
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 
 

Hlavní činností občanského sdružení v roce 2012 bylo provozování Centra Elim se čtyřmi  registrovanými 

sociálními službami, volnočasovými aktivitami a dobrovolnickým centrem na sídlišti Kateřinky – Západ a hlučínské 

pobočky s názvem Nízkoprahový klub Na Hraně pro mládež v Hlučíně. Opavská pobočka s názvem Nízkoprahový 

klub pro mládež Legál ukončila svou činnost k 31.3.2013. Odborné sociální poradenství (název Poradna pro 

veřejnost),) bylo ukončeno k 30.4.2012.  

Centrum Elim bylo zprovozněno 8. listopadu 2002. 

 

Po zbytek roku 2012 a 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 (Magnet Opava, Na Hraně Hlučín), 

ii) zajištění služby krizové pomoci (název Krizové centrum), což je ambulantní a  pobytová sociální 

služba s  psychologickým, sociálním a právním poradenstvím zaměřeným především na oběti 

domácího násilí, 

iii) Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (název Program Pět P a DOUČENÍ a 

PRO RODINU). Je to ambulantní a terénní služba pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením, 

2) nabídka volno-časových aktivit – FUSION  a klub deskových her. 

3) dobrovolnické centrum (pro regiony Opavsko, Bruntálsko a Vítkovsko), 

4) Výdejna ISIC karet a Regionální kontaktní místo Českého spotřebitele, 

 

 

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Magnet 
 

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62 

Typ služby: ambulantní 

Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava - Kateřinky 

Mobil: 775 591 986 

Email: clubmagnetopava@email.cz 

Koordinátor: Bc. Alena Peterková 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magnet je určeno dětem a mladým lidem ve věku 6 – 19 let. 

Klub Magnet poskytuje svým klientům základní sociální poradenství, vzdělávací, preventivní a volnočasové 

aktivity Děti a mládež se na nás obracejí s následujícími potřebami: pomoc při psaní domácích úkolů, výběru a 

přihlášením se na odborná učiliště, hledání brigády a zaměstnání, sepsání životopisů, s potřebou svěřit se 

s aktuálními problémy, životními situacemi a vztahovými problémy, poradenství při vyřizování záležitostí na 

úřadech a jednání s úřady. 

Aktivity zaměřené na prevenci zahrnovali tematické programy zaměřené hlavně na rizika závislosti (drogy, 

alkohol, kouření, gambling), chování na internetových sociálních sítích (Facebook). V rámci těchto témat proběhly 

také filmové kluby, na kterých byly promítnuty filmy Katka, Perníková věž a příběhy z cyklu Soukromé pasti. Filmy 

s danou tématikou vzbudily u našich klientů velký zájem.  

Na začátku roku jsme zorganizovali přesnocku.  Klienti měli k dispozici tělocvičnu, proběhly turnaje a filmový klub. 

V průběhu léta jsme se staršími klienty zúčastnili fotbalového turnaje v malé kopané, který pořádal nízkoprahový 

klub Kamarád v Kopřivnici. Z celkového počtu 7 týmů náš tým obsadil 3. místo a přivezl si tak svůj první pohár. 

Dále jsme uspořádali sportovní odpoledne ve sportovním areálu na Kolofíkově nábřeží. Součástí akce byl fotbal, 

fresbee a klienti měli možnost si zaplavat v místním bazénu. 

Ke konci léta jsme zorganizovali třídenní pobyt na chatě v Býkově, jehož program se nesl v duchu indiánského 

života. Pro 8 účastníků byl připraven program v rámci, kterého soutěžili dva indianské kmeny v různých 

disciplínách. Postupně plnily úkoly jako výroba kmenové vlajky, výroba luků a šípů a střelba na terč. Nechyběla 



 

ani indiánská překážková dráha, večerní stezka odvahy a hlavní stěžejní bod akce bylo pátrání a boj o poklad 

Elimančů. 

Malé děti se v průběhu roku zúčastnily výtvarných a sportovních aktivit připravených v průběhu roku. V listopadu 

byla připravena akce na téma Halloween, kde měli možnost navrhnout podobu halloveenské dýně a pomoct 

s jejím vyřezáváním a zdobením. 

Na závěr roku jsme uspořádali vánoční večírek, se kterým byl spojen turnaj ve fotbale a stolním tenise.  Na závěr 

proběhla diskotéka. 

