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Úvodní slovo
Poskytování sociálních služeb počátkem roku pokračovalo v zaběhnutém re-
žimu jako v roce loňském. K prvnímu omezení poskytování sociálních služeb 
došlo v březnu, kdy jsme v období nouzového stavu byli nuceni vzhledem 
k přijatým antivirovým opatřením služby omezit. Kontakty s dětmi a mlá-
deží v nízkoprahovém klubu v Opavě i v Hlučíně se omezily na nezbytně 
nutnou míru. Přípustný počet klientů, který mohl navštívit oba kluby, ko-
lísal dle nařízených vládních opatření. Práce s dětmi a mládeží se však ne-
zastavila. Nadále probíhaly individuální konzultace, pomoc s přípravou do 
školy, doučování a nově začala pomoc s distanční výukou. Kolegyně začaly 
natáčet videa na různá témata – vaření, realizace výtvarných technik, ruční 
práce. Toto se však nesešlo s přílišným ohlasem. Předpokládáme, že klienti 
mají co dělat s distanční výukou a už jim nezbývá kapacita na sledování dal-
ších videí v rámci volnočasových aktivit. Zaměřili jsme se proto o to více na 
komunikaci individuální na sociálních sítích. Nízkoprahová zařízení v Opavě 
i Hlučíně se také proměnila v šicí dílny, kde šikovné kolegyně šily roušky, co 
síly stačily.

V klientských rodinách s dětmi, ať je to sociálně aktivizační služba nebo 
doprovázení pěstounů, jsme se také zaměřili na podporu členům rodin v ob-
lasti porozumění stávající situace ovlivněné Covidem. Některé rodiny měly 
problém se orientovat v současné době, co se vlastně děje, jak mají jednat, 
co mají dělat. Kontakty s rodinami byly omezené, což přináší náročnější ko-
munikaci. Rodiny jsme navštěvovali v akutních případech po ověření jejich 
aktuální zdravotní situace za dodržování všech zpřísněných hygienických 
podmínek. Komunikace probíhala zejména po telefonech a sociálních sítích.

Dobrovolnické centrum se po vyhlášení nouzového stavu spojilo s opav-
skými skauty a pomáhali zejména seniorům se zabezpečením základních 
potřeb. Roznášeli ušité roušky, chodili na nákupy a pro léky do lékáren. 
Při této situaci jsme zjistili, kolik je opuštěných seniorů po domácnostech, 
a proto jsme zahájili přípravy na projekt, kde bychom se chtěli zaměřit 
právě na seniory v domácnostech. Návštěvy klientů v pobytových službách 
a nemocnicích byly v loňském roce značně omezeny. Dobrovolníci proto 
v době nouzového stavu a distanční výuky na školách se zaměřili na zvýše-
ný zájem o doučování dětí.
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V nových podmínkách se snažíme zaměřit své aktivity tam, kde je to nej-
více potřeba. Hledáme nové metody práce, aby byly co největším přínosem 
pro naše klienty. Služba je náročná pro nás i pro naše klienty. Budeme i na-
dále hledat co nejefektivnější přístup k potřebám našich klientů. Dle aktuál-
ních možností jim chceme být nablízku a pomáhat jim v jejich ještě těžších 
životních situacích.

Ivo Vaněček
ředitel
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Základní informace
Správní rada 
Předseda:    Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.
Členové:    Ing. Hana Hanzlová
     Bc. Kateřina Gebauerová

Dozorčí rada
Předseda:    Petra Hajková
Členové:    Ing. Jan Čmelík
     Vojtěch Barot

Základní údaje o společnosti:
Zakladatel:   Sbor Církve bratrské v Opavě
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
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Poskytované sociální služby  
a ostatní činnosti

Registrované sociální služby:
Nízkoprahové kluby 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

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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

Ostatní činnosti:
Dobrovolnické centrum
Dobrovolníci pomáhají ve spolupracujících organizacích, ale také v domác-
nostech (efektivní trávení volného času, doučování).

Doprovázející organizace pěstounských rodin 
„Pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí“, pomoc a podpora 
pěstounským rodinám.

Doplňkové činnosti:
Pronájem tělocvičny
Komerční pronájem tělocvičny, možnost využití i pro služby a činnosti o.p.s. 
a stanici CB Opava.  
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Nízkoprahové služby – NZDM Magnet – 
Magnet STREET

Celé fungování nízkoprahové služby, a to jak ambulantní, tak terénní formy 
poznamenala pandemie Covid19 a s tím související opatření a omezení. Od 
16. 3. do 11. 5. 2020 došlo z důvodu nařízení Vlády ČR k uzavření a přeru-
šení poskytování služeb. V tomto období pracovníci nezůstali v nečinnosti, 
ale zapojili se do šití roušek, které následně rozdávali nejen klientům, ale 
také dalším potřebným osobám a spolupracujícím institucím (klienti služeb, 
obchody, senioři, mateřské školy, Policie ČR, Slezská nemocnice, lékárna Po-
likliniky v Opavě, Úřad práce – hmotná nouze). V této práci spolupracovala 
s organizací také veřejnost, která nosila materiál, šila roušky, dostávala ma-
teriál k šití.

Přes veškerá úskalí, která přinesla pandemie Covid19, se v mezidobí, kdy 
došlo k rozvolnění opatření, podařilo realizovat následující akce pro klienty:

26. 6.  Návštěva kina Cinestar – dokument „V síti“.
27. 6.  Zmrzlina v parku.
8. 7.  Freerun Prajzská v tělocvičně organizace Elim (parkurové vystou-

pení a následný nácvik jednotlivých cviků).
23. 7. Výlet do Hradce nad Moravicí (návštěva zámku a perníkové cha-

loupky paní Čermínové) a vycházka do Areálu dobré pohody 
v Žimrovicích.

