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VÝROČNÍ   ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 
 
 
Od 1.1.2014 byla veškerá činnost původního občanského sdružení Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci 
a diakonii, Opava převedena na nově vzniklou obecně prospěšnou společnost Elim Opava, o.p.s. 
Hlavní činností obecně prospěšné společnosti  bylo v roce 2013 stejně jako v minulých  letech 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.  
Dále jako v roce 2013 doprovázení pěstounských rodin dle novely zákona o SPOD. 
Centrum Elim bylo zprovozněno 8. listopadu 2002. 
 
Elim  Opava o.p.s. 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 kamarád pro volný 
čas a DO-UČENÍ a PRO RODINU). Je to ambulantní a terénní služba pro děti z rodin ohrožených 
sociálním vyloučením, 

 
2) doprovázení pěstounských rodin  
3) dobrovolnické centrum (pro regiony Opavsko, Bruntálsko a Vítkovsko), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

A)     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: Mgr. Alena Peterková  

   
Počet klientů za rok 2014 – 68 (klienti ve věku 6 – 19 let).  
Evidujeme dalších 15 zájemců o službu.  
Intervence: 960  
Kontakty: 2388  
 
V letošním roce se počet klientů mírně snížil (klienti opustili službu z důvodu překročení věkové hranice cílové 
skupiny). V posledních letech se počet klientů pohybuje průměrně na 80 osobách.  
 
Důležité z našeho pohledu je:  

• Zvyšující se zájem o služby nízkoprahového 
klubu ze strany dětí z majoritní společnosti. 
Děti projevují zájem o aktivity klubu, kroužky a 
preventivní programy. Klienti jsou z neúplných 
rodin, nemají kvalitní rodinné zázemí. Rodiny 
si nemohou dovolit platit dětem kroužky.  

• Od září 2014 jsme komunikovali s rodiči dětí, 
které k nám chodí nebo je rodiče chtěli 
přihlásit na kroužek. Rodiče nám sdělili, že 
jsou rádi, že klub existuje a jejich děti k nám 
mohou docházet. Nemají takové obavy o to, 
co se dětem může stát někde na ulicích. 
Činnost klubu považují za přínosnou.  

• Zkvalitnění služby – služba více zaměřena na 
sociální práci, individuální plánování, podpora dětí a mládeže v oblasti rodinných a vztahových problémů, 
prevence, vzdělávání.  

• Klientům pomáháme se psaním 
úkolů, zpracovávání referátů. Vedeme 
je k samostatnosti a odpovědnosti.  

• Služba jim umožňuje rozvíjet 
jejich zájmy a nadání (breakdance, 
beatbox, aj.)  

• Úspěšná inspekce poskytování 
sociálních služeb.  

• Monitoring MMO – považuje 
službu za přínosnou a potřebnou  

 
 
 
 
 
 
 



 

B)   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Na Hraně“ Hlučín  
 
Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež §62 
Typ služby: ambulantní 
Adresa: Úzká 3, Hlučín 
Kontakt: 775 938 014, nzdmhlucin@elimopava.cz 
Koordinátor zařízení: Mgr.Gabriela Mannsbarthová 
 
Počet uživatelů za rok 2014 – 96 
Počet kontaktů za rok – 838 
Počet intervencí za rok – 461 
 