Klub byl otevřen v době Po-Čt 14-18, Pá 13.30 – 17 hod. 

Od září 2012 jsme děti a mládež zrealizovali kroužek Break dancu. Kroužek vede lektor Martin Čechák. Kroužku 

se každý pátek v čase od 16 do 17.30 zúčastnily děti a mládež ve věku od 6 do 19 let.  

V prosinci jsme zorganizovali přátelské utkání ve fotbale. Navázali jsme spolupráci s ostravskou organizací 

Jakhetané, jejichž nízkoprahové kluby přijali naše pozvání na fotbalové utkání. Celkem se zformovalo 5 týmů. 

Celé akce se zúčastnilo 50 osob z řad hráčů, fanoušků a pracovníků. 

Počet klientů/uživatelů za rok 2012 – 76 

Počet kontaktů za rok – 3610 

Počet intervencí za rok – 860 

Počet nových programů v rámci služby – 1 kroužek Break dance 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Legal 
 

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62 

Adresa: Hradecká 16, 746 01 OPAVA 

Kontakt: 775 938 078 

Koordinátor zařízení: Jakub Rašín 

Počet klientů, kteří využili služeb zařízení: 83 

Počet intervencí za rok - 387 

 

V době od ledna do března byl klub již v útlumu. Bylo otevřeno pouze dva dny v týdnu a chystali jsme se na 

uzavření klubu, což se  stalo k 31.3.2012. 

Na rozloučenou jsme uspořádali pro klienty akci PAINTBALL a to poslední den otevření klubu. Zúčastnilo se jí 15 

klientů.  

 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Na Hraně“ Hlučín  
 

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62 

Adresa: Úzká 3, Hlučín 

Kontakt: 775 938 029, nzdmhlucin@elimopava.cz 

Koordinátor zařízení: Bc.Andrzej Cieslar  

 

        NZDM je pro mládež ve věku 13 - 20 let, kteří zde pro sebe nacházejí zázemí. V roce 2012 navštěvovalo naše 

nízkoprahové zařízení „Na Hraně“ 85 uživatelů, z toho 24 bylo nově příchozích, kteří začali využívat naší služby. 

Primární důvody, jež vedly uživatele k využití sociální služby byly především kontakt s vrstevníky a alternativní 

trávení volného času. Využívali bezplatných služeb nabízených během otevírací doby, která byla od pondělí do 

pátku od 14:00 do 18:00 a během letních prázdnin od 12:00 do 16:00.  

     V našem nízkoprahovém zařízení  proběhlo během roku několik akcí. Pravidelně každou středu máme u nás 

tzv. filmový klub. Program  tvoří společně s pracovníky také sami uživatelé. V rámci filmového klubu se promítají 

z větší části filmy, jejichž obsahem jsou aktuální témata naší cílové skupiny. Kromě této pravidelné akce probíhalo 

v roce 2012 také mnoho jednorázových akcí. Jednou z nich byl „graffiti workshop“, kde si mohli naši uživatelé 



 

vyzkoušet pod dohledem profesionálních tvůrců streetartu tvorbu graffiti nápisů a mohli se také seznámit 

s technikami streetartu. Celá akce se konala před budovou klubu a zúčastnili se jí i náhodní kolemjdoucí. Také 

jsme během tohoto roku pořádali tři videodiskotéky. Během letních měsíců jsme měli několik akcí na hlučínském 

jezeře (opékání párků, fotbal, petanque atd.) Uživatelé našeho zařízení si sami organizují turnaje v pingpongu, 

stolním fotbálku a multimediálních hrách. Tradicí našeho klubu jsou fotbalová utkání s opavským klubem „Magnet“. 

Ve spolupráci s klubem „Magnet“ jsme se během letních prázdnin zúčastnili „Mini tábora“ v Býkově. Před 

Vánocemi si uživatelé vyráběli mikulášské kostýmy a masky. V prosinci proběhl  vánoční večírek plný her a soutěží 

o ceny zakončený videodiskotékou. Mimo tyto akce se uživatelé věnují během dne v klubu různým činnostem 

(výtvarné aktivity, poslech hudby, hraní multimediálních her Nintendo Wii, hraní deskových her, četba časopisů a 

novin, "zewling",) 

           Pracovníci se účastnili několika školení a kurzů. Poskytovali uživatelům pomoc při hledání zaměstnání, 

vysvětlovali jim pravidla psaní životopisů a motivačních dopisů, mluvili s nimi o jejich problémech a krizích a snažili 

se společně nalézat řešení. 