11. 8.  Fičíme – zapůjčení šlapadel, koloběžek a různých „přibližovadel“ 
v Městských sadech

12. 8.  Lovci pokladů – soutěžní odpoledne a piknik v Městských sadech.
27. 8.  Rozloučení s prázdninami u Elimu na téma Pouť – soutěžní úkoly 

na jednotlivých stanovištích, fotokoutek a piknik.
8. 9.  Opékání s dětmi v Azylovém domě pro matky s dětmi. 
Tyto akce byly připraveny ve spolupráci pracovníků NZDM/STREET a SAS 

Elim Opava a byly určeny pro klienty těchto služeb.
Ve dnech 21., 23. a 24. 9. jsme se zapojili do celorepublikové akce Tý-

den nízkoprahových služeb, kterou každoročně pořádá Česká asociace 
streetwork. Dny otevřených dveří byly zaměřeny na problematiku kyber-
prostoru a pro děti i veřejnost byly připraveny různé hry, kvízy i mnoho in-
formací o rizikovém chování na internetu.
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Pracovnice Magnet STREET připravily s dětmi z Azylového domu projekt 
Babi, dědo, píšu Ti., zaměřený na propojení generací. Děti Azylového domu 
pro matky s dětmi vyrobily plakáty s pozitivními vzkazy pro seniory, které 
pak v měsíci říjnu předaly do domovů pro seniory (Seniorcentrum na Rol-
nické ulici, Domov sv. Zdislavy, Domov Bílá Opava).

Poté až do konce roku 2020 fungovaly služby v omezeném režimu a dle 
aktuálních nařízení a podmínek v rámci nouzového stavu. To mělo za ná-
sledek snížení počtu klientů, kteří mohli službu využívat, omezení kontaktů 
a sociální práce s klienty. Nebylo možné realizovat skupinové volnočasové 
a preventivní aktivity. Znamenalo to přesun a snahu o sociální práci s klienty 
v online prostoru. Pro pracovníky bylo a je toto období velmi náročné, po-
stavilo před ně nové výzvy a otázky (například, jak efektivně pracovat v on-
line prostoru, udržení kontaktů a vztahů s klienty, práce s dětskými klienty 
ve věku 6–10 let). Pracovnice byly ve spojení s klienty nejen osobně v klubu 
a terénu, ale také v online prostoru prostřednictvím Facebooku a Instagra-
mu. Pro děti a mládež zde průběžně „tlumočily“ informace o aktuálních 
nařízeních a opatřeních do srozumitelné formy. Informovaly je o aktuál-
ním provozu služby. Prostřednictvím těchto medií se dětem snažily zlepšit 
náladu vytvořenými videi na různá témata, přinášely jim také preventivní 
informace a témata, která se týkala nejen pandemie, ale také dalších riziko-
vých jevů. Klientům byla připomínána možnost obrátit se na pracovníky se 
svými potřebami. Terénní pracovnice se díky sociálním sítím zkontaktovaly 
s klienty v terénu. Poskytovaly dětem a mládeži psychosociální podporu. 
Témata, která v rámci této doby vyvstávala, byla nuda, zhoršené vztahy 
v rodině a mezi vrstevníky, negativní dopady na psychiku dětí a také expe-
rimentování s alkoholem. Klienti trávili více času doma s rodinou, což mělo 
za následek zhoršení rodinných vztahů, klienti se také nudili, nevěděli, jak 
mají trávit volný čas. 

Pracovnice byly připraveny klientům NZDM, ale také dětem klientských 
rodin SAS Elim Opava a Pěstounské péče pomoci prostřednictvím individuá- 
lních schůzek s doučováním, vysvětlením probírané látky. Dále také nabí-
zely dětem možnost probrat jejich osobní témata, aby lépe zvládaly tuto 
těžkou dobu. Byly k dispozici nejen v klubu a terénu, ale také na sociálních 
sítích, emailech a telefonech. Došlo tak k provázané spolupráci a vytvoření 
široké nabídky služeb klientským rodinám a jejich dětem.



8

Monitoring terénní formy služby byl rovněž omezen nejen nařízeními, 
ale také úbytkem dětí a mládeže v ulicích. Pracovnice se nadále snažily 
spolupracovat s Azylovým domem. Zaměřily se také na preventivní téma 
kyberprostor. Program byl realizován ve spolupráci s Probační a mediační 
službou. Děti z Azylového domu byly také zvány na výše uvedené akce. Také 
jim byla nabídnuta podpora s přípravou do školy, která se však nedařila kvů-
li nedostupné technice.

Pracovnice pomohly službě SAS Elim Opava také personálně zajistit Pod-
zimní potravinovou sbírku, která se konala 21. 11. 2020 v Tesco. Díky ocho-
tě a pomoci pracovnic NZDM ambulantní i terénní formy bude opět možné 
poskytovat potravinovou pomoc potřebným. 

Vzdělávání a zvyšování odbornosti
Svou odbornost si pracovníci zvyšovali účastí na kurzech a seminářích.

Celý tým nízkoprahových služeb absolvoval kurzy na téma Možnosti pre-
vence syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při prá-
ci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a dále pak kurz na téma 
Komunikace v konfliktních situacích.

Pracovníci se zúčastnili setkání Pracovní skupiny nízkoprahových slu-
žeb pro děti a mládež (PS NZDM a STREET Na Vlně). Tato skupina sdružuje 
pracovníky nízkoprahových služeb v Moravskoslezském kraji. Pracovnici se 
účastnili také Kulatého stolu.

Tři pracovnice se zúčastnily regionální online konference pro Jihočeský 
kraj pod názvem Trendy v sociální práci s dětmi a mládeží, kterou pořádala 
Česká asociace streetwork a na základě které se pak konal online Kulatý stůl 
pod názvem Terénní práce ONLINE v praxi.

Supervize z důvodu pandemie, nouzového stavu a omezenému fungo-
vání sociálních služeb neprobíhala. Pracovníkům byla poskytována podpora 
ve formě intervizí.

V průběhu roku se zástupci organizace zúčastnili jednání Pracovní skupi-
ny Děti mládež rodina v rámci Komunitního plánování města Opavy.