 
Nízkoprahový klub „Na Hraně“ je určen dětem a mládeži ve věku 11 - 20 let, kteří zde pro sebe nacházejí zázemí.  
Nízkoprahový klub poskytuje mládeži z Hlučína a okolí bezpečné a motivující zázemí, nabízí podporu a odbornou 
pomoc při řešení různých problémů dnešní doby v životě teenagerů, kteří jsou ohrožení životem na ulici. V roce 
2014 navštěvovalo naše  zařízení  96 uživatelů. Primární důvody, jež vedly uživatele k využití sociální služby, byly 
především kontakt s vrstevníky a alternativní trávení volného času. Uživatelé mohli využívat bezplatných služeb 
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 roce 2014 mohli uživatelé  klubu využívat naší stálé nabídky volnočasových aktivit jako např. Ping pong, 
fotbálek, stolní hry, multimediální hry Nintendoo Wii ,  internet, sociální aktivity a diskuze ve skupině  
aj. Mimo tuto nabídku se mohli zúčastnit 
jednorázových akcí klubu. V srpnu 
proběhl  klubový tábor, v říjnu Exkurze 
do rádia ČAS a v prosinci Multižánrová 
párty. Jak již bývá zvykem pořádali jsme 
pravidelně  filmový klub a také turnaje 
ve fotbálku a pingpongu. 
  
V letošním roce došlo k několika 
personálním změnám. V červnu 
nastoupila nová kontaktní pracovnice, v 
září došlo ke změně koordinátora služby 
a změně kontaktního pracovníka. 
Pracovníci se účastnili několika školení 
a kurzů,  mluvili s uživateli o jejich 
problémech a krizích, pomáhali 
uživatelům hledat práci a psát 
životopisy,  také v roce 2014 probíhalo 
doučování. Pravidelně se účastnili 
komunitního plánování města Hlučína a 
v květnu 2014 se zúčastnili akce 
„Hlučínský trakař solidarity“, kde 
prezentovali službu. 
 

 
 
 
 



 

C)   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: Bc.Hana Šindlerová 

 
 

Počet klientů/uživatelů za rok 2014 – 117 klientů 

Ambulantní forma 106 

Pobytová forma 11 

Počet kontaktů za rok:  105 (do 30 min) 

Počet intervencí za rok:  891 (x 30 min) 
Kapacita – Provozní doba:    Po  13:00 – 16:00 
                                                 St   13.00 – 16:00 
Ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.  
U pobytové formy je provozní doba celodenní, klientky jsou ubytovány nepřetržitě, ubytování probíhá v pracovních 
dnech v době od  8.00 do 20.00. 
 
V rámci služby Krizová pomoc je poskytováno poradenství pro lidi v krizi a pro oběti domácího násilí. Těm 
nabízíme také ubytování po nezbytně nutnou dobu a to ženám s dětmi nebo bez dětí.  
 
Naše  statistika svědčí o potřebnosti této služby. Pro zkvalitnění služby jsme v roce 2014 zintenzivnili spolupráci 
s právníkem, který poskytuje bezplatné služby klientům – obětem domácího násilí. Na krizovou situaci dokážeme 
zareagovat okamžitě, nabízíme krizovou intervenci a také pomoc psychologickou. Spolupracujeme externě 
s dalšími 2 psychology, v případě nutnosti může reagovat psycholog – ředitelka společnosti.  
 
Pobytová služba Krizového centra Elim Opava  je jedinou registrovanou službou tohoto typu v MSK a v opavském 
regionu, která se zaměřuje na výše uvedenou cílovou skupinu. Je vyhledávanou a vytíženou službou. 
Příklad: Telefonát z intervenčního centra. Pro klientku potřebují sjednat psychologické poradenství.  Klientka- oběť 
domácího násilí se obrátila na instituce, také státní, byly  jí však nabídnuty termíny až za 14 dnů. Klientka 
potřebovala pomoc okamžitou. 
Pracovnice intervenčního 
centra dala klientce kontakt na 
naše zařízení. Klientka se dostavila do Krizového 
centra, klientce byla  poskytnuta krizová intervence. 
Koordinátorka KC oslovila 
psychology se kterými 
spolupracuje a téhož dne se dostalo klientce psychologické 
pomoci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
D)   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 
Kontakt:  775938066 
Koordinátor zařízení: Mgr.Lenka Lazarová  
 
 

Počet klientů/uživatelů za rok 2014-  58 rodin s celkem 118 dětmi (nárůst oproti r.2013 : 36 kl. rodin včetně  69 
dětí) 

