
ELIM
křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s,



ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009
Hlavní činností občanského sdružení v roce 2009 bylo stejně jako v předešlých sedmi  letech provozování 
Centra Elim s několika registrovanými sociálními službami 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 klubu pro mládež Hlučín.
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 3 nízkoprahových  klubů pro děti a mládež (Magnet, Legal, Hlučín)
ii) zajištění  služby  krizové pomoci (název  Krizové centrum),  což  je  pobytová  sociální  služba s 

psychologickým, sociálním a právní poradenství zaměřené především na oběti domácího násilí.
iii) zajištění  služby  odborného  sociálního  poradenství (název  Poradna  pro  veřejnost).  Což  je 

ambulantní  poradenská  služba  s   psychologickým,  sociálním  a  právní  poradenství  zaměřené 
především na oběti domácího násilí.

iv) Zajištění  služby  sociálně  aktivizační  služby  pro  rodiny  s dětmi  (název  SASanky).  Což  je 
ambulantní a terénní služba pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením.

2) nabídka volnočasových 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
4) Informační centrum pro mládež

foto

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

nízkoprahový klub Magnet
SOCIÁNÍ SLUŽBA: NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TYP SLUŽBY: AMBULANTNÍ
ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY

MOBIL: 775591986
EMAIL: CLUBMAGNETOPAVA@EMAIL.CZ

KOORDINÁTOR: LUSKOVÁ TEREZA

POČET KLIENTŮ (SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2009: 159

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Magnet poskytl službu v roce 2009 celkem 159 klientům, z toho bylo 95 
mužů-chlapců a 64 žen-dívek. Cílou skupinou v roce 2009 byly děti a mládež od 6 do 19 let. V jarních a 
letních měsících navštěvovalo klub více klientů nižší věkové cílové skupiny a v podzimních a zimních 
měsících kapacitu klubu naplňovali starší klienti. 

Klienti využívali všech nabídek klubu, ať už to bylo poradenství nebo nabídka aktivit, které pracovníci 
klubu pro ně připravili. Akce, které byly připravovány, měly vždy dobrou účast a klienti byli spokojeni. Měli 
možnost jet na bobovou dráhu do Mostů u Jablůnkova, zajít si opéct buřty to nedalekého lesíka, zahrát si 
paintball v blízké pískovně, zúčastnili se také turnajů proti jiným klubům (Modrá Kočka, Legal) … 

Jako největší úspěch pracovníci klubu v uplynulém roce 2009 vidí aktivitu, která vznikla z vlastní iniciativy 
klienta klubu, a tou byl trénink basketbalu. Probíhal každý pátek místo fotbalu a s tréninky se bude 
pokračovat i v roce letošním. Tréninky byly každý pátek plně naplněny. Na rok 2010 jsou plánovány i 
přátelské turnaje s basketbalovými týmy ať už z Krnovska tak Opavska. 



nízkoprahový klub Legal 

SOCIÁNÍ SLUŽBA: NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ § 62
TYP SLUŽBY: AMBULANTNÍ

ADRESA: HRADECKÁ 16, 746 01 OPAVA
TEL: 775 938 078, 553653239
EMAIL: CLUBLEGALOPAVA@EMAIL.CZ

KOORDINÁTOR: JAKUB RAŠÍN

POČET UŽIVATELŮ (SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2009: 18

Klub Legal je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a 
prostor pro vlastní aktivity, jako je například stolní fotbálek, šipky, breakdance, streetball, footbag či 
nejrůznější druhy stolních a deskových her. Od září se v klubu Legal  každou středu promítá film v rámci 
filmového klubu. V průběhu roku 2009, proběhla v klubu Legal rozsáhlá rekonstrukce. Jejím výsledkem bylo 
rozšíření prostor, rozdělení sociálního zařízení pro klienty klubu a personál, nová podlaha, sanace stěn, 
montáž topení a výměna plastových oken.  
“Nízkoprahový“ znamená, že pro pobyt v klubu není potřeba registrace nebo zaplacení příspěvku. Klient zde 
může vystupovat v anonymitě. Dospívající mohou jen přijít a trávit čas ve společnosti vrstevníků, ale mají i 
šanci poradit se s odborníky o problémech, které je tíží. Podstatné je také to, že naprostá většina aktivit je 
zdarma. 



