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Úvodní slovo
V roce 2017 dochází ke stabilizaci organizace po provedených personál-

ních změnách ve vedení organizace. Služby zůstávají v rozsahu minulých let 
s tím, že rozšiřujeme Nízkoprahový klub Magnet o terénní službu s 1 novým 
kolegou. Koncem roku – přesněji od září začínáme působit na poli komunit-
ní práce ve vyloučených lokalitách s 2 novými kolegyněmi. Na tuto činnost 
jsme získali finanční prostředky od Úřadu vlády v rámci projektu Preven-
ce sociálního vyloučení a komunitní práce. Pokud budeme podpořeni, rádi 
bychom v této oblasti chtěli pokračovat a využít tak personální potenciál, 
který máme v romských spolupracovnicích, které mají s romskou proble-
matikou velké zkušenosti nejen osobní, ale také profesní. 

K personálním změnám došlo také v provázení pěstounských rodin, kde 
odešel koordinátor pro Ostravsko, tuto práci nyní zaštiťuje kolegyně z Opavy.

V Nízkoprahovém klubu Na Hraně v Hlučíně se potýkáme se získáváním 
nových kolegů a kolegyň z důvodu náročné práce s dětmi a mládeží. Složi-
tou situaci kriminality mládeže řešíme v koordinaci s Městskou policíí a od-
borem sociálních věcí v Hlučíně.

Na podzim se uskutečnil 1. ročník vyhlášení nejlepšího dobrovolníka 
roku Křesadlo, kde ceny převzalo 6 dobrovolníků z rukou ředitele Hestia 
Praha pana Tošnera a náměstka primátora města Opavy pro sociální věci 
pana Stiborského. 

Elim je součástí komunitního plánování města Opavy, spolupracuje s OS-
POD v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a v oblasti so-
ciálně právní ochrany dětí jako provázející organizace pěstounských rodin. 
Elim také spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních služeb na území 
města, v loňském roce především v oblasti komunitní práce.
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Základní informace
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



4

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 19 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

Neregistrované sociální služby:
Dobrovolnické centrum
Provázející organizace pěstounských rodin – „Pověření k vykonávání sociál-
ně-právní ochrany dětí“
Komunitní práce – vyloučené lokality
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Magnet (Opava)

Posláním klubu Magnet je poskytovat bezpečné zázemí dětem a mla-
dým lidem žijícím v Opavě, jejichž způsob života může být pro ně ohrožující, 
poskytovat podporu a pomoc v situacích, které jsou pro ně obtížné. V loň-
ském roce služba rozšířila svou působnost o terénní formu. 

Ambulantní forma NZDM Magnet – cílová slupina děti a mládež 6 – 19 
let. V loňském roce byla poskytována podpora a pomoc v oblastech vzdě-
lávání (psaní domácích úkolů, výběru a přihlášení se na odborné učiliště, 
podpora studentů studujících na odborných učilištích), vrstevnických vzta-
hů (konflikty ve skupině a jejich řešení), podpora v situacích týkajících se 
rodinných problémů, partnerských problémů.  

Aktivity zaměřené na prevenci zahrnovaly tematické programy, kte-
ré byly doplněny projekcí dokumentů a diskuzemi. Programy: Jdi za svým 
snem (podpora klientů překonávat překážky a plnit své cíle, pro menší kli-
enty doplněn filmem Zootropolis), Graffiti (subkultura sprejerů, legální stě-
ny, doplněno o výtvarné tvoření graffiti), O chování (chování vs. pravidla 
a sankce služby), Jak si správně stěžovat (seznámení klientů s právem podat 
stížnost), Předsudky, Parkour (téma prezentováno klientem zabývajícím se 
parkourem), Sexting, Šikana (doplněno filmem Pošli to dál), Multifunkční 
Opava (zaměřeno na seznámení klientů s aktivitami v Opavě, důležitými 
institucemi a úřady). Od září probíhala kuchařská okénka pod názvem Lek-
ce vaření. Tato aktivita vznikla na přání klientů a spočívala v jednoduché 
přípravě pokrmu, na kterém se podíleli hlavně klienti za dohledu pracov-
níků. Program byl spojen se zásadami hygieny, bezpečností při zacházení 
s kuchyňským náčiním, přípravou pracoviště, rozdělením úkolů, stolováním 
a úklidem.