Co se povedlo:
•	 „Rekonstrukce klubu“ – výmalba, renovace nábytku, tak aby prosto-

ry byly pro klienty atraktivní.
•	 Realizace akcí pro děti a mládež v letním a podzimním období.
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•	 Být prospěšní v době Covidu nejen klientům, ale i veřejnosti (šití 
roušek, distribuce, spojení sil s veřejností – spolupráce s opavskými 
švadlenkami).

•	 Propojení služeb a vzájemná spolupráce v oblasti podpory dětí 
a mládeže v době pandemie (školy, doučování, distanční výuka, vy-
světlovaní látky po telefonu, vztahy, psychosociální podpora klien-
tů), spolupráce s Azylovým domem pro matky s dětmi.

•	 Učíme se být kreativní, když něco nejde, hledáme způsob, jak to 
půjde.

Počet klientů – NZDM 57/ STREET 25
Kontakt – 1015/160
Intervence – 340/181

Personální zajištění: 
Celkový počet zaměstnanců: 6
Přepočtený stav zaměstnanců/úvazků: 4,7

Mgr. Alena Peterková
koordinátorka NZDM a SAS
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) Na Hraně (Hlučín)

Cílovou skupinou NZDM Na Hraně jsou děti a mládež ve věku 11 až 20 let, 
kteří jsou ohroženi rizikovými jevy, pocházejí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, nedostává se jim dostatečná opora rodiny a nevědí, jak mohou 
svůj volný čas trávit smysluplně. 

Na základě dohody o poskytování sociální služby využívalo v roce 2020 
službu 65 klientů. Službu využívají nejen klienti, ale také zájemci a o službu 
a návštěvníci, kdy se zpravidla jedná o bývalé klienty, kamarády nebo rodin-
né příslušníky klientů. V roce 2020 bylo uskutečněno 1375 kontaktů a 389 
intervencí. 

Mezi častá témata, se kterými klienti přicházeli, patřila škola, díky pře-
chodu na distanční výuku, který byl pro poměrnou část klientů velmi ná-
ročnou změnou. Stejně, jako v minulých letech klienti přicházeli s tématy, 
jako je užívání návykových látek, hlavně užívání marihuany, alkoholu nebo 
cigaret, ale také jiných návykových látek. Mezi další časté nepříznivé situace 
klientů patří pasivní trávení volného času, konflikty v rodině, nezaměstna-
nost nebo špatný školní prospěch. 

Celosvětová pandemie onemocnění Covid19 významně ovlivnila také 
fungování zařízení NZDM Na Hraně. Od 16. 3. 2020 až do měsíce května 
bylo zařízení kompletně uzavřeno z důvodu vládního nařízení. V této době 
proběhla v zařízení rozsáhlá rekonstrukce prostor, které byly vymalovány, 
vytvořila se nová, větší, kontaktní místnost a nakoupilo se nové vybavení 
klubu. Pracovníci v této době pracovali na přípravě programu a aktivit pro 
klienty, které se mohly po znovuotevření uskutečnit. V této době také pra-
covníci založili novou skupinu na sociální síti Instagram, která se stále více 
těší velké oblibě mezi dětmi a mladými lidmi. Tato platforma sloužila jako 
komunikační kanál mezi pracovníky a klienty, aby nedocházelo k zpřetrhání 
vazeb. Pracovníci sociální sítě využívali jak pro komunikaci s klienty, tak jako 
prostor pro sdílení preventivních příspěvků, zábavných vědomostních kvízů 
a dalšího užitečného obsahu.

V době od 7. 10. do 16. 10. 2020 bylo zařízení znovu uzavřeno z důvodu 
karantény pracovníků. I v této době zůstávali pracovníci v kontaktu s klien- 
ty prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a „online 
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klubu“, kdy byli pracovníci k dispozici v otevírací době klubu na sociálních 
sítích. Od 19. 10. 2020 přešlo fungování NZDM Na Hraně do omezeného 
provozu. Klienti se mohli v prostorách klubu zdržovat pouze v omezeném 
počtu, který se během celého roku měnil v závislosti na aktuální situaci. 

V rámci preventivních aktivit byly klientům promítány dokumentární 
snímky a videa, na různá témata, s následnou diskusí. V roce 2020 pracov-
níci NZDM Na Hraně vytvořili profil na sociální síti Instagram, kde sdíleli pre-
ventivní videa, kvízy a další užitečné informace. Sociální sítě se staly v době 
uzavření klubu hlavním komunikačním kanálem mezi pracovníky a klienty. 

NZDM Na Hraně nabízí svým klientům také širokou nabídku volnočaso-
vých aktivit, které jsou oblíbené mezi klienty, kteří netráví svůj volný čas 
efektivně, vyskytuje se u nich absence koníčků a zálib ani nedochází do zá-
jmových kroužků. Klientům je tímto poskytována alternativa k jejich běž-
nému způsobu trávení volného času, mezi které často patří posedávání na 
autobusovém nádraží nebo jiných místech ve městě. Během roku 2020 bylo 
však využívání volnočasových aktivit značně omezeno z důvodu pandemie. 
Pandemická situace značně ovlivňovala fungování zařízení během celého 
roku, kdy docházelo k omezování a následnému kompletnímu zákazu využí-
vání volnočasových aktivit. 

NZDM Na Hraně se opět zapojilo do propagační akce, celorepublikového 
formátu, s názvem „Týden nízkoprahových klubů“. Tuto akci pořádá Česká 
asociace Streetwork a smyslem je připomenout, poukázat na existenci zaří-
zení tohoto typu směrem k potenciálním klientům, ale také k široké veřej-
nosti. V rámci této akce pracovníci připravili „Snídani v NZDM“, neformální 
setkání pro zvané hosty a proběhl také Den otevřených dveří pro veřejnost.