Počet kontaktů za rok  - 984 

Počet intervencí za rok - 1299 
  
Posláním služby SAS Elim Opava je pomáhat při řešení problémů rodin s dětmi, které nepříznivě ovlivňují jejich 
fungování, a které nejsou tyto rodiny schopny samy řešit. 
Našim cílem je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby SAS je prevencí 
před umístěním dítěte do ústavní či náhradní rodinné péče.  
Pod tuto sociální službu u nás spadají 3 programy: program DO-učení, program Kamarád pro volný čas (dříve 
Pět P) - ve spolupráci s dobrovolníky z DC Elim Opava a program Pro Rodinu (terénní program). Služba je 
poskytována rodinám na území Opavska a Hlučínska. 
V programu DO-učení jde o individuální práci dobrovolníka s dítětem, kdy se dobrovolník snaží dítěti pomoci 
s jeho problémy s učením. Do programu DO-učení bylo v roce 2014 zapojeno celkem 17 dětí z klientských rodin 
SAS Elim Opava (12 z Opavska a 5 z Hlučínska). Doučování probíhalo především v Centru Elim, NZDM Na 
Hraně, v domácnostech klientů a také v některých spolupracujících organizacích (ZŠ Havlíčkova, ZŠ 
T.G.Masaryka aj.) 
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 Kamarád pro volný čas 
spolupracovalo v roce 2014 celkem 9 dobrovolníků a do programu bylo tedy zapojeno 9 dětí z klientských rodin 
SAS Elim Opava (8 z Opavska a 1 z Hlučínska). 
Terénní program Pro Rodinu je zajišťován pracovnicemi SAS Elim Opava. V roce 2014 jsme s rodinami 
nejčastěji řešili problémy s financemi (zadluženost, vyřizování dávek státní sociální podpory, vyřizování 
splátkových kalendářů, vedení domácího rozpočtu), doprovody na úřady, zprostředkování kontaktu s dalšími 
institucemi, bydlení (žádosti o městské byty, poradenství v oblasti bydlení), zařizování domácnosti aj. 
I v roce 2014 probíhala intenzivní spolupráce s Potravinovou bankou Ostrava, díky níž jsme mohli našim 
klientským rodinám poskytnout pomoc ve formě potravin. V listopadu 2014 jsme se zúčastnili Národní 
potravinové sbírky. 
Pro klientské rodiny byly v roce 2014 uspořádány následující akce: 
- 21.3.-22.3.2014: Přesnocka pro děti v Elimu (účast: 6 dětí) 
- 15.4.2014: Bazárek oblečení a věcí do domácnosti 
- 28.-31.7.2014: Letní tábor pro děti(účast: 12 dětí) 
- 11.11.2014: Bazárek oblečení a věcí do domácností 
- 12.12.-13.12.2014: Vánoční přesnocka pro děti v Elimu (účast: 9 dětí) 
Pracovnice SAS Elim Opava se v průběhu roku zúčastnily Dne sociálních služeb, komunitního plánování města 
Opava. 
V průběhu roku 2014 došlo k úpravě vnitřních předpisů služby SAS. Změna se týká zapojení klientských rodin do 
tří programů. Dříve mohla být rodina zapojena dle svého přání pouze do jednoho z nich (např. jen DO-učení) 
Nyní máme podmínku, že pokud chce využívat programy spojené s dobrovolníky, musí být vždy zapojena do 
programu Pro rodinu. Tímto jsme docílili, že služba je poskytována opravdu potřebným rodinám v souladu s 
definovanou cílovou skupinou. Zaměřujeme se tedy více na celkovou sanaci klientských rodin. 