Tematická odpoledne a aktivity: tvoření karnevalových masek, v říjnu 
jsme navštívili únikové hry v OC Tesco, halloweenské dlabání dýní, mikuláš-
ské odpoledne, vánoční odpoledne. Od ledna do června probíhal kroužek 
beatboxu v prostorách klubu Magnet. Do konce roku pak jako jednorázová 
aktivita, protože zájem klientů o kroužek postupně opadl. 

Terénní forma Magnet STREET – cílová slupina 10 – 19 let. Od února 
do srpna 2017 probíhal monitoring města Opavy (Městské sady, Dvořákovy 
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sady, sídliště Kateřinky, sídliště Kylešovice, OC Tesco, OC Breda, prostor 
za Slezankou, přiléhající ulice k oběma náměstím, prostory v lokalitě Vý-
chodního nádraží). Pracovník terénu mapoval místa, na kterých se zdržuje 
mládež, vytipovával problémové lokality, sledoval, jaká mládež se na moni-
torovaných místech zdržuje a čím se ve volném čase zabývá. Posléze stano-
vil trasu a místa pro kontaktování mládeže a následné poskytování služby. 
Terénní služba je poskytována od září (Po – Čt 12 - 16 hod., Pá – zavřeno -  
administrativní den). 

NZDM Magnet - Magnet STREET (Opava)
Klient – 47 / 3
Kontakt – 1576 / 14
Intervence – 571 / 10 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Na 
Hraně (Hlučín)

Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
(NZDM), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním 
se na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Posláním klubu je poskytovat 
bezpečné zázemí dětem a mladým lidem žijících v Hlučíně, jejichž způsob 
života může být pro ně ohrožující, poskytovat podporu a pomoc v situacích, 
které jsou pro ně obtížné. Nízkoprahový klub Na Hraně poskytuje své služ-
by dětem a mládeži ve věku 11 – 20 let. Zásadní význam sociální služby je 
v její poradenské a preventivní činnosti. Pracovníci v průběhu roku připra-
vují preventivní programy, které reagují na současné problémy či situace 
týkající se klientů klubu.

V oblasti prevence byly realizovány programy na téma drogy a alkohol, 
společenské normy, kriminalita mládeže, bezpečný sex, antikoncepce a po-
hlavní choroby. Tato témata byla s klienty probírána jak v rámci společných 
diskuzí, tak formou individuálních rozhovorů mezi jednotlivými pracovní-
ky a klienty. V klubu probíhalo promítání dokumentárních filmů se sociální 
tématikou a následnou diskusí (Výměna manželek, Děti úplňku, Těhotné 
v šestnácti - když děti mají děti, Strnadovi, Anti-fet fest, Děti v diagnostic-
kém ústavu, Piko). Uskutečnila se také přednáška o drogách (Renarkon). 
Další programy se zaměřovaly na způsoby jak si najít práci nebo brigádu, jak 
zvládat agresi a vztek, nebo také bezpečnost v letní sezóně (bezpečnost na 
festivalech, bezpečné chování u vody).

Klientům byla poskytována podpora a pomoc při řešení rodinných a vzta-
hových problémů, potíží se vzděláním (doučování), otázky závislosti a jiné-
ho rizikového chování.

V únoru 2017 se konala beseda s Městskou policií Hlučín a TS Hlučín 
na téma chování dětí a mládeže ve městě, na autobusovém nádraží a jeho 
bezprostředním okolí. Klienti byli seznámeni s aktuálními problémy a byli 
informování o možných důsledcích. Na besedě byla zaznamenaná hojná 
účast dětí a mládeže. Při této příležitosti měli možnost se zástupci města 
diskutovat.