krizové centrum

SOCIÁNÍ SLUŽBA RIZOVÁ POMOC § 60
TYP SLUŽBY: POBYTOVÁ

ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY

TEL: 775 938 077, 553653239
EMAIL: PORADNA@ELIMOPAVA.CZ

KOORDINÁTOR: BC.HANA NEUGEBAUEROVÁ,DIS.
KAPACITA SLUŽBY (ROČNÍ): 10 MAMINEK A 15 DĚTÍ

POČET UŽIVATELŮ (SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2009: 10

Krizové centrum Elim Opava bylo i v roce 2009 útočištěm pro ženy a matky s dětmi, které se staly svědky či 
oběťmi domácího násilí, týrání a zneužívání. Tyto služby jsou v Opavském regionu ojedinělé a zájem o 
službu je stabilně velký. Mezi základní definované principy Krizového centra patří naprostá diskrétnost, 
respektování potřeb i možností uživatelek a podpora osobních rozhodnutí. Uživatelkám, které jsou ubytovány 
na garsonkách s příslušenstvím a sociálním zázemím, je dále k dispozici nejen sociální pracovnice, ale také 
pomoc psychologa a právníka. Pracovní tým Krizové pomoci se v roce 2009 v rámci zkvalitňování svých 
služeb a dalšího profesního rozvoje zúčastnil tří-denní konzultace ke Standardům kvality poskytovaných 
sociálních služeb a spolupracuje s týmem konzultantů na dalším vzdělávání. lužba Krizové pomoci je 
součástí interdisciplinárního týmu regionu Opavska a v roce 2010 se budeme snažit o další rozvoj spolupráce 
a preventivní aktivity v regionu.

poradna pro veřejnost
SOCIÁNÍ SLUŽBA ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

TYP SLUŽBY: AMBULANTNÍ

ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY

TEL: 775 938 077, 553653239
EMAIL: PORADNA@ELIMOPAVA.CZ

KOORDINÁTOR: LENKA FOJTÍKOVÁ,DIS.
KAPACITA SLUŽBY (ROČNÍ): 603 INTERVENCÍ

POČET UŽIVATELŮ (SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2009: 325

Poradna pro veřejnost je  určena lidem starším 18 let, kteří potřebují podporu v krizové
situaci v souvislosti s domácím násilím, ale také lidem nacházející se v akutní osobní, 
finanční a rodinné krizi. Poradna poskytuje kromě základního sociálního poradenství také   konzultaci s 
právníkem nebo s psychologem. Poradenství je  bezplatné a diskrétní. Spolupracujeme se státními orgány 
veřejné správy a různými organizacemi – poskytovateli sociálních služeb v Opavě a okolí. (Fond ohrožených 
dětí, Fokus Opava, Charita -Občanská poradna, apod.)

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOCIÁNÍ SLUŽBA: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI § 65
TYP SLUŽBY: AMBULANTNÍ, TERÉNNÍ

ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY

TEL: 775 938 564, 553653239
EMAIL: SAS@ELIMOPAVA.CZ  
VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ: BC.HANA NEUGEBAUEROVÁ, DIS.
KOORDINÁTOR: BC.BARBORA POTYKOVÁ

PRACOVNÍCI SLUŽBY: SIMONA HRBÁČOVÁ, PETRA HRUŠKOVÁ

KAPACITA SLUŽBY (ROČNÍ): 35 KLIENTSKÝCH RODIN

POČET UŽIVATELŮ (SMLOUVY) SLUŽBY ZA ROK 2009: 21

mailto:sas@elimopava.cz


SAS ELIM OPAVA je jedna z novějších sociálních služeb registrovaná v srpnu roku 2009. Tato služba, jejichž 
cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (0-15 let), které se nacházejí v náročné životní situaci a neví si rady jak ji 
řešit (vlivem problémů v oblasti výchovy, financí, bydlení apod.) poskytuje pomoc prostřednictvím dvou 
programů – Programu Pět P a Programu Carambol. 
Prvním z nich je dobrovolnický a současně sociálně preventivní program, kde na základě vzájemné důvěry se 
jednou týdně schází dobrovolník a dítě a společně smysluplně tráví volný čas. Ten je v Moravskoslezském 
kraji ojedinělý a úspěšně realizován již sedmým rokem v ELIM OPAVA, o.s. Zájem o něj (ze strany klientů) 
stále stoupá. 
Ambulantní forma Programu Carambol pod vedením kontaktního pracovníka nabízí různé bezplatné aktivity 
pro rozvoj osobnosti dítěte a souběžně podporuje nelehkou úlohu rodičů nebo pečujících osob o dítě. Tato 
část je modifikována ze známého Sluníčka, a je doplněn i o terénní podobu služby, kdy pracovníci mohou 
docházet do přirozeného prostředí rodinky. Klientské rodinky se mohou obrátit na sociální pracovnici, ale i na 
psychologa a další pracovníky.
Významnou události této služby bylo uskutečnění pětidenního Tábora Pět P v Býkově (u Krnova), kde se 
zúčastnilo 9 dvojic a celkem 25 osob. Pro jeho dobrý ohlas bude letos znovu pořádán. 
Registrací služby došlo ke zkvalitnění odbornosti pracovního týmu, který se účastnil mnohých vzdělávacích 
akcí (např. Asociace Pět P, tří-denní konzultace ke Standardům kvality poskytovaných sociálních služeb, 
týdenního sebezkušenostního výcviku v Maďarsku, supervizí atd.) a spolupracuje s týmem konzultantů na 
dalším profesním rozvoji.
Služba je součástí Asociace Pět P a Komunitního plánování Opava, spolupracuje s mnoha organizacemi 
(např. FOD Klokánek, OSPOD, školská zařízení aj.) a je zároveň nositelem pověření k sociálně-právní 
ochraně dětí. V roce 2010 se budeme snažit o lepší dostupnost lidem, kteří naši pomoc potřebují. 