    Zúčastnili jsme se akce „Ruku v ruce - dne sociálních služeb a zdraví města Hlučína“ a „Týdne nízkoprahových 

klubů“, kterou pořádala Česká asociace streetwork. Také jsme se pravidelně účastnili komunitního plánování 

města Hlučína  a Pracovní skupiny nízkoprahových služeb pro děti a mládež Moravskoslezského kraje. 

     V roce 2012 proběhlo 134  intervencí a  209 účastí na  programech. 

 

 

Krizové centrum Elim Opava 
 

Sociální služba: KRIZOVÁ POMOC  

typ služby: ambulantní a pobytová 

Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava - Kateřinky 

Kontakt: 775 938 077, 553 653 239 

Koordinátor zařízení: Mgr.Pavlína Němcová 

 

Krizové centrum Elim Opava zajišťuje krátkodobé krizové ubytování ženám a matkám s dětmi bezprostředně 

ohroženými domácím násilím nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému 

domácímu násilí ve všech stádiích. Krizové centrum disponuje dvěma garsoniérami a klientky jsou zde ubytovány 

pod utajenou adresou. V roce 2012 bylo se svými matkami v našem zařízení ubytováno 18 dětí ve věku do 18 let. 

KC také nabízí pomoc ambulantně. Konkrétně v oblastech rodiny a mezilidských vztahů a  v oblasti problémů 

domácího násilí. 

Ambulantní  služba je poskytována  formou krizové intervence, individuálního poradenství,  konzultací s 

psychologem, konzultací s právníkem. 

Mezi základní principy služby Krizového centra patří bezplatnost, naprostá diskrétnost, respektování potřeb i 

možností klientů, podpora klientů při hledání optimálního řešení jejich obtížné životní situace a podpora 

v samostatném rozhodování. 

 

Služba Krizová pomoc je součástí Interdisciplinárního týmu, zároveň je i jeho koordinátorem pro opavský region. 

Cílem služby  je další rozvoj a spolupráce s ostatními organizacemi. 

Služba Krizová pomoc doznala v daném roce podstatných změn. Došlo  ke změně ředitele organizace. Ředitelka 

organizace zastává pozici vedoucího služby Krizová pomoc, kde zároveň pracuje jako psycholog.  Pobytová služba 

byla rozšířená o službu ambulantní. 

 

Počet klientů/uživatelů za rok 2012 – 57 klientů 

Ambulantní forma 45 

Pobytová forma  12 

Počet kontaktů za rok  - 82 

Počet intervencí za rok  -   508 

 

 



 

Poradna pro veřejnost 
 

Sociální služba:Odborné sociální poradenství 

Typ služby: Ambulantní 

Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava – Kateřinky 

 

Poradna pro veřejnost ukončila svou činnost k 30.4.2012.  

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Typ služby: ambulantní, terénní 

Adresa: Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava – Kateřinky 

 

SAS Elim Opava poskytuje pomoc a podporu sociálně či jiným způsobem znevýhodněným rodinám s dětmi z 

Opavy a blízkého okolí. V roce 2012 byla v měsících únor až říjen služba do určité míry omezena kvůli 

personálním změnám, které byly zapříčiněny nedostatkem finančních prostředků. Z těchto provozních důvodů 

byla také pozastavena činnost v Krnově a blízkém okolí. 

SAS Elim Opava pomáhá rodinám řešit problémy, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování a které nejsou 

schopny samy řešit. Pod tuto sociální službu u nás spadají 3 programy: program DO-učení, program Pět P a 

program Pro rodinu. 

Program Pět P je založen na dlouhodobém vztahu dítěte a dobrovolníka, který vytváří prostor pro růst sociálních 

dovedností, posilování sebevědomí dítěte a rozšíření jeho motivace k navazování přirozených vrstevnických 

vztahů. V letošním roce se nám podařilo propojit celkem 11 dvojic dětských klientů a dobrovolných asistentů 

programu Pět P, které se spolu pravidelně scházejí. V roce 2012 jsme pro děti a jejich dobrovolníky uspořádali 

Vánoční večírek, kterého se zúčastnilo celkem 10 dvojic. 