V červnu se uskutečnila akce „Sportovní den“, která byla realizována na 
Hlučínské štěrkovně ve spolupráci se SaK Hlučín. Akce byla určena jak pro 
děti, tak dospělé a pracovníci NZDM Na Hraně zde prezentovali službu ve-
řejnosti. V rámci sportovního odpoledne si mohli návštěvníci akce vyzkou-
šet slackline, který zajistili pracovníci klubu a měli možnost dozvědět se více 
informací o chodu zařízení. 

V roce 2020 se NZDM Na Hraně zapojilo do projektu „Nová šance pro 
mladé“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem je zkvalitnění 
služby a zefektivnění práce s klienty. Zařízení díky projektu mohlo rozšířit 
nabídku svých volnočasových aktivit a nakoupit nové vybavení klubu, které 
vedlo k vytvoření kvalitního pracovního zázemí pro pracovníky, ale také pro 
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samotné klienty, kdy došlo k rozšíření kontaktní místnosti, ve které probíhá 
poměrná část intervencí. Plánované ukončení projektu nastane v roce 2022. 

V průběhu roku 2020 byla navázána spolupráce se Sportem a Kulturou 
Hlučín, upevněna byla spolupráce se sociálními pracovníky OSPOD Hlučín 
a s Domem dětí a mládeže v Hlučíně. Ve spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže proběhla alternativa dětského dne, s názvem „Jelibo chill“. Jednalo se 
o zábavné odpoledne, určené dětem a mladým lidem z Hlučína, kde pro ně 
byly připraveny různé zábavné aktivity a herní zóny. 

Pracovníci NZDM Na Hraně se během roku 2020 zúčastnili setkání Pra-
covní skupiny NZDM/STREET Moravskoslezského kraje a Pracovní skupiny 
Komunitního plánování města Hlučín. 

Vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2020 v zařízení neproběhla 
supervize pracovníků. Metodickou podporu získávali pracovníci od koordi-
nátora služby a vedení organizace. Během roku proběhlo několik školení, 
kterých se pracovníci zúčastnili. Školení probíhalo v prostorách organizace 
Elim Opava o.p.s., kde pracovníky školila Mgr. Nela Mátlová ze vzdělávací 
společnosti Zřetel, s.r.o. Pracovníci absolvovali školení „Možnosti preven-
ce syndromu vyhoření pro pracovníky NZDM a terénních služeb při práci 
s osobami ohroženými sociálním vyloučením“ a „Komunikace v konfliktních 
situacích“. Každé školení mělo rozsah osm hodin a obě témata byla pro pra-
covníky NZDM velmi přínosná.

Co se povedlo
V roce 2020 se NZDM Na Hraně zapojilo do projektu „Nová šance pro mladé“. 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a jeho cílem je zkvalitně-
ní služby a zefektivnění práce s klienty. Zařízení mohlo díky projektu rozšířit 
nabídku svých volnočasových aktivit a nakoupit nové vybavení klubu, které 
vedlo k výraznému zlepšení zázemí pro klienty. Na jaře proběhla v zařízení 
rozsáhlá rekonstrukce prostor, které byly vymalovány. Vytvořila se nová, vět-
ší, kontaktní místnost, která je klíčová pro průběh poměrné části intervencí, 
které v zařízení probíhají, a zajišťuje při nich vyšší míru diskrétnosti pro klienty. 

NZDM Na Hraně (Hlučín)
Počet klientů – 65
Kontakty – 1375
Intervence – 389
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Personální zajištění: 
Celkový počet zaměstnanců: 4
Přepočtený stav zaměstnanců/úvazků: 2,5

Bc. Tereza Holleschová
vedoucí služby NZDM Na Hraně
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi (SAS)

Stejně jako další služby tak i SAS Elim Opava poznamenala pandemie Co-
vid19. Od 16. 3. do 11. 5. 2020 došlo z důvodu nařízení uzavření a přerušení 
poskytování služeb. I přes tato nařízení zůstávaly sociální pracovnice v kon-
taktu s klientskými rodinami a pomáhaly jim řešit jejich potřeby prostřednic-
tvím telefonu a e-mailu. V naléhavých situacích byly pracovnice s rodinami 
k dispozici také osobně. V první půli roku byly realizovány také volnočasové 
akce pro děti, viz Nízkoprahové služby. V průběhu roku byla poskytována ro-
dinám psychosociální podpora v důsledku pandemie Covid19, která přinesla 
rodinám nejistotu, obavy, zhoršení finanční situace rodin, zhoršení rodin-
ných vztahů a také psychickou zátěž. Za osobní setkání byli klienti rádi, snížilo 
to pocit izolace a mohli ventilovat své obavy. Rodinám byly také poskytnuty 
roušky, které šily pracovnice NZDM a SAS. V průběhu celého roku pak služba 
fungovala dle aktuálních doporučení a podmínek nouzového stavu.

Hlavní činností je terénní program Pro Rodinu, který je zajišťován pra-
covnicemi SAS Elim Opava. Témata, která sociální pracovnice s rodinami ře-
šily, byla finanční situace (nízké příjmy, zadluženost, vyřizování dávek státní 
sociální podpory, vedení domácího rozpočtu, ztrátu zaměstnání a hledání 
nového) a s tím spojená problematika bydlení (hledání nového bydlení, po-
radenství, žádosti o nadační příspěvky na úhradu kauce, materiální vybave-
ní). Jedním z velkých témat byla výchova a vztahy v rodině. Kvůli uzavření 
škol trávily spolu rodiny více času, problémem začala být distanční výuka, ke 
které rodiny neměly potřebné vybavení a jako nedostatečné se ukázaly také 
kompetence rodičů při podpoře dětí ve vzdělávání a plnění úkolů. V důsledku 
toho se zhoršovala komunikace v rodině, docházelo také ke krizovým situa-
cím a zhoršení rodinných vztahů. Ve všech těchto směrech pracovnice posky-
tovaly pomoc a poradenství. Dále probíhaly nácviky péče o děti, doprovody 
na úřady a k soudním jednáním. Pracovnice vysvětlovaly rodinám aktuální 
situaci, pomáhaly jim s orientací ve všech změnách, které kvůli pandemii na-
staly. V průběhu roku probíhala také intenzivní spolupráce s OSPOD Opava. 