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:, 553653239
EMAIL: ELIMOPAVA@ELIMOPAVA.CZ  
KOORDINÁTOR: JANA WEBEROVÁ

VÝTVARNÝ PRACOVNÍK: BARBORA SZYMIKOVÁ

Od měsíce října 2009, začala po prázdninách znovu fungovat výtvarná dílna. Byla přijata nová pracovnice na 
poloviční úvazek.
Dílna provozovala tyto aktivity: 2 x v týdnu keramický kurz pro dospělé,1x v týdnu keramiku pro děti (i 
s doprovodem) a keramiku pro mládež,1x v týdnu „Výtvarníček“ – výtvarný kurz pro předškoláky a doprovod. 
Jedenkrát v týdnu pro předškolní děti s handicapem v denním stacionáři určeném pro tyto děti. ýtvarnou dílnu 
celkem navštěvuje 18 dětí, z toho 5 s rodiči a 7 dospělých. Výtvarná dílna uspořádala pro veřejnost v roce 
2009 dvakrát den otevřených dveří, za účelem seznámení se s nabízenými možnostmi a aktivitami a 
vyzkoušení si vlastních schopností.
První Den otevřených dveří se konal 14. 10. 2009 a druhý 20. 11. 2009.
Dále proběhly dne 7. - 8. 11 tzv. kreativní víkend pro veřejnost a dobrovolníky – možnost tvorby drobných 
dárečků, novoročenek,…
Výrobky této dílny byly presentovány na propagačních akcích Elimu v rámci vánočních trhů města Opavy a 
evangelických programů v Evangelickém kostele v Krnově. 

mailto:elimopava@elimopava.cz


anglické kluby
– v prvním pololetí roku 2009 jsme pokračovali v anglických kurzech s manžely Beckleyovými, 

kteří přijeli na rok pracovat pro Elim jako dobrovolníci.
– Cindy Howard, dobrovolnice z Ameriky vede dvě aktivity.  První aktivitou, která je jedenkrát 

v týdnu s názvem Chat room, jde o angličtinu hrou pro děti ve věku prvního stupně základní 
školy s kapacitou 5 dětí. Druhou aktivitou je Angličtina pro dospělé, a ta je jedenkrát v týdnu 
s kapacitou sedm dospělých kursistů.

– Nathan Beck, 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  Angličtinu  pro dospělé,  kdy byla  kapacita  šest 
dospělých kursistů.

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

tensing opava

ADRESA: ROLNICKÁ 21A, 747 05 OPAVA KATEŘINKY

TEL: 775 938 078, 553653239
EMAIL: JIRKA.FOLTA@GMAIL.COM

KOORDINÁTOR: ING. JIŘÍ FOLTA

KAPACITA SLUŽBY (ROČNÍ): 30 DĚTÍ

POČET DĚTÍ ZA ROK 2009: 30

Tensing Opava je moderní pěvecký sbor s kapelou, dramatem a tancem. Tensing je tu pro všechny mladé lidi 
bez rozdílu národnosti, rasy, náboženského vyznání nebo ekonomické a sociální situace.
Tensing je založen na třech pilířích – Kristus, Kreativita a Kultura.V rámci Tensingu předávají vedoucí 
křesťanské hodnoty skrze krátké zamyšlení.Děti jsou vedeni k demokratickým hodnotám. Chceme umožnit 
mladým lidem rozvinout své schopnosti v mezilidské komunikaci, v kreativních uměleckých směrech (hudba, 
drama, tanec), získat odvahu vstupovat do složitých životních situací.