V rámci volnočasových a zážitkových aktivit se klienti zúčastnili procházky 
na workoutové hřiště, vycházky na štěrkovnu, v klubu pak probíhaly aktivity 
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jako luštění křížovek, hlavolamů, kvízy, hra se slovy a způsoby vyjadřování 
pomocí nonverbální komunikace, tvoření z marcipánové hmoty (workshop 
iniciovaný klienty), tvoření a zdobení vánočního cukroví, tvoření originál-
ních vánočních ozdob a pohlednic.

Pracovníci prezentovali služby Elim Opava o.p.s. na hlučínském Dni 
zdraví.

NZDM Na Hraně (Hlučín)
Počet klientů – 46 
Kontakty – 1694
Intervence – 412.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

Posláním služby SAS Elim Opava je pomáhat při řešení problémů rodin 
s dětmi z Opavy a okolí, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování, a které 
nejsou tyto rodiny schopny samy řešit. Služba je poskytována jednou pra-
covnicí také v Hlučíně. 

•	  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: V programu DO-učení jde o individuální prá-
ci dobrovolníka s dítětem, kdy se dobrovolník snaží dítěti pomoci 
s jeho problémy s učením. Na programu spolupracovalo v roce 2017 
celkem 5 dobrovolníků, kteří se individuálně věnovali 5 dětem z kli-
entských rodin SAS Elim Opava. 

•	 Program Kamarád pro volný čas je založen na dlouhodobém vztahu 
dítěte a dobrovolníka. Dvojice dítě-dobrovolník se schází jedno od-
poledne v týdnu a tráví spolu volný čas. Na programu spolupracovali 
v roce 2017 celkem 3 dobrovolníci a byly zapojeny 3 děti z klient-
ských rodin. Z celkového počtu 6 klientů (dětí), byly 2 děti zapojeny 
do obou výše uvedených programů.

•	 Terénní program Pro Rodinu je zajišťován pracovnicemi SAS Elim 
Opava/Hlučín. V roce 2017 jsme s rodinami nejčastěji řešili problé-
my s financemi (nízké příjmy, zadluženost, vyřizování dávek státní 
sociální podpory, vyřizování splátkových kalendářů, vedení domácí-
ho rozpočtu, poskytování potravinové pomoci), doprovody na úřa-
dy, zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi, bydlení (žádosti 
o městské byty, poradenství v oblasti bydlení), zařizování domácnos-
ti aj. Klíčové pracovnice navštěvovaly klienty v jejich domácnostech, 
doprovázely je na úřady, k soudním jednáním, pracovaly s klienty na 
plnění jejich individuálního plánu.

Stejně jako v předchozích letech probíhala spolupráce s Potravinovou 
bankou Ostrava, díky níž jsme mohli našim klientským rodinám poskytnout 
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pomoc ve formě potravin. Potravinová pomoc byla také poskytována 
potřebným osobám, které nebyly klienty SAS Elim Opava, které přišly na 
doporučení OSPOD, ÚP, či jiných poskytovatelů sociálních služeb. V říjnu 
a listopadu 2017 jsme se zapojili do Národní potravinové sbírky a také Kraj-
ské potravinové sbírky. Organizace Elim Opava obdržela také potravinovou 
sbírku, kterou pořádali zaměstnanci Magistrátu města Opavy u příležitosti 
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Hlavní zásadou naší služby je roz-
dělovat potraviny na základě potřebnosti a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
snižování motivace klientů řešit svou situaci.

V průběhu roku byl realizován také Bazárek oblečení a věcí do domác-
nosti, které nám v průběhu roku darovali dárci z řad veřejnosti. Za materiál-
ní i potravinovou pomoc všem dárcům děkujeme.

V roce 2017 jsme realizovali projekt Klubík pro děti, který byl podpořen 
z dotačního programu SMO - Prevence kriminality. Jednalo se o aktivity (vý-
tvarné, sportovní, outdoorové) pro děti klientských rodin. Celkem se zapo-
jilo 14 dětí. Proběhlo 18 setkání, na kterých byl pro děti připraven program, 
který zajišťovali pracovníci organizace.