V programu DO-Učení (jde o individuální práci dobrovolníka s dítětem) 
byly zapojeny 2 děti a 2 dobrovolníci. V rámci programu Kamarád pro volný 
čas (založen na dlouhodobém vztahu dítěte a dobrovolníka) spolupracoval 
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1 dobrovolník a zapojeno bylo 1 dítě z klientské rodiny. Tyto programy však 
byly přerušeny nouzovým stavem v souvislosti s pandemií Covid19 a plat-
nými nařízeními. U rodin, kde nebyla možná distanční výuka online formou 
(z důvodu chybějící kvalitní a stabilně funkční techniky) byly pracovnice 
nápomocny nejen s doučováním, ale také vytištěním potřebných mate-
riálů. V návaznosti na to byly v kontaktu s pracovnicemi Nízkoprahového 
klubu Magnet, terénní i ambulantní formy. Pracovnice byly připraveny dě-
tem klientských rodin SAS pomoci prostřednictvím individuálních schůzek 
s doučováním, vysvětlením probírané látky, ale také probrat s dětmi i jejich 
osobní témata, aby lépe zvládaly tuto těžkou dobu. Byly k dispozici nejen 
v klubu a terénu, ale také na sociálních sítích, e-mailech a telefonech. Do-
šlo tak k provázané spolupráci a vytvoření široké nabídky služeb klientským 
rodinám a jejich dětem.

Potravinová pomoc – Stejně jako v předchozích letech probíhala spolu-
práce s Potravinovou bankou Ostrava, díky níž jsme mohli našim klientským 
rodinám poskytnout pomoc ve formě potravin. Potravinová pomoc byla 
také poskytována potřebným osobám, které nebyly klienty SAS Elim Opava, 
které přišly na základě písemného doporučení úřadu či jiné sociální služby. 
V průběhu poskytování potravinové pomoci je pracovníky ověřeno, v jaké 
situaci se osoba nachází, a v případě potřeby lidé obdrželi kontakty na po-
třebné návazné služby. V roce 2020 bylo vydáno 87 potravinových balíč-
ků. Ve dnech 19.–23. 10. 2020 proběhla Krajská potravinová sbírka (dárce: 
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvko-
vá organizace) a 21. 11. 2020 Podzimní potravinová sbírka (Tesco Opava), 
kterou personálně zajistili pracovníci NZDM a služby SAS Elim Opava. Svou 
sbírku zorganizovali zaměstnanci ZŠ Boženy Němcové, kteří se rozhodli pod-
pořit službu SAS Elim Opava. 

Zásadou služby SAS Elim Opava je rozdělovat potraviny na základě po-
třebnosti a zároveň tak, aby nedocházelo ke snižování motivace klientů/
příjemců řešit svou situaci. Všem dárcům děkujeme. 

Vzdělávání a zvyšování odbornosti: 
Svou odbornost si pracovníci zvyšovali účastí na kurzech a seminářích. Dvě 
pracovnice absolvovaly kurz na téma Asistovaný kontakt (Diakonická akade-
mie). Odborné znalosti budou využity při realizaci Asistovaného kontaktu, 
jako metody práce s rodinou, která bude nově poskytovaná jako vedlejší 
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činnosti SAS Elim Opava a přispěje tak ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 
Jedna pracovnice absolvovala dlouhodobý kurz Manažerská akademie I.  
(Diakonická akademie), který byl zaměřen na zvyšování kompetencí v ob-
lasti vedení pracovních týmů.

Dále se pracovnice vzdělávaly v rámci vzdělávacích aktivit na téma: Pod-
pora rodičovských kompetencí, Prevence syndromu vyhoření, Efektivní ko-
munikace v sociálních službách – vedení podpůrných rozhovorů a účastnily 
se dalších on-line seminářů.

Supervize z důvodu pandemie, nouzového stavu a omezenému fungo-
vání sociálních služeb neprobíhala. Pracovníkům byla poskytována podpora 
ve formě intervizí.

Z důvodu náročných případů klientských rodin a krizových situací, které 
v rámci spolupráce vyplývaly, a to nejen vlivem pandemie, se další vzdělá-
vání pracovnic bude zaměřovat na krizovou intervenci, práce s klientem se 
specifickými potřebami, práci s klientem s psychiatrickou diagnózou/dušev-
ním onemocněním.

Co se povedlo:
•	 Realizace akcí pro děti a mládež v letním a podzimním období.
•	 Být prospěšní v době pandemie nejen klientům, ale i veřejnosti (šití 

roušek, distribuce, spojení sil s veřejností – spolupráce s opavskými 
švadlenkami).

•	 Propojení služeb a vzájemná spolupráce v oblasti podpory dětí a mlá-
deže v době pandemie (školy, doučování, distanční výuka, vysvětlo-
vaní látky po telefonu, vztahy, psychosociální podpora klientů).

•	 Poskytovat klientským rodinám službu v takovém rozsahu, aby se 
jejich nepříznivá situace dále nezhoršovala (psychosociální podpora 
nejen rodičů, ale i dětí, zajištění kauce na bydlení prostřednictvím 
nadace…

•	 Ve spolupráci s nízkoprahovými službami zajistit podzimní potravi-
novou sbírku, díky které jsme mohli nadále pomáhat potřebným.

•	 Navázat spolupráci se sponzory a dárci.

Počet klientů (uživatelů) – 19 rodin/ 78 osob
Kontakty – 306
Intervence – 807
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Personální zajištění: 
Celkový počet zaměstnanců: 3
Přepočtený stav zaměstnanců/úvazků: 1,8

Mgr. Alena Peterková
koordinátorka NZDM a SAS
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Dobrovolnické centrum Elim Opava
Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s. se zaměřuje na rozvoj dobro-
volnictví. Rozvoj, rozšiřování a zlepšování stávající služby dobrovolnického 
centra, rozšíření dobrovolnických programů, zlepšení informační kampaně. 
V roce 2020 jsme prezentovali dobrovolnictví v článcích v tisku, v televizi, 
náborech na středních a vysokých školách v našem kraji. Kvalitní příprava 
dobrovolníků pro výkon jejich dobrovolnické činnosti obsahuje psycholo-
gické testy, základní školení, odborné školení a supervize. Koordinátorka se 
účastní také pracovních skupin v Opavě a ve Vítkově. 