V programu DO-učení jde o navázání kontaktu klienta a dobrovolného asistenta, na jehož základě se snaží 

dobrovolník pomoci dítěti s jeho problémy s učením. Doučování probíhalo přímo v centru Elim, ale také v dalších 

spolupracujících organizacích - ve Středisku výchovné péče, v Azylovém domě pro matky s dětmi, na základních 

školách T.G.Masaryka a E. Beneše. Program DO-učení využilo v roce 2012 celkem 23 klientských rodin, přičemž 

na konci roku evidujeme 12 aktivních dvojic dětí a dobrovolných asistentů. 

Program Pro rodinu je nejnovější nabízenou činností Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny. Jde o terénní, 

popř. ambulantní práci s rodinami, kterým pomáháme dostat se z nepříznivých životních situací (ztráta bydlení, 

problémy s hospodařením a finančními prostředky), při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. V 

roce 2012 jsme s rodinami nejčastěji řešili problémy s financemi (zadluženost, vyřizování dávek státní sociální 

podpory), doprovody na úřady, zprostředkování kontaktu s ostatními institucemi. V letošním roce probíhala také 

intenzivní spolupráce s Potravinovou bankou Ostrava, díky níž jsme mohli našim klientským rodinám poskytnout 

také pomoc ve formě potravin.  

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

komunitního plánování města Opava a schůzek multidisciplinárního týmu, díky nimž byla navázána bližší 

spolupráce s OSPOD a s ostatními opavskými organizacemi, které poskytují služby pro rodiny s dětmi. Po celý 

rok jsme také spolupracovali s Asociací Pět P v ČR. 

Počet klientů/uživatelů za rok 2012 – 44 

Počet kontaktů za rok  - 179 

Počet intervencí za rok - 776 

 

 



 

2. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
 

TEL:775 93 85 63, 553 653 239 

EMAIL: dobrovolnici@elimopava.cz 

KOORDINÁTOR: Jaroslava Pirunčíková 

 

se v roce 2012 velmi dobře rozvíjelo. 

 Průměrný počet  aktivních dobrovolníků měsíčně za rok 2012: 84 

 Průměrně odpracovali za rok 2012: 4032hodin 

 Počet podepsaných smluv za rok 2012: 262 

 Počet ukončených dobrovolníků : 110 

 Počet základních školení pro dobrovolníky: 30, zúčastněných 136 lidí  

 Počet odborných školení : 6 včetně dvoudenního školení dobrovolníků v Býkově,  

 zúčastněných 118lidí  

 Počet  supervizních setkání: 8 

 Navázání komunikace přes facebook ( Dobrovolnici Opava) : 119 lidí  

 Prezentace dobrovolnictví: Vítkov – Den města, Bruntál -  Dny zdraví a sociálních služeb,Opava – Dny 

sociálních služeb 

Navázání nové spolupráce s organizacemi: 

 počet 14.  Charita Opava – střediska Dům pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, Chráněné a podporované 

bydlení pro duševně nemocné, Neškola, Radost sociálně terapeutická dílna, Marianum Opava p.o., Středisko 

volného času Vítkov, Dětský domov Melč, DOZP Zámek Dolní Životice, Podporované bydlení Vítkov, Chráněné 

bydlení Budišov nad Budišovkou, Kravaře Domov pro seniory sv. Hedviky, Budišov nad Budišovkou Domov 

Letokruhy, ZŠ Dostojevského Opava. 

Počet přijímacích organizací celkem: 49 

Nábory dobrovolníků ve školách:  Slezské zemské gymnázium, Mendlovo gymnázium, Vyšší odborná škola 

sociální Ostrava, Gymnázium Vítkov. 

Mediální a informační činnost: 

Články 5+2noviny září 2012 (zdarma do schránek občanů, náklad 135 000 výtisků), rozhovor Český rozhlas 

Ostrava několikrát vysílán, odkaz na webových stránkách http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/zprava/1146596 

Články ve Vítkovském  zpravodaji  9/2012, 12/2012 

Dále naši dobrovolníci roznesli okolo 1500ks letáčků jak do středních a vysokých škol, tak  na sídliště Opava 

Kateřinky, Úřad práce Opava, lékaři, informační centrum, Slezské zemské muzeum, knihovny Opava, Vítkov apod. 

