. - 15.7.2016  Letní tábor v Úvalně 

 17.7. - 22.7.2016  Letní tábor v Úvalně II. 

 24.7. - 29.7.2016  Dívčí beauty tábor 

   7.8. - 12.8.2016  Filmový tábor 

 14.8. - 19.8.2016  Klučičí sportovní tábor 

 21.8. - 26.8.2016  Letní tábor v Úvalně III. 

Na respitních akcích bylo celkem 170 dětských účastníků.  

Respitní péče byla zajištěna také formou dohody o zajištění osobní péče o dítě osobou blízkou nebo 

externím poskytovatelem pobytových služeb pro děti (tábor, škola v přírodě aj.) 
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 Od září 2016 rozšířil Elim Opava své pověření k doprovázení pěstounských rodin na 

území celého Moravskoslezského kraje, došlo k personálním změnám, zanikla pobočka v 

Bruntále a současně byla zřízena pobočka v Ostravě – ul. V Zátiší 1, Ostrava-Mariánské Hory. 

 

  Na základě personálních změn došlo mimo jiné také k úbytku pěstounských rodin. K prosinci 

2016 jsme doprovázeli 43 rodin s tím, že 29 rodin bylo dlouhodobých s dítětem v příbuzenském 

vztahu, 12 rodin bylo s dítětem biologicky cizím a doprovázeli jsme rovněž 2 pěstouny na 

přechodnou dobu. Většina rodin je lokálně umístěna v Ostravě, Ostravě-Porubě a okolí (včetně 

Vratimova, Šenova, Klimkovice aj.), v Opavě a okolí. Doprovázeli jsme však rodiny také na 

Ostravici, v Krnově, v Havířově, v Karviné, v Novém Jičíně aj. Rozmístění rodin převážně odpovídá 

rozmístění spolupracujících OSPODů.  

Psychoterapeutická a lektorská činnost byly zajištěny formou DPP a nákupem služeb. 

Pracovníci se systematicky vzdělávali v tématech souvisejících s náhradní rodinnou péči 

(attachement, vztahy a ztráty u dětí, identita, rodinná kontinuita u dětí v NRP, asistovaný kontakt, 

práce s traumaty aj.), a to na základě jejich osobního plánu rozvoje.  

 

 V listopadu 2016 proběhla v organizaci kontrola výkonu SPOD  pověřenými osobami, kterou 

provedli pracovníci Moravskoslezského kraje. Předmětem kontroly byl soulad dokumentace 

související s pověřením SPOD a doprovázením pěstounských rodin. Kontrola shledala výše uvedený 

předmět v souladu se zákonem, přičemž upozornila na nesoulad dosaženého vzdělání u jednoho 

doprovázejícího pracovníka s požadovanou normou a doporučila nápravná opatření. Organizace na 

základě tohoto doporučení vytvořila mechanismus dohledu nad činností daného pracovníka. 

 

 

 

Dobrovolnické centrum ELIM OPAVA o.p s.  
 

Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s. se zaměřuje na rozvoj dobrovolnictví a filantropie 

jako takové. Rozvoj, rozšiřování a zlepšování stávající služby dobrovolnického centra, rozšíření 

dobrovolnických programů, zlepšení informační kampaně. Bohužel v roce 2016 pracovala v 

dobrovolnickém centru pouze 1 koordinátorka, a to na zkrácený úvazek, proto v tomto roce nebylo 

tolik jednorázových akcí a nových aktivit. Bylo potřeba zajistit plynulý chod dobrovolnického centra. 

V druhé polovině roku, nastoupil do Dobrovolnického centra nový zaměstnanec. Prezentovali jsme se 

v přednáškách, prezentacích, článcích v tisku, náborech na středních a vysokých školách v celém kraji. 

Kvalitní příprava dobrovolníků pro výkon jejich dobrovolnické činnosti obsahuje psychologické testy, 

základní školení, odborné školení a supervize.  

  

Celkově odpracovali dobrovolníci za rok 2016: 1795 hodin 

Celkový počet podepsaných nových smluv za rok 2016: 75 

Celkem v roce 2016 mělo podepsanou smlouvu: 153 dobrovolníků 

Počet základních školení pro dobrovolníky:  15     zúčastněných  lidí: 75 

Počet odborných školení :    2 

Počet  supervizních setkání: 1 
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Navázání komunikace přes facebook ( Dobrovolnici Opava) : celkem 550 lidí  

 

Prezentace dobrovolnictví:  15.6. prezentace dobrovolnictví na Dnech sociálních služeb Opava  

 

Jednorázové akce a zapojení dobrovolníků:  

 

  17.6.2016   Heroes race - 6 dobrovolníků 

  8.11.2016   Free Hugs (objetí zdarma) – Domov seniorů Bílá Opava – 9 dobrovolníků   

12.11.2016   Celostátní „Potravinová sbírka“ - 10 dobrovolníků 

prosinec        Free Hugs (objetí zdarma) – Breda,- 8 dobrovolníků                                                                                                                                                          

 

Od října 2016 u nás vedeme Klubík pro děti ze sociálně slabých rodin. Pomáhají s dětmi  

i dobrovolníci. V tomto roce se nám podařilo získat v projektu peníze, proto bude pokračovat i v roce 

2017. 