 

 
 
2. DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN  
 
koordinátor: Mgr.Lenka Lazarová 
Kontakt:  775938066 
 
Dle zákona č. č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí jsme pověřenou 
organizací k sociálně-právní ochraně dětí a 
uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské 
péče s pěstouny. Sociálně-právní ochranu 
dětí vykonáváme na třech pobočkách: 
Rolnická 21A, Opava 5; Úzká 3, Hlučín; 
Jesenická 6, Bruntál. 
 
Posláním pověřené osoby Elim Opava je 
spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj 
dětí v náhradních rodinách (pěstouni, 
poručníci) prostřednictvím setkávání, 
doprovázení, poradenství, vzdělávání 
pěstounů a respitní péče (výlety, tábory pro 
děti). 
 
Naším cílem je doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích, napomáhat rodině v 
období přijetí dítěte do náhradní rodiny, přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině, zvyšovat 
odbornost náhradních rodičů v péči o dítě. Nabídku služeb přizpůsobujeme potřebám rodin. 
 
Cílová skupina pověřené osoby je definována zákonem o SPOD v závislosti na typu pověření. V naší organizaci 

jsou základní cílovou 
skupinou osoby pečující a 
osoby v evidenci a dítě 
svěřené do pěstounské nebo 
poručenské péče ve věku do 
18 let, jejichž bydliště je na 
území Opavska, Hlučínska, 
Bruntálska a Vítkovska. Do 
širší cílové skupiny spadá 
každé dítě do 18 let podle §8 
zákona o SPOD. V roce 2014 
jsme spolupracovali celkem 
se 129 rodinami.  
Každé rodině je přidělena 
klíčová pracovnice, která 
rodinu navštěvuje minimálně 
1x za 2 měsíce a společně 
s pěstouny a OSPOD pracují 
na plnění Individuálního 
plánu ochrany dítěte. 
Každých 6 měsíců píše 

pracovnice zprávu pro OSPOD. 
 
Rodinám pomáháme v následujících oblastech: 
 



 

• Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě - v případě naléhavé situace, kdy nejsou pěstouni schopni 
vlastními silami zajistit péči o dítě, jim s tím pomůžeme a péči o dítě zajistíme. V roce 2014 tuto službu využilo 
celkem 32 rodin.  
• Respitní péče – pěstoun má nárok na to, abychom 14 dní za rok dítě zaopatřili tak, aby si pěstoun mohl 
odpočinout. Za tím cílem 
organizujeme výlety, 
víkendové a týdenní 
pobyty pro děti. Pro děti 
jsme v roce 2014 
uspořádali následující 
akce: 

! 3.-7.2.2014 Jarní 
pobyt v Úvalně I. 
(účast 12 dětí) 

! 10.-14.3.2014 
Jarní pobyt 
v Úvalně II. 
(účast 9 dětí) 

! 28.-30.3.2014 
Adrenalinový 
víkend v Baldovci 
(účast 16 dětí) 

! 23.-24.5.2014 
Přesnocka 
v Úvalně a výlet ke 
koním I. (účast 19 dětí) 

! 13.-14.6.2014 Přesnocka v Úvalně a výlet ke koním II. (účast 19 dětí) 
! 27.6.-6.7.2014 Zájezd do Chorvatska (účast 28 dětí) 
! 7.-12.7.2014 Tábor na Osoblaze (účast 32 dětí) 
! 11.-17.8.2014 Filmový tábor v Úvalně (účast 18 dětí) 
! 18.-22.8.2014 Letní pobyt v Úvalně I. (účast 13 dětí) 
! 25.-29.8.2014 Letní pobyt v Úvalně (účast 5 dětí) 
! 27.-29.10.2014 Turistika na Barborce (účast 25 dětí) 

Respitní péči využilo 
celkem 70 rodin. 

 
• Zprostředkování 

odborné pomoci – 
máme k dispozici 
několik kvalitních 
sociálních pracovnic, 
psychologa, 
externího právníka. 
Odborné poradenství 
využilo v roce 2014 
celkem 54 rodin.  