Vzdělávání koordinátora : Management Dobrovolnictví I.,  účast na konferenci Dobrovolnictví v roce aktivního 

stárnutí 2012 Soběslav 

Projekty dobrovolnického centra ve spolupráci se SAS Elim Opava:  

Dobrovolnické centrum úzce spolupracuje se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, Elim Opava. V rámci 

této spolupráce vybírá a školí dobrovolníky, kteří jsou následně propojeni s klientskými rodinami, a to buď 

v programu DO-učení, nebo v programu Pět P.  

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

problémy s učením. Doučování dětí v roce 2012 probíhalo jak v prostorách Elimu, tak také v prostorách 

Střediska výchovné péče a na ZŠ T.G.Masaryka. Do programu DO-učení se letos zapojilo 14 

dobrovolníků.  

 Program Pět P:.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 Pět P bylo letos zapojeno 12 dobrovolníků. 

 

 

 

 



 

Projekt 3G 

V roce 2012 se dobrovolnické centrum  a sociálně aktivizační služba (SAS) Elim Opava o.s.  

 zúčastnili pilotního projektu 3G Třech generací. Realizátorem byla Hestia  o.s. národní dobrovolnické centrum, 

které nás vyzvalo ke spolupráci. Projekt 3G funguje na principu přátelského vztahu dítěte s jedním dospělým 

dobrovolníkem starším 50let a společném trávení volného času . Propagace projektu byla od července 2012 do 

prosince 2012.  

Příklad dobré praxe: 

Vzniklo propojení vietnamské rodiny a dobrovolnice Marie M.  Maminka ani tatínek neumí moc česky, ale děti se 

adaptovaly velmi rychle. Mají 10letou dceru Thao a 15letého syna Hunga. Paní Marie M. ročník 1953 se setkává 1x 

– 2x týdně s 10letou Thao, které říká Terezka a s 15letým Hungem většinou 1x týdně. Oba sourozence učí paní 

Marie česky, zároveň diskutují o tradicích odlišných zemí a o všem co je zajímá. Chodí na procházky, jezdí na 

výlety. Terezka říká své „náhradní babičce“ babičko, povídej…co je tohle za slovo, co to znamená… a přijdeš na 

můj koncert? „babička“ odpovídá, že určitě přijde, a všechno zvídavé Terezce trpělivě vysvětluje. Díky programu 

má konečně „svou“ vnučku a „svého“ vnuka, na které čekala. Její dospělé děti ještě studují. 

Cíle projektu 3G: jako podpora mezigeneračního soužití byla naplněna ve  všech  případech dobrovolnic a rodin. 

Motivace dobrovolníka např. touha po vnoučatech, být užitečný, samota se objevuje skoro u každé dobrovolnice. 

Smysluplné využití času, obohacení sociálního zázemí, pomoc rodinám. Díky tomuto pilotnímu projektu se nám 

podařilo úspěšně propojit 4 trojice.Pokud bude projekt pokračovat myslím, že oslovíme více dobrovolníků z řad 50+ 

větší propagací na cílenějších místech. 

Dobrovolníci ve městě Krnově:  máme 6 aktivních dobrovolníků, kteří  pravidelně docházejí do domova pro 

seniory. Pokud bude mít město Krnov zájem naši činnost rozšíříme. 

Ve městě Bruntále, jsme se výborně prezentovali na Dnech zdraví a sociálních služeb. Našich 8 dobrovolníků 

dochází do Domova Pohoda, kde jsou s nimi velmi spokojeni.Také zde rádi služby rozšíříme, pokud město Bruntál 

bude mít zájem. Spolupracujeme zde s Domovem Pohoda, Občanském sdružení Open House, Sagapo. 

Dobrovolnictví v městě Opava, je díky mediální a informační činnosti  nejvíce aktivní.  Dobrovolníky se stali 

studenti středních a vysokých škol, nezaměstnaní a  aktivní  senioři. Výborná spolupráce je se všemi přijímajícími 

organizacemi: Charita Opava Dům pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, Chráněné a podporované bydlení pro 

duševně nemocné, Neškola, Radost sociálně terapeutická dílna, Občasnské sdružení Integra, Domov  Sv. 