Během roku 2009 jsme měli pravidelné zkoušky, během kterých jsme nacvičili koncertní program. 
S programem jsme vystoupili v Elimu ku příležitosti projektu MCYM, kdy 300 amerických teenagerů přijelo do 
Opavy do čtyřech škol. Dále jsme vystupovali pro žáky křesťanské základní školy z Hradce nad Moravicí a 
rok jsme zakončili koncertem v kostele Sv. Václava, společně s opavským sborem Kulhavá noha. 
Zorganizovali jsme týdenní letní tábor se spřáteleným Tensingovým sborem z Cambridge, pomohli 
organizovat ve spolupráci s opavskými církvemi moderní bohoslužbu pro mládež nazvanou ONLINE a jeli 
jsme na dvě víkendová soustředění. Pět členů se teď chystá na intenzivní mezinárodní výměnu s Finkem, 
Lotyšskem a Irskem, která proběhne ve Finsku.
Z licenčních důvodů bylo nutno aktivitu Tensing k 31.12.2009 ukončit. Členům byla navrhnuta alternativa 
v podobě pěveckého sboru Fusion.

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 období 1-6/2009:  230 dospělých a 426 dětí

1. 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  31.12.2009:  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  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.

   

DALŠÍ INFORMACE 

Vzdělávání zaměstnanců, zvyšování kvality služeb 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 a s Mgr. Pavlínou 
Němcovou.

Členská základna občanského sdružení

Organizační struktura Elim Opava

1. výbor společnosti prodělal v roce 2008 personální změny. 
• Předsedkyně – Ing.Alžběta Kubíčková
• Mgr.Pavlína Němcová – psycholog
• Dr.Ing.Jiří Vrubel – podnikatel
• Ing.Hana Hanzlová – manager
• Ing.Pravdomil Gebauer – ředitel střední školy
• Bc. Hana Neugebauerová, DiS. – ředitelka ELIM OPAVA o.s. 
• Samuel Fürst – vikář Církve bratrské v Opavě

2 .členové společnosti

Pozn.výkonným řízením společnosti byla pověřena:         
Od 1.1.2009 byla funkcí ředitelky pověřena Bc. Hana Neugebauerová, DiS.

Placení pracovníci společnosti k 31.12.2009

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

2. Tereza Lusková – 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 Tensing Opava, úvazek 0,5
6. Simona Hrbáčová – pracovník v sociálních službách SAS, vedoucí ICM, úvazek 1,0 
7. Petra Hrušková –koordinátor dobrovolnického centra, úvazek 1 
8. Barbora Szymiková – koordinátorka výtvarné dílny a výtvar.aktivit, úvazek 0,5
9. Jana Weberová – pracovník ICM, provozní a administrativní pracovník, úvazek 1,0
10. Jan Hudák – pracovník v sociálních službách NZDM
11. František Diro - pracovník v sociálních službách NZDM
12. Maxim Velkov – správa a údržba budovy, úvazek 0,5
13. Bronislava Boroňová – úklid budovy, úvazek 0,5

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM  byla v roce 2009 velmi  pestrá :

      Od června 2009 bydlí v bytě v Centru Elim manželský pár Nathana a Věry Beckových s dětmi. Nathan je 
Američan a v Elimu pracuje jako dobrovolník -  v misijní a pastorační službě. 
Dalším cizincem je Američanka  Cindy Howard,  která také začala pracovat  v ELIMU jako dobrovolnice – 
převážně pro odpolední anglické kluby pro děti. 

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



finanční zpráva 2009
Celkové náklady 3 337 859 Kč
Mzdové náklady  včetně odvodů 1 914 399 Kč
Materiálové 523 302 Kč
Nemateriálové 900 158 Kč
Energie 245 504 Kč
Opravy a údržba 21 486 Kč
Cestovné 15 644 Kč
Spoje 161 165 Kč
Nájemné 82 373 Kč
Školení a kurzy 35 540 Kč
Propagace 16 911 Kč
pojištění 53 119 Kč
Ostatní služby 268 416 Kč
  
Celkové příjmy 3 200 742 Kč
Ministerstvo práce a sociálních služeb 450 000 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 50 000 Kč
Ministerstvo vnitra 83 000 Kč
Moravskoslezský kraj 1 003 032 Kč
Statutární město Opava 605 000 Kč
Sbírkový fond Pomozte dětem 270 000 Kč
Nadace Siemens, 72 000 Kč
Sponzorské dary 328 300 Kč
Vlastní příjmy (pronájem tělocvičny, poplatky za 
aktivity) 

339 410 Kč

hospodářský výsledek 2009
-137 117 Kč

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: ELIM OPAVA o.s.
Rolnická  21A
747 05
Telefon: 553 653239

Číslo účtu: České spořitelny Opava :1842799319/ 0800

.