 
• Zvyšování znalostí a 

dovedností osoby 
pečující – pěstouni 
mají právo a také 
povinnost vzdělávat 

se 24 hodin ročně. Toto 
jim Elim Opava 



 

zajišťuje prostřednictvím několika typů kurzů – od 4 hodinových po 24 hodinové, víkendové pobyty. V některých 
případech bylo pěstounům umožněno individuální studium námi připraveného materiálu s konzultacemi sociální 
pracovnice. V roce 2014 proběhlo 7 víkendových školení, 9 osmihodinových seminářů (v Opavě, Hlučíně a 
v Bruntále) a 18 čtyřhodinových seminářů (v Opavě, Hlučíně a v Bruntále). Bezplatné vzdělávání využily v roce 
2014 všechny pěstounské rodiny.  
 
• Kontakt dětí v 
pěstounské péči 
s osobami blízkými 
– v případě 
kontaktů s 
biologickou rodinou 
můžeme nabídnout 
naše prostory a 
přítomnost 
odborníka. Naše 
služby v tomto 
směru využilo 
celkem 11 rodin. 
 
Organizace Elim 
Opava poskytuje 
pěstounským 
rodinám také 
fakultativní služby 
nad rámec zákona, 
a to především ve 
spolupráci s Dobrovolnickým centrem Elim Opava – Doučování, Kamarád pro volný čas. Dále se v roce 2014 
uskutečnily 2 lekce „Speakování“, které vedli zahraniční dobrovolníci a děti měly možnost procvičit si anglický 
jazyk. V Bruntálské pobočce celý rok 2014 fungoval volnočasový Klub pro děti, kam mohou chodit děti 
z pěstounských rodin každou středu a pátek odpoledne. Celkem tyto služby využilo 20 rodin.  
 
Pro rodiny s dětmi jsme také v roce 2014 uspořádali akce: 

! 6.9.2014 Loučení s prázdninami na farmě v Držkovicích 
! 6.12.2014 Mikulášské setkání pěstounských rodin 

 
 
 
 
 
3. DOBROVOLNICKÉ 
CENTRUM 
 
telefon: 775 93 85 63, 553 653 239 
email: dobrovolnici@elimopava.cz 
koordinátorky: Jaroslava Pirunčíková, 
Ivana Kramná 
 
Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s. 
se zaměřuje na rozvoj dobrovolnictví a 
filantropie jako takové.  

• realizace dobrovolnických 
programů 



 

• informační kampaně pro ty organizace, které ještě dobrovolníky nemají 
• spolupráce s organizacemi sociálních služeb, veřejnými institucemi, školami v Opavě, Vítkově, Hlučíně 
• přednášky, prezentací v tisku, nábory na středních a vysokých školách v kraji 
• kvalitní příprava dobrovolníků pro výkon jejich dobrovolnické činnosti  

 
Celkový počet dobrovolníků za rok 2014: 159 
 
Průměrně odpracoval 1 dobrovolník za rok 2014 : 23,37 hodin , celkově 3716hodin 
 
Celkový počet dobrovolnických smluv za rok 2014: 199 
 
Počet odborných školení: 2 a 2 víkendová školení 
 
Počet supervizních setkání: 4  
 
Navázání komunikace přes sociální sítě (Dobrovolníci Opava) : 313 
 
Realizované projekty – DO-UČENÍ, Program KAMARÁD PRO VOLNÝ ČAS, 3G program tří generací, Dosluž - 
Dobrovolnictví v obci, jak na to?, dobrovolníci v pěstounských rodinách, dobrovolníci v nemocnici, domovech 
seniorů apod. 
 
Dobrovolnické centrum úzce spolupracuje se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, Elim Opava v 
projektech DO-UČENÍ, Program Pět P, 3G, dobrovolníci v pěstounských rodinách. 
 
 
Hlavní přínos: 
 

• velká 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. 