Sociálně aktivizační služby - Opava
Počet klientů – 25 klientských rodin (77 osob)
Kontakty – 342
Intervence – 634

Sociálně aktivizační služby - Hlučín
Počet klientů – 5 klientských rodin (18 osob)
Kontakty – 83
Intervence – 166
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Krizové centrum
Posláním krizové pomoci je poskytovat psychickou podporu a sociální 

pomoc osobám, které se ocitly v akutní krizi a obtížné životní situaci, kterou 
sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. V danou chvíli tuto si-
tuaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Ročně poskytneme zhruba 
800 intervencí cca 100 klientům.

Naše zásady:
•	 anonymita - klient vystupuje v rámci služby anonymně, i v rámci 

evidence je jeho anonymita zaručena, klient může vystoupit z ano-
nymity pouze na základě svého souhlasu

•	 bezplatnost - služba je poskytována bezplatně
•	 nestrannost - služba je poskytována bez předpojatosti, zaujatosti, 

předsudků, bez ovlivnění vlastními názory, politickým a nábožen-
ským přesvědčením pracovníků

•	 samostatnost - klienti služby jsou vedeni k tomu, aby byli sami 
schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené sociální prostře-
dí - rodina, přátelé, spolupracovníci a síť institucí

•	 dobrovolnost - služby jsou poskytovány se souhlasem klientů
•	 profesionalita - pracovníci služby KC garantují klientům profesionál-

ní přístup

Životní krize je situ-
ace, která může potkat 
každého z nás. Jedná se 
o subjektivně prožíva-
ný stav bezvýchodnos-
ti, bezmoci, zoufalství, 
vyčerpanosti. V takové 
chvíli člověk potřebuje 
pomoc, podporu, poro-
zumění, bezpečí.
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Dobrovolnické centrum
Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s. se zaměřuje na rozvoj dobro-

volnictví a filantropie jako takové. Rozvoj, rozšiřování a zlepšování stávající 
služby dobrovolnického centra, rozšíření dobrovolnických programů, zlep-
šení informační kampaně. V roce 2017 jsme prezentovali dobrovolnictví 
v článcích v tisku, náborech na středních a vysokých školách v celém kraji. 
Kvalitní příprava dobrovolníků pro výkon jejich dobrovolnické činnosti ob-
sahuje psychologické testy, základní školení, odborné školení a supervize. 

V roce 2017 se naši dobrovolníci, zapojovali nejen do pravidelných ná-
vštěv, pomoci jednotlivým klientům, ale také se zapojili i do mnoha jed-
norázových akcí, pořádané městem Opavou, také pořádaných jinými 
organizacemi, se kterými spolupracujeme.

Zorganizovali jsme udílení ceny „ Křesadlo“. Je to cena, kterou jsme v le-
tošním roce přivedli do našeho města. Má již velkou tradici v celé republice. 
Tuto cenu zavedlo národní dobrovolnické centrum Hestia v Praze. Udělali 
jsme velký kus práce na zviditelnění dobrovolnictví v Opavě a jeho okolí. 
Bylo nominováno 32 osob a 7 členná nezávislá porota vybírala z navržených 
dobrovolníků. Navrhovat lidi na ocenění mohl kdokoliv z Opavska a jeho 
širokého okolí. Chtěli bychom tuto cenu udělovat každým rokem, protože je 
mezi námi spousta lidí, kteří dělají něco pro druhé bez nároku na odměnu, 
i když nejsou vedeni pod dobrovolnickým centrem.

V průběhu roku se zájem o dobrovolnictví neustále zvyšoval. Dobrovol-
níci pomáhali ve všech přijímajících organizacích, podíleli se na zajištění 
různých akcí např. Potravinová sbírka, Heroes race, vedení Klubíku pro děti 
ze sociálně slabých rodin, Free hugs apod. Viz. níže popis všech jednorázo-
vých akcí, kterých se účastnili dobrovolníci.