Zdislavy, Slezská nemocnice, Psychiatrická léčebna Opava, Sírius p.o., Anima Viva p.s., Eurotopia Opava, Domov 

Bílá Opava, Marianum p.o., Fokus Opava, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých,  Armáda spásy 

Dům pro matky s dětmi, Dětské centrum Čtyřlístek, Česká katolická  Charita, ZŠ E. Beneše Opava, ZŠ Englišova 

Opava, ZŠ Šrámkova Opava, ZŠ Mařádková Opava, ZŠ T.G. Masaryka Opava, ZŠ Dostojevského, Středisko 

výchovné péče Opava, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.  – detašované pracoviště 

Opava. 

Uspořádali jsme akci pro děti maškarní  karneval se kterou na pomohli dobrovolníci z Opavy a okolí.Také vánoční 

setkání dětí a seniorů z programu Pět P a 3G  

Naši 3 dobrovolníci získali  cenu 17.listopadu za rozvoj občanské společnosti , které uspořádala Opavská kulturní 

organizace ve spolupráci se statutárním městem Opava . 

 

Příklad dobré praxe  - Psychiatrická léčebna Opava : 

Dobrovolnický program jsme zahájili v únoru 2012 v Psychiatrické léčebně Opava na  gerontopsychiatrických 

odděleních.Díky dobrovolníkům se podařilo zpříjemnit pobyt našich pacientů. Dobrovolníci jsou velmi šikovní a 

vytváří pro pacienty propracované programy. Naši pacienti jsou velmi vděční a vždy se těší na další setkání. I 

nadále bychom chtěli získávat nové dobrovolníky a rozšiřovat dobrovolnický program i na ostatní stanice 

Psychiatrické léčebny.                                           Bc.. Červená Lenka , vrchní sestra gerontopsychiatrie                                                                                                                                     

 

Příklad zpětné vazby od dobrovolníka Evy H z Opavy.: 

Dobrovolnictví pro mě byla  úžasná zkušenost a musím uznat, že vůbec nelituji někdy nemálo volného času, který 

jsem  věnovala (ať už to byla domácí příprava na doučování, čas strávený s dětmi, které o doučování mnohdy 

vůbec neměli zájem :-D, páteční odpoledne v domově pro seniory s věčně pesimisticky naladěnou babičkou, 

školení nebo supervize). 

Během těch tří let jsem se mnohokrát setkala s názory lidí (nedobrovolníků) typu "proč to děláš  zadarmo". Naše 

společnost na takovéto služby podle mě není až tak úplně zvyklá a připravená, a právě proto mě moc těší, že je 

tolik dobrovolníků, kteří prostě chtějí pomoct. Myslím, že krásný pocit z dobře vykonané práce mi zůstane a je tou 

největší odměnou :-).  



 

 Takže Elimu patří z mojí strany jedno velké DÍK, protože zprostředkováváte pomoc těm, kteří to potřebují.  

 

Dobrovolníci ve městě Vítkově 

Spolupráce s městem Vítkov, sociálním odborem, gymnáziem Vítkov a ostatními přijímajícími organizacemi je po 

celý rok 2012 výborná. Zapojilo se nám  15 dobrovolníků. Velmi úspěšný zde byl projekt 3G. Díky mediální činnosti  

Českého rozhlasu evidujeme další zájemce o „náhradní babičku nebo dědečka“. Pro studenty jsme rozšířili činnost 

spolupracujících organizací v Budišově nad Budišovkou Domov Letokruhy,Chráněné bydlení Budišov nad 

Budišovkou,  Podporované bydlení Vítkov. Velmi nás těší spolupráce se všemi organizacemi i zapojení zdravotně 

postiženého občana do dobrovolnické činnosti. 

Rok 2012 byl plný akcí ,školení, prezentací,  nových dobrovolníků, kteří začínají a hodně také těch, kteří činnost 

ukončili z důvodu velké časové vytíženosti kvůli blížící se maturitě. Těší nás velmi zdrařílé projekty, které dál 

pokračují a spolupráce se všemi organizacemi, Rádi bychom se více zapojili do kulturní činnosti s knihovnami a 

muzeem v příštím roce, či získali více dobrovolníků do slezské nemocnice  a dalších zařízení 

 

 

 

3. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 

 

Floorbal 

–sportovní  kroužky zredukovali na kroužek floorbalu.  

Fusion Opava 

(předchozí název do roku 2010 byl Tensing Fusion Opava) 

 

EMAIL: jirka.folta@gmail.com 

KOORDINÁTOR: Ing. Jiří Folta 

KAPACITA SLUŽBY (ROČNÍ): 30 dětí 

 

Během roku probíhaly pravidelné zkoušky pěveckého sboru.  