 
 
 
 
4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 
Jediný sportovní kroužek, který v současné době provozujeme, je kroužek floorbalu.  
 
 
5. pronájem tělocvičny 
 
Naše tělocvična je hojně využívána jak na naše aktivity, tak k pronájmu dalším organizacím.  
 
Kontaktní pracovník: Jana Weberová, 775938072 



 

 
 
Struktura Elim Opava,o.p.s. 
 
Ředitelka: Mgr.Pavlína Němcová   
 
Správní rada: 

• Ing.Alžběta Kubíčková  
• Dr.Ing.Jiří Vrubel  
• Ing.Hana Hanzlová 

Dozorčí rada: 
• Ing.Pravdomil Gebauer 
• Ing.Daniel Kubesa 
• Petra Hájková 

Zakladatel:  

Sbor Církve bratrské v Opavě 
Hradecká 1374/50, Předměstí, 746 01 Opava  
Identifikační číslo: 265 20 222  
 
 
Placení pracovníci společnosti k 31.12.2014 
 

1. Mgr.Pavlína Němcová.- ředitelka Centra Elim, fundraising, public relations, pěstounská péče – úvazek 1.0 
2. Bc. Hana Šindlerová – sociální pracovnice Krizová pomoc 0,9 
3. Mgr. Alena Peterková – koordinátorka NZDM Magnet, úvazek 1,0 
4. Bc.Veronika Pavlíčková, pracovník NZDM Magnet + pěstounská péče, úvazek 1,0 
5. Mgr.Lenka Lazarová – vedoucí sociální pracovník SAS a pěstouni, úvazek 1,0 
6. Mgr.Iva Eleková - sociální pracovník SAS a pěstouni, úvazek 1,0 
7. Mgr.Xénie Drastíková - sociální pracovník SAS a pěstouni, úvazek 1,0 
8. Mgr.Romana Konečná - sociální pracovník SAS a pěstouni, úvazek 1,0 
9. Ivana Raidová – pracovník v sociálních službách SAS a pěstouni, úvazek 1,0 
10. Libuše Hanáková, pracovník v sociálních službách pěstouni, úvazek 1,0 
11. Pavlína Vrbová, administrativní pracovník Bruntál, úvazek 1,0 
12. Bc.Gabriela Mannsbarthová – sociální pracovnice NZDM Hlučín, SAS, pěstounská péče – úvazek 1,0 
13. Bc.Julie Černá – pracovník NZDM  Hlučín, SAS – úvazek 1,0 
14. Jaroslava Pirunčíková – koordinátor dobrovolnického centra– úvazek 1,0 
15. Ivana Kramná – asistentka koordinátora DC – úvazek 1,0 
16. Jana Weberová – správce objektu, organizačně-technický pracovník - úvazek 1,0 
17. Simona Hrbáčová – úklid, úvazek 0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cíle Elim Opava o.p.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 Opava, o.p.s. 
Rolnická 21a 
747 05 Opava 5 
IČO: 02278197 
Telefon: 553 653239 
Internet: www.elimopava.cz 
Email: elimopava@elimopava.cz 
Číslo účtu: Oberbank Opava, 610000077/8040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
FINANČNÍ ZPRÁVA 
 
celkové náklady 2014  9 580 000Kč 
spotřebované nákupy  983 000Kč 

služby 2 504 000Kč 

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody 5 252 000Kč 

daně a poplatky 2 000Kč 

odpisy 604 000Kč 

jiné ostatní náklady 233 000Kč 

členské a jiné příspěvky 2 000Kč 

příjmy celkem 9 939 000Kč 
dary - darovací smlouvy 385 000Kč 

tržby z prodeje služeb 1 190 000Kč 

tržby za prodané zboží 25 000Kč 

dotace 2014 8 301 000Kč 

ostatní výnosy 38 000Kč 

výsledek hospodaření:  359 000  Kč 
 
 

 
 

 