Akce Free hugs, která byla pořádaná v Opavě, se zúčastnili i dobrovolníci 
z jiných měst našeho kraje.

Dále se rozneslo přibližně 300 ks letáčků, jak na střední a vysoké školy, 
tak na sídliště Opava Kateřinky, Úřad práce Opava. Vytvořili jsme nové we-
bové stránky.

Dobrovolnické centrum nabízí programy, do kterých se zapojilo mnoho 
dobrovolníků:

•	 Program DO-učení: Dobrovolník se jedenkrát týdně schází s dítětem 
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a snaží se mu pomoci s jeho problémy s učením. Doučování dětí 
v roce 2017 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 volnočaso-
vým aktivitám, které si společně domlouvají. Pořádají 

•	 společné aktivity, výlety, návštěvy zajímavých míst, účastní se zá-
bavných 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 - propojení tří generací se zapojila 1 dobrovolnice – ( 
náhradní babička, dědeček)

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 progra-
mů. Upevnění pracovních návyků, rozšíření komunikačních a sociál-
ních dovedností, získání potřebné praxe

•	 dobrovolníci získali potřebnou praxi a náhled na sociální a souvisejí-
cí služby a neziskové organizace, zlepšili své komunikační schopnos-
ti, empatii, naslouchání a smysluplně trávili volný čas

•	 zmírnění sociální izolace, zlepšení komunikačních dovedností, ak-
tivní zapojení do společenského života a zvýšení sociálních kompe-
tencí klientů, zkvalitnění poskytované sociální služby přijímajících 
organizací, doplnění profesionální péče



14

Doprovázení pěstounských rodin
Dle zákona č. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jsme pově-

řenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí (dále SPOD), poskytujeme 
podporu a pomoc dětem v náhradní rodinné péči prostřednictvím Dohod 
o výkonu pěstounské péče, které uzavíráme s pěstouny, poručníky a pěs-
touny na přechodnou dobu na území celého Moravskoslezského kraje.  

Posláním Doprovázení je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí 
v náhradních rodinách (pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu) 
prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství, vzdělávání pěstounů 
a odlehčovacích služeb.

Naším cílem je podpora pěstounů při vytváření optimálního prostředí v ro-
dinném systému, s ohledem na specifika a potřeby přijatého dítěte.  Jako pr-
vořadé vnímáme přizpůsobovat rozsah služeb individuálním potřebám rodin.

Dílčí cíle:
•	 zajištění všech práv a povinností vyplývajících z Dohod o výkonu 

pěstounské péče

•	 naplňování cílů uvedených v IPOD - naplňování práv a potřeb svěře-
ných dětí 

•	 zvyšování výchovných kompetencí pěstounů při péči o svěřené dítě

•	 bezpečný a pozitivní kontakt svěřených dětí s osobami blízkými

Zásady, ze kterých při práci s rodinami vycházíme, jsou:
•	 Nejlepší zájem dítěte

•	 Participace dítěte

•	 Respekt k individualitě

•	 Kvalita a stabilita péče

•	 Otevřenost a důvěra

•	 Bezplatnost

•	 Profesionalita

•	 Mlčenlivost
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Během roku 2017 spolupracovalo s organizací Elim 56 pěstounských ro-
din. K 31.12.2017 mělo s naší organizací platnou uzavřenou Dohodu o výkonu 
pěstounské péče celkem 45 rodin s tím, že 34 rodin bylo dlouhodobých s dí-
tětem v příbuzenském vztahu, 9 rodin bylo s dítětem biologicky cizím (klasic-
ká pěstounská péče) a doprovázeli jsme rovněž 2 pěstouny na přechodnou 
dobu. Většina rodin je lokálně umístěna v Ostravě 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, Bohumíně aj. Roz-
místění rodin převážně odpovídá rozmístění spolupracujících OSPODů. 