Počet přijímacích organizací celkem: Psychiatrická nemocnice-(Gerontologické a dětské 

oddělení), Schody ven o.s.,Kafira o.s., ZŠ Vrchní Opava, Domov pro seniory sv.Hedviky - Kravaře, 

Armáda spásy - Azylový dům pro matky s dětmi, Charita Opava (Mateřské centrum Neškola, 

Vlaštovičky, Radost, Mraveneček), Kongregace Dcer Božské Lásky, Marianum, Domov seniorů Bílá 

Opava, Centrum sociálních služeb Hrabyně, ZŠ T.G. Masaryka, Fond ohrožených dětí Opava, Dětské 

centrum Čtyřlístek, Česká katolická charita( domov pro seniorky), Sírius p.o.,Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých, Fokus - Opava, Základní škola pro tělesně postižené Dostojevského, ZŠ 

Englišova, Jinak o.p.s, Integrační centrum Hanákův Mlýn,o.p.s., Centrum psychologické pomoci p.o., 

Spolek za Opavu, Sdružení rodičů při ZŠ M.Hoštice, ZŠ E. Beneše,  Vila Vančurova o.p.s., Slezská 

nemocnice Opava. 

 

 

Mediální a informační činnost:   Region Opavsko – 4 články o dobrovolnictví a akci Free hugs 

 

Dále se rozneslo přibližně 500 ks letáčků, jak na střední a vysoké školy, tak na sídliště Opava 

Kateřinky, Úřad práce Opava,   

 

Dobrovolnické centrum nabízí programy do kterých se zapojilo mnoho dobrovolníků: 

 

 Program DO-učení: Dobrovolník se jedenkrát týdně schází s dítětem a snaží se mu pomoci 

s jeho problémy s učením. Doučování dětí v roce 2016 probíhalo jak v prostorách Elimu, tak 

také v prostorách škol. Do programu DO-učení se letos zapojilo 23 dobrovolníků.  

 Kamarád pro volný čas: Dítě a dobrovolník se schází nejméně po dobu 10 měsíců na jedno 

odpoledne v týdnu a věnují se volnočasovým aktivitám, které si společně domlouvají. Pořádají 

společné aktivity, výlety, návštěvy zajímavých míst, účastní se zábavných akcí. Dobrovolník 

dělá dítěti společníka a průvodce, mohou spolu navštívit kulturní či sportovní akce. 

V programu Kamarád pro volný čas bylo letos zapojeno 6 dobrovolníků. 

 Program 3G  - projekt 3G jsme v roce 2016 pozastavili, z důvodu nedostatku financí. Máme v 

plánu opět program obnovit v roce 2017 
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Hlavní přínos dobrovolnictví 

 propagace dobrovolnictví, rostoucí počet dobrovolníků 

 prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže 

 integrace znevýhodněných občanů, zmenšení rizik sociálního vyloučení 

 aktivní zapojení seniorů do dobrovolnické činnosti 

 zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do dobrovolnických programů. Upevnění pracovních 

návyků, rozšíření komunikačních a sociálních dovedností, získání potřebné praxe 

 dobrovolníci získali potřebnou praxi a náhled na sociální a související služby a neziskové 

organizace, zlepšili své komunikační schopnosti, empatii, naslouchání a smysluplně trávili 

volný čas 

 zmírnění sociální izolace, zlepšení komunikačních dovedností, aktivní zapojení do 

společenského života a zvýšení sociálních kompetencí klientů, zkvalitnění poskytované 

sociální služby přijímajících organizací, doplnění profesionální péče.  

 

Dobrovolnické centrum se v roce 2016 potýkalo s velkými finančními problémy. Z tohoto důvodu 

byla činnost dobrovolnického centra částečně omezena. 

 

 

V průběhu roku se však zájem o dobrovolnictví neustále zvyšoval. Dobrovolníci pomáhali ve 

všech přijímajících organizacích, podíleli se na zajištění různých akcí např.  Potravinová sbírka, 

Heroas race, otevření Klubíku pro děti ze sociálně slabých rodin, Free hugs apod. 

 

Dobrovolníci samostatně  organizovali Free Hugs v městě Opavě, kterého se zúčastnili 

dobrovolníci i z jiných měst např. Vítkov.  Dobrovolníci šíří myšlenku dobrovolnictví dále mezi své 

vrstevníky i na svých webových stránkách http://www.dobroexistuje.jecool.net a organizují společné 

akce:  Myšlenka dobrovolnictví, která je sdružila a propojuje nás velmi těší. 
 

 

 

http://www.dobroexistuje.jecool.net/
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
 

celkové náklady 2016 9 537 000 Kč 

spotřeba materiálu, energie 705 000 Kč 

služby 2 010 000 Kč 

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody 6 072 000 Kč 

odpisy 604 000 Kč 

jiné ostatní náklady 143 000 Kč 

členské a jiné příspěvky 3 000 Kč 

příjmy celkem 10 411 000 Kč 

dary - darovací smlouvy 200 000 Kč 

tržby z prodeje služeb a majetku 344 000 Kč 

dotace 2016 9 835 000 Kč 

ostatní výnosy 32 000 Kč 

výsledek hospodaření:  874 000 Kč 

 
 
Kladný výsledek hospodaření je způsoben nespotřebovaným státním příspěvkem na doprovázení pěstounských 
rodin, který byl převeden jako rezerva pro další činnosti při doprovázení pěstounských rodin v roce 2017. 
 
 
Na naši  činnost poskytl dotaci  Moravskoslezský kraj a Město Opava. 

 
 
 

 
 
Děkujeme generálnímu sponzorovi  Teva Czech Industries s.r.o., všem ostatním sponzorům a dárcům.  
Také všem dobrovolníkům, kteří přispěli vlastními silami.  
 
 
 
 
 
 
 