V roce 2020 se zapojilo celkem 92 dobrovolníků, ke konci roku jich bylo 
aktivních 63, za celý rok bylo odpracováno 603 hodin. Dobrovolníci letos 
fungovali jinak než obvykle z důvodu pandemie. Mnohem méně mohli na-
vštěvovat domovy seniorů, kojenecké ústavy, dokonce bylo na velmi dlou-
hou dobu omezeno i doučování. Za to se ale uplatnili při roznášce roušek 
a nákupů seniorům, kteří žijí osamoceně, na čemž jsme spolupracovali spo-
lečně s Opavskými skauty, kde vznikla v tomto ohledu skvělá spolupráce. 
Někteří jedinci pomáhají v domovech seniorů při pandemii, kdy doplňu-
jí chybějící stav právě onemocnělého personálu. Každoročně dobrovolníci 
pomáhají i při jednorázových akcích, které byly značně omezeny. Stihli jsme 
však pomáhat při dvou akcích, a to při Charitativním běhu pro pejsky – Mo-
ravskoslezský spolek pro ochranu zvířat. Letos jsme bohužel díky nepřející 
situaci ukončili program 3G, který delší dobu kvůli Covid19 nemohl fungo-
vat. Roznesli jsme za rok cca 200 letáčků Dobrovolnického centra a našich 
programů, mezi které patří:

•	 Program DO-učení: 
Dobrovolník se jedenkrát týdně schází s dítětem a snaží se mu po-
moci s jeho problémy s učením. Doučování dětí v roce 2020 probí-
halo jak v prostorách Elimu, tak také v prostorách škol. Do programu 
DO-učení se letos zapojilo 12 dobrovolníků. 

•	 Kamarád pro volný čas: 
Kamarád pro volný čas vždy fungoval na principu vzájemného přá-
telství a poznávání se, vzhledem k loňským těžším podmínkám byl 
však značně styk dobrovolníků s dětmi omezen a přizpůsoben online 
provozu, kdy se dle vlastních domácích možností mohli dobrovolníci 
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s dětmi vidět skrze internet a trochu si alespoň popovídat. Do pro-
gramu byli v roce 2020 zapojeni 4 dobrovolníci.

Ostatní dobrovolníci u nás aktivně pomáhají nejen skrze naše programy, 
ale především také v nejrůznějších organizacích, ve kterých mají o dobro-
volníky zájem: 
•	 Domovy seniorů 
•	 Slezská nemocnice
•	 Nemocnice Vítkov 
•	 Psychiatrická nemocnice  
•	 Kojenecký ústav
•	 Osoby s mentálním a tělesným postižením
•	 Osoby se zrakovým postižením
•	 Venčení pejsků bez domova

Dobrovolníci docházejí také k jednotlivcům, což mohou být lidé na vozí-
ku, osoby s různým postižením či samotně žijící senioři, kteří žijí sami a chtě-
jí parťáka k trávení volného času. 

Hlavní přínos dobrovolnictví
Propagace dobrovolnictví, rostoucí počet dobrovolníků, prevence sociál-
ně patologických jevů dětí a mládeže, integrace znevýhodněných občanů, 
zmenšení rizik sociálního vyloučení, aktivní zapojení seniorů do dobrovol-
nické činnosti, zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do dobrovolnických 
programů. Upevnění pracovních návyků, rozšíření komunikačních a sociál- 
ních dovedností, získání potřebné praxe. Dobrovolníci získali potřebnou 
praxi a náhled na sociální a související služby a neziskové organizace, zlep-
šili své komunikační schopnosti, empatii, naslouchání a smysluplně trávi-
li volný čas, zmírnění sociální izolace, zlepšení komunikačních dovedností, 
aktivní zapojení do společenského života a zvýšení sociálních kompetencí 
klientů, zkvalitnění poskytované sociální služby přijímajících organizací, do-
plnění profesionální péče.

Nově podepsané smlouvy:
•	 Nemocnice Abel Vítkov
•	 jednotlivec s handicapem, k němuž dochází dobrovolník na volný čas
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Jednorázové akce:
•	 19. 9. Charitativní běh pro útulky – Moravskoslezský spolek pro 

ochranu zvířat
•	 20. 9. Charitativní běh pro útulky – Moravskoslezský spolek pro 

ochranu zvířat

Mediální propagace
•	 Novinové články:

7. 8. 2020 – MS Deník
7. 8. 2020 – Opavský a Hlučínský deník
28. 8. 2020 – Bolatický zpravodaj
Srpen – Zpravodaj Náš Domov – Bruntál

•	 Přednášky o dobrovolnictví:
21. 9. 2020 – Přednáška na Mendelově gymnáziu
22. 9. 2020 – Přednáška na Zdravotnické škole

Školení dobrovolníků:
•	 Základní školení – 11 dobrovolníků
•	 Odborné školení – 15 dobrovolníků

Pracovní skupiny:
•	 7. 9. 2020 – Setkání 3G HESTIA a představení naší kanceláře v Opavě
•	 9. 9. 2020 – MAS Opavsko setkání „Aktivní děti“
•	 11. 11. 2020 – Online podání informací o dobrovolnících, MAS 