Pěstounům, kteří s Elimem Opava, o.p.s. uzavřeli dohodu o výkonu pěs-
tounské péče, zajišťujeme (případně zprostředkováváme) následující:

•	 Hlídání dětí v situacích, kdy pěstoun nemůže péči zajistit (jde k sou-
du, k lékaři, do nemocnice, na vzdělávání apod.) Hlídání zajišťují naši 
pracovníci, nebo zaplatíme za hlídání blízké osobě či agentuře.

•	 Odlehčení pro pěstouny – 14 dní v roce zajistíme péči o každé svěřené 
dítě starší dvou let formou pobytové akce, kterou uspořádáme nebo 
dítěti proplatíme např. lyžařský výcvik, školu v přírodě, tábor, hlídání aj. 

•	 Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné 
pomoci.

•	 Pomoc při budování a rozvíjení vztahů dítěte s jeho biologickou 
rodinou a osobami dítěti blízkými – v případě kontaktů s původní 
rodinou můžeme nabídnout naše prostory a přítomnost odborníka –  
realizujeme asistované kontakty.

•	 Vzdělávání v oblasti péče a výchovy o dítě – pěstouni mají právo 
a také povinnost vzdělávat se 24 hodin ročně. Toto jim zajišťujeme 
prostřednictvím několika typů kurzů – víkendové pobyty, kluby pěs-
tounů aj. Pěstouni mají také možnost individuálního vzdělávání pří-
mo ve své domácnosti.

•	 Poradenství

•	 Máme bohaté zkušenosti s doprovázením pěstounů na přechodnou 
dobu, o které jsme připraveni operativně pečovat a spolu s nimi vy-
tvářet odborné zázemí pro děti v ohrožení…

•	 Sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
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V případě, že výše uvedené služby nemůžeme poskytnout, poskytujeme 
pěstounům finanční prostředky na zajištění těchto práv a povinností vyplý-
vajících z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.

Služby pro pěstouny:

1. Vzdělávání pěstounů:

Stejně jako v předchozích letech Elim Opava i v roce 2017 realizoval vzdě-
lávací semináře pro pěstouny. Spolupracujícím pěstounům bylo nabízeno 
bezplatné vzdělávání pod vedením našich lektorů, a to ve formě víkendo-
vého vzdělávacího pobytu, čtyřhodinových seminářů (dopoledních či odpo-
ledních) a tzv. Klubů pěstounů. Vzdělávání probíhalo v sídle organizace Elim 
Opava (Rolnická 21A, Opava) a také pobočce v Ostravě (V Zátiší 1, Ostrava –  
Mariánské Hory). Pro pěstouny jsme v roce 2017 uspořádali: 

•	 2x Klub pěstounů (sdílení zkušeností, psychohygiena, komunikace)

•	 1x víkendový vzdělávací pobyt (12 hodin) v termínu 18.-19.3.2017 
na téma „Jak docílit sebepřijetí dítěte v pěstounské péči“. Během 
vzdělávacího pobytu byl zajištěn animační program pro děti. 

•	 15x čtyřhodinový vzdělávací seminář – témata: Jak vést děti ke 
zdravému životnímu stylu, Kompetence pěstouna v systému NRP, 
Prevence závislostí – jak vhodně výchovně působit, Vztahy a ztráty 
u dětí v pěstounské péči, Jak s dětmi v NRP mluvit o dluhových pas-
tích – prevence, Význam strachu v životě dítěte – neurobiologický 
vývoj mozku dítěte v NRP, Jak se s dětmi správně dorozumět, Jak 
docílit zodpovědného přístupu dítěte k nástrahám v dětském kolek-
tivu, Zvládání náročných životních situací.

Celkem organizace zajistila pro pěstouny 80 hodin vzdělávání a na sku-
pinových seminářích bylo proškoleno 107 účastníků.

Pěstouni měli také v odůvodněných případech a dle svých individuálních 
potřeb, stejně jako v minulých letech, možnost využít individuálního vzdě-
lávání přímo v domácnosti. Individuální vzdělávání v rodině je limitováno 
kritérii uvedenými ve vnitřních metodikách organizace.