 

Klub deskových her 
Opavský klub deskových her již třetím (školním) rokem sdružuje obyvatele Opavy a okolí, kteří nalezli zálibu v 

moderních deskových hrách. Od září 2012 našel své zázemí v Centru Elim, proto také podáváme porjekt pod 

hlavičkou Elim Opava, o.s. Více info na http://kdhopava.webnode.cz/. 

 

Moderní deskové hry jsou jednodušší a společenštější alternativou her počítačových. Podobně jako populárnější 

počítačové hry umožňují hráčům odreagovat se od svých běžných životů a problémů. Mnohem více než hry 

počítačové však podporují fantazii, logické myšlení a (v neposlední řadě) i sociální schopnosti hráčů. Narozdíl od 

počítačových her, kdy hráč hraje sám proti stroji, deskové hry hraje proti fyzicky přítomným lidským protivníků (či 

se spoluhráči v případě her kooperativních). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Členská základna občanského sdružení 
 

Organizační struktura Elim Opava o.s. 

 

Výbor společnosti 

  

 Předsedkyně – Ing.Alžběta Kubíčková – finanční konzultant 

 Mgr.Pavlína Němcová – psycholožka 

 Dr.Ing.Jiří Vrubel – podnikatel 

 Ing.Hana Hanzlová – managerka 

 Ing.Pravdomil Gebauer – ředitel střední školy 

 Mgr. Hana Neugebauerová, DiS. – ředitelka ELIM OPAVA o.s. – rezignovala v průběhu roku 2012  

 

Pozn. výkonným řízením společnosti byla pověřena staronová Mgr.Pavlína Němcová          

 

Občanské sdružení Elim Opava o.s. 19 členů. 

 

 

 

Placení pracovníci společnosti k 31.12.2012 
 

1. Mgr.Pavlína Němcová.- ředitelka Centra Elim, fundraising, public relations, psycholožka –0,8 

2. Bc. Alena Peterková – koordinátorka NZDM Magnet, úvazek 1,0 

3. Bc.Andrzej Cieslar – koordinátor NZDM Hlučín, úvazek 0,8 

4. Mgr.Lenka Řehánková – sociální pracovník  NZDM, úvazek 1,0 

5. Bc. Hana Šindlerová – sociální pracovnice Krizová pomoc 0,9 

6. Jaroslava Pirunčíková – koordinátor dobrovolnického centra a veřejné služby – úvazek 1,0 

7. Bc.Gabriela Lazarová – sociální pracovnice NZDM Hlučín – úvazek 0,75 

8. Jana Weberová – správce objektu, kontaktní pracovník SČS, ISIC karty 

9. Simona Hrbáčová – úklid na DPP 

10. Bc.Marek Konvička – sociální pracovník v NZDM Magnet, DPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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 děti a mládež je působit na mladé lidi tak, aby měli šanci získat nové zájmy a hodnoty, nové 

pozitivní kamarádské vztahy, odmítavý postoj ke kriminalitě a návykovým látkám, rozvinuli své dovednosti a 

schopnosti a stali se tak přínosem pro společnost. 

 

2. Cílem 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 

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 

Telefon: 553 653239 

Internet: www.elimopava.cz 

Email: elimopava@elimopava.cz 

Číslo účtu: Česká spořitelna v Opavě - 1842799319/ 0800 

 

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

celkové náklady 2012 3 553 250,00 Kč 

materiálové náklady 76 845,00 Kč 

služby 573 341,00 Kč 

cestovní příkazy 19 805,00 Kč 

energie 280 037,00 Kč 

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody 1 660 250,00 Kč 

daně a poplatky 125 868,00 Kč 

úroky 209 639,00 Kč 

odpisy 604 465,00 Kč 

členské příspěvky 3 000,00 Kč 

příjmy celkem 3 607 959,00 Kč 

dary - darovací smlouvy 264 350,00 Kč 

tržby z prodeje služeb 1 107 425,00 Kč 

tržby za prodané zboží 5 400,00 Kč 

tržby za prodaný materiál 22 000,00 Kč 

nadační příspěvky 30 000,00 Kč 

dotace 2012 2 145 853,00 Kč 

ostatní výnosy 32 931,00 Kč 

výsledek hospodaření:  54 709,00 Kč 

 

 

 

 

 