Opavsko
•	 30.11.2020 – Online 3G HESTIA setkání

Co se povedlo:
Letos si obdiv zaslouží každý dobrovolník, který se do tohoto postavení od-
vážil vstoupit. Při pandemii se tak rozhodli pomáhat studenti, matky s dět-
mi, či kdokoli s trochou volného času a odvahou. Tím pádem jsme roznesli 
na desítky nákupů a roušek. Vytvořili jsme na Facebooku skupinu společně 
s Opavskými skauty, se kterými jsme skoro celý čtvrt rok spolupracovali. Do 
skupiny jsme přidávali lidi, kteří měli o dobrovolnictví zájem a následně je 
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odkazovali na seniory, kteří nám dopředu sdělovali své požadavky k pomoci 
(lékaři, nákupy, roušky). Dobrovolníků bylo v této skupině přes 100. 
Na základě nových poznatků jsme se rozhodli v Dobrovolnickém centru vy-
tvořit nový program DOBROVOLNÍCI SENIORŮM, ale zatím jsme nespus-
tili nábor dobrovolníků na 100 %, neboť by kvůli pandemii stejně nemohl 
fungovat. Čekatele na dobrovolníky pro tento program již máme, stejně 
tak zájemce. V průběhu dalších měsíců očekávám, že bude Dobrovolnické 
centrum opět fungovat naplno, bez omezení docházení do organizací nebo 
k jednotlivcům. 

Personální zajištění: 
Celkový počet zaměstnanců: 1
Přepočtený stav zaměstnanců/úvazků: 1

Dominika Kramná
koordinátorka Dobrovolnického centra Elim
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Doprovázení pěstounských rodin 
(Doprovázení)

Jsme doprovázející organizace, která poskytuje na základě pověření k so-
ciálně-právní ochraně dětí služby pěstounským rodinám na území celého 
Moravskoslezského kraje. Naše činnost je postaven na všestranné podpoře 
pěstounů a dětí, které jsou svěřeny do jejich péče. 

Během roku 2020 doprovázející organizace Elim Opava, o.p.s. spolupra-
covala se 47 pěstounskými rodinami. Byly uzavřeny 4 nové Dohody o výkonu 
pěstounské péče, 3 Dohody o výkonu pěstounské péče byly ukončeny (2x zle-
tilost dítěte, 1x ukončeno pěstounství – dítě předáno do Ústavní péče). Ke 31. 
12. 2020 mělo s naší organizací platnou smlouvu 47 pěstounských rodin, z če-
hož 35 rodin jsou příbuzenští pěstouni, 10 pěstounských rodin jsou pěstouni 
zprostředkovaní, také doprovázíme 2 pěstounky na přechodnou dobu.

Loňský rok byl pro naši činnost zcela mimořádný v mnoha ohledech. 
To, že po velkou část roku nebylo možné, aby probíhaly osobní kontakty 
s pěstounskými rodinami nám naši práci, která je postavena na budování 
vzájemných vztahů, významně komplikovalo. Na druhou stranu nám celá 
situace dala jasné informace o tom, pro které rodiny jsme partnerem, na 
kterého se obrátí v případě, že se potýkají s nějakou náročnou situací, u kte-
rých rodin je potřeba v oblasti budování vztahů ujít ještě kus cesty.

Celý rok pro nás byl velkou výzvou, snažili jsme se všemožně naše pěs-
touny podpořit, také jsme byli aktivní v hledání způsobů, jak naplnit naše 
zákonem dané povinnosti s ohledem na omezení, která byla v souvislosti 
s Covid19 v ČR nastavována. 

Pěstounům jsme v roce 2020 poskytovali či zprostředkovali tyto 
služby:
1. Vzdělávání pěstounů:

Vzdělávací semináře v prezenční formě proběhly v sídle organizace Elim 
Opava (Rolnická 21A, Opava) a na pobočce v Ostravě (V Zátiší 810/1, Os-
trava–Mariánské Hory) pouze v lednu a únoru 2020. V březnu po vyhlášení 
nouzového stavu bylo prezenční vzdělávání zrušeno. S přicházejícími letními 
měsíci a rozvolňováním jsme se snažili k prezenční formě vzdělávání vrátit, 
ale mnohé ze seminářů jsme museli z důvodu nemocí lektorů a pěstounů, 
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v některých případech i nízkého zájmu ze strany pěstounů z důvodu obav 
z nakažení při skupinových aktivitách, opět zrušit. 
Zrušen musel být taktéž víkendový vzdělávací pobyt, který byl naplánován 
v termínu 30. 10.-1. 11. 2020 na téma „Terapeutické rodičovství“ v penzio-
nu Zátiší v Komorní Lhotce.

V roce 2020 se nám podařilo zrealizovat pouze malou část z naplánova-
ných vzdělávacích aktivit: 
•	 5x čtyřhodinový vzdělávací seminář
•	 2x setkání podpůrných skupin (5x v Opavě a 2x v Ostravě) – téma-

ta: Nástrahy dnešní doby (drogy, kyberšikana, netolismus, náročná 
komunikace s dětmi), Zvládání zátěže/řešení výchovných problémů, 
Osobnostně, sociální rozvoj pěstounů. Na setkání podpůrných sku-
pin jsme se věnovali aktuálním tématům pěstounů.

Celkem organizace zajistila pro pěstouny touto formou 28 hodin 
vzdělávání.

Celé jarní a letní období se tým „Doprovázení“ věnoval získávání a shro-
mažďování vzdělávacích materiálů v tištěné i elektronické podobě. Zřídili 
jsme knihovnu s 60 knižními tituly, které řeší oblast náhradní rodinné péče 
a témata s touto problematikou související. Také jsme vytvořili knihovnu 
elektronických dokumentů, shromáždili jsme odkazy s natočenými doku-
menty k pěstounství, vytvořili seznam filmů a dalších materiálů, které jsme 
od podzimu začali využívat k individuálnímu vzdělávání v rodinách. 

2. Respitní péče:

V roce 2020 s ohledem na situaci související Covid19 nebylo možné zreali-
zovat ani tábor, ani víkendový pobyt pro děti našich pěstounů.

Respitní péče byla tedy především zajištěna formou Dohod o zajištění 
osobní péče o dítě osobou blízkou nebo externím poskytovatelem pobyto-
vých služeb pro děti (tábory, příměstské tábory, letní pobyty, apod.). Snažili 
jsme se pěstounům maximálně vyjít vstříc a společně zajistit alespoň něja-
kou formu odpočinku po náročném období na jaře 2020.