Lektorská činnost byla zajištěna formou DPP a nákupem služeb.
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2. Respitní péče:

V rámci respitní péče jsme v roce 2017 uspořádali víkendový pobyt pro 
děti v termínu 3.-5.11.2017, abychom byli pěstounům nápomocni při od-
lehčování, na které mají dle zákona SPOD nárok 14 dní v kalendářním roce. 
Víkendového pobytu se zúčastnilo 9 dětí. 

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.). Tuto formu odlehčení využilo 15 rodin 
(osobní péče byla zajištěna pro 20 dětí), u kterých organizace Elim proplá-
cela pěstounům hlídání či pobyt dětí. 

3. Odborná pomoc:

byla zajištěna formou DPP a nákupem služeb. V roce 2017 využili klienti 
69 hodin terapeutických konzultací.  

4. Akce:

Pro rodiny s dětmi byla v roce 2017 uspořádána jednodenní akce „Lou-
čení s prázdninami“, která proběhla 1.9.2017 v areálu Hanákova mlýna 
v Držkovicích. 
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Komunitní práce
Koncem roku jsme obdrželi finanční prostředky na plánované zahájení 

komunitní práce v naší organizaci. O tyto prostředky jsme žádali v rámci vy-
hlášení II. Kola Programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 
Úřadu vlády.

V této krátké době se podařilo zmapovat situaci a kontaktovat rodiny 
s dětmi, které potřebují nejvíce podpořit a pomoci v jejich nelehké životní 
situaci. Měli jsme také možnost rodiny podpořit materiálně a to z potra-
vinové sbírky Diakonie Církve bratrské. Pomáhali jsme s doučováním dětí, 
motivovali děti k pravidelné školní docházce. Také volný čas nezůstal stra-
nou – organizovali jsme krátké i delší vycházky, Drakiádu a Mikulášskou dis-
kotéku v tělocvičně Elimu.

Pro nás byla tato práce jednodušší v tom, že 2 nové pracovnice nejsou 
v prostředí vyloučených lokalit žádnými nováčky. Toto prostředí znají z dří-
vějšího působení v tomto prostředí nejen profesně, ale znají situace z toho-
to prostředí i ze svých osobních životů.

Vzhledem k tomu, že jsme však nováčky v této oblasti, musíme se učit 
principům komunitní práce. Jak ji správně uchopit, aby přinos pro klienty 
v komunitě byl co nejefektivnější.

Naše práce začala v jedné z nejohroženějších lokalit sociálního vyloučení 
a to na Sadové ulici, ale také na Rybářské. Věříme, že tato práce bude do bu-
doucna podpořena nejen Úřadem vlády, ale také jinými institucemi, kterým 
leží na srdci začleňování menšin do naší společnosti.

Během krátkého období 4 měsíců jsme se věnovali 12 rodinám a 35 kli-
entům včetně dětí.
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Výsledky hospodaření

celkové náklady 2017 17 719 000 Kč 

spotřeba materiálu, energie 489 000 Kč

Služby 1 030 000 Kč

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody 5 153 000 Kč

Odpisy 554 000 Kč

jiné ostatní náklady 10 491 000 Kč

členské a jiné příspěvky 2 000 Kč

příjmy celkem 6 275 000 Kč

dary - darovací smlouvy 198 000 Kč

tržby z prodeje služeb a majetku 395 000 Kč

dotace 2017 5 674 000 Kč

ostatní výnosy 8 000 Kč

výsledek hospodaření: -11 444 000 Kč

Záporný výsledek hospodaření organizace v roce 2017 byl způsoben ma-
jetkovým převodem, ne však z realizace její vlastní činnosti.

Dotace na naši činnost poskytli:
•	 Moravskoslezský kraj
•	 Město Opava, Hlučín, Vítkov
•	 Ministerstvo vnitra
•	 Ministerstvo zdravotnictví
•	 Úřad vlády České republiky

Děkujeme generálnímu sponzorovi Teva Czech Industries s.r.o., všem 
ostatním sponzorům a dárcům. 

Také všem dobrovolníkům, kteří přispěli vlastními silami. 