Odborná pomoc:
V roce 2020 využili naši klienti 36,5 hodin terapeutických konzultací (sníže-
ní počtu hodin terapeutické práce souvisí opět s opakovaně nastavovanými 
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omezeními souvisejícími s Covid19). Odborná pomoc byla zajištěna formou 
DPP a nákupem služeb.

Vzdělávání a supervize doprovázejících pracovníků Elim Opava:
S ohledem na skutečnost, že do týmu Doprovázení přibyli noví pracovníci, 
věnovali jsme velkou pozornost výběru kvalitního vzdělávání především pro 
pracovníky, pro které byla oblast náhradní rodinné péče nová. Pracovníci 
v průběhu roku absolvovali tyto semináře: Metody a techniky práce s rodi-
nou a dětmi s narušenou vazbou, Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní 
komunikace v sociálních službách, Nároky na sociální dávky a postupy při 
jejich vyřizování, online seminář Přechodná pěstounská péče zblízka, Meto-
da Kniha života – využití ve skupinové práci s dětmi a další online semináře.

Většina konferencí byla v loňském roce také zrušena, v lednu jsme stihli 
účast na konferenci:
•	 Příbuzenská pěstounská péče v prostředí sociálního vyloučení

Pracovníci pravidelně absolvovali skupinovou supervizi a to v měsíci 
březnu a září 2020.

Propagace NRP a organizace Elim Opava, o.p.s.:
Většina aktivit spojených s propagací oblasti NRP byla v roce 2020 zruše-
na, pracovníci Doprovázení se snažili účastnit alespoň on-line setkání, která 
byla organizována ve druhé polovině roku.
•	 Pravidelná online setkávání Fóra doprovázejících organizací MSK
•	 Konference Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje doprovázející or-

ganizace v rámci celé ČR 
•	 Online setkání související s připomínkováním změn v novele zákona 

č. 359/1999 Sb., jehož schválení se chystá na rok 2021
•	 Setkání s poslancem Alešem Juchelkou s cílem přiblížení oblasti 

Doprovázení 

Co se povedlo:
V loňském roce jsme se ještě více než v letech minulých soustředili na pod-
poru pěstounů ve zvládnutí školních povinností s dětmi. Distanční školní 
výuka přinesla velké výzvy pro nás pro všechny. Situace byla a je náročná 
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především pro rodiny, jejichž technická gramotnost není na takové úrovni, 
aby byli schopni se školami v nastaveném prostředí komunikovat a následně 
své děti podpořit. V několika rodinách se pracovnicím doprovázení povedlo 
navázat úzkou spolupráci s pedagogem ve škole, což zajistilo předávání dů-
ležitých informací jak pěstounům, tak dětem.

Nejtěžší byla situace pro děti, které v loňském roce na podzim nastou-
pily do nových škol. V jedné pěstounské rodině se přes všechnu snahu jak 
pedagoga, tak doprovázejícího pracovníka i pěstounky (babička, která není 
schopna dítěti s technickou stránkou školní přípravy pomoci) nepodařilo 
dítě na škole udržet. Doprovázející pracovnice byla koordinátorem celého 
procesu změny školy, nastavení distanční výuky s dítětem a následné pod-
pory při komunikaci se školou. I v této náročné době se podařilo, že dítě 
neskončilo na Úřadu práce, ale pokračuje ve studiu SŠ. 

Vnímáme, že pomoc dětem se zvládnutím výzev vzdělávacího systému 
bude velkým tématem i dalších let.

Personální zajištění:                                       
Celkový počet zaměstnanců: 5
Přepočtený stav zaměstnanců /úvazků: 3,4

Mgr. Olga Latochová
koordinátorka Doprovázení pěstounských rodin
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Hospodářská činnost
Předmětem hospodářské činnosti Elim o.p.s. je pronájem tělocvičny. Dle 
nájemní smlouvy mezi Sborem Církve bratrské v Opavě jako Pronajímatel 
a Elim o.p.s. jako Nájemce je tělocvična předmětem celkového nájmu za bu-
dovu. Pronájem tělocvičny však realizuje o.p.s. Eviduje zájemce o pronájem 
tělocvičny a sepisuje smlouvy a vystavuje faktury. V dopoledních hodinách 
je tělocvična využívána základní školou Vrchní a v odpoledních hodinách zá-
jmovými pohybovými skupinami. Tělocvična slouží výhradně tělovýchovným 
účelům.

Dohodnutou roční částkou také přispívá stanice CB Opava na provoz 
společných prostor – klubovny.

Hospodářská činnost není vykonávána za účelem zisku. Přebytek z hos-
podářské činnosti je použit výhradně pro využití v hlavní činnosti.

Bc. Ivo Vaněček
ředitel
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Výsledky hospodaření

celkové náklady 2020 7 942 000 Kč

spotřeba materiálu, energie 511 000 Kč

Služby 1 048 000 Kč

mzdy , OON DPČ + DPP+ odvody 6 331 000 Kč

jiné ostatní náklady 48 000 Kč

členské a jiné příspěvky 4 000 Kč

příjmy celkem 7 842 000 Kč

dary - darovací smlouvy 186 000 Kč

tržby z prodeje služeb a majetku 223 000 Kč

dotace 2020 7 431 000 Kč

ostatní výnosy 2 000 Kč

výsledek hospodaření: -100 000 Kč

Naše hlavní činnosti  a doplňkové akti vity podporují: 
•	 Moravskoslezský kraj
•	 Město Opava, Hlučín, Vítkov, Bruntál
•	 Ministerstvo vnitra
•	 Ministerstvo práce a sociálních věcí
•	 Evropský sociální fond
•	 Nadace Komárek Family Foundati on

Děkujeme všem ostatním sponzorům a dárcům, kteří přispěli nejen svými 
fi nančními, ale i materiálními dary a také všem dobrovolníkům, kteří při-
spěli vlastními silami.


