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Úvod

 

Žalmy 107:21  „Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!“

Vážení přátelé,

předkládáme Vám poslední výroční zprávu o činnosti našeho sdružení. Rok 2013 byl 

totiž posledním, ve kterém jsme provozovali veškerou naši činnost v této právní formě. 

Díky legislativním změnám jsme byli nuceni změnit právní formu. Tento rok jsme se 

proto vedle poskytování sociálních služeb pro různé cílové skupiny, činnosti pro děti 

a  mládež věnovali převodu všech těchto činností do nově založené obecně prospěšné 

společnosti. Jsem rád, že s Boží pomocí se tento převod podařil uskutečnit a od začátku 

roku 2014 již veškerou činnost zajišťuje Elim Vsetín o.p.s., která bude dále pokračovat 

ve stávajících činnostech při zachování stejných principů práce. S trochou nostalgie tak 

vzpomínám na všechny ty roky, které jsme s naším občanským sdružením prožili. Asi 

nejlépe to vystihují slova z 1. Samuelovy 7:12 „... a prohlásil: „Až potud nám Hospodin 

pomáhal.“ Děkuji Bohu za to, že pro nás všechny má naději i do naší budoucnosti. I za 

nových okolností chceme spoléhat na jeho pomoc, vedení a moudrost.

Na závěr bych chtěl vyjádřit velkou vděčnost a poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli 

v roce 2013 i v předchozích letech na práci ve společnosti ELIM Vsetín, o. s. - zaměst-

nancům, členům sdružení, přátelům, dobrovolníkům, dárcům. Díky Bohu za Vás. 

Mgr. Miroslav Ildža
Předseda výboru ELIM Vsetín, o. s.
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Poslání, cíl a principy práce občanského 

sdružení Elim Vsetín, o. s.

Občanské sdružení ELIM Vsetín, o. s., 
vzniklo ze společné touhy křesťanů pomá-
hat lidem stojícím mimo zájem společnos-
ti a přinášet jim odpočinutí a úlevu. Bylo 
založeno v prosinci 1991 a je organizační 
jednotkou celorepublikového občanského 
sdružení ELIM.

Poslání 
ELIM, o. s., je sdružení působící na území 
celé ČR prostřednictvím svých organizač-
ních jednotek. Sdružení vykonává charita-
tivní činnost, pomáhá potřebným, zejména 
opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních 
rodin, zdravotně postiženým, nemocným, 
seniorům, alkoholikům a narkomanům, 
nezaměstnaným. Organizuje zájmovou 
a sportovní činnost dětí, mládeže a vyvíjí 
další podobné aktivity. Organizační jed-
notka Vsetín provozuje sociální služby dle 
zákona 108/2006 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů. Zejména se jedná o služ-
bu Azylové domy, Noclehárny, Domy na 
půl cesty, Služby následné péče, Sociální 
rehabilitace, Nízkoprahová denní centra, 
Terénní programy. V rámci těchto služeb 
převážně poskytuje ubytování, stravu, du-
chovní a sociální poradenství, pracovní 
terapii, vzdělávací a osvětové programy, 
zájmovou činnost. Pro děti, mládež i do-
spělé organizuje klubovou činnost, jedno-
rázové akce a tábory. Cílem sdružení je 
péče o celého člověka, o jeho duchovní, 
duševní a materiální potřeby. Sdružení vy-
konává svou činnost na principech křes-
ťanské lásky a etiky v souladu s právním 
řádem, a tím přispívá k harmonickému ži-
votu občanů.

Cíl
Cílem práce sdružení je péče o celého 
člověka, o jeho duchovní, duševní i mate-
riální potřeby.

Principy práce
Sdružení vykonává svou činnost na prin-
cipech křesťanské lásky a etiky, v souladu 
s právním řádem, čímž přispívá k harmo-
nickému životu občanů. Pracovníci ob-
čanského sdružení Elim, křesťanské spo-
lečnosti pro evangelizaci a diakonii Vsetín, 
o. s., přijímají jako závazné kritérium své 
práce i svého chování a jednání biblické 
principy. Hlásí se rovněž k etickému ko-
dexu sociálních pracovníků ČR. Prakticky 
pro svou práci vymezují tyto principy:

Vztah pracovníků k uživatelům služeb
• princip úcty 
• princip svobody 
• princip lásky 
• princip rovného přístupu ke všem 
• princip zastánců 
• princip vlídnosti 
• princip mlčenlivosti

Vztahy mezi pracovníky navzájem
• princip jednoty
• princip moudrosti
• princip lásky
• princip včasného napomínání

Vztah k okolnímu světu, veřejnosti
• princip opravdovosti
• princip transparentnosti
• princip mlčenlivosti
• princip neustálého zvěstování
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Organizační struktura a zaměstnanci

Celorepublikové občanské sdružení Elim vyvíjí svou činnost prostřednictvím organizač-
ních jednotek, které mají vlastní právní subjektivitu (IČ). Právnické osoby na jednotli-
vých místech republiky realizují různé projekty, oslovují rozličné cílové skupiny, mají 
vlastní vnitřní uspořádání a místní stanovy. Strukturu celého sdružení popisuje násle-
dující schéma.

Ing. Ondřej Chytil – předseda
MUDr. Daniel Bělov
MUDr. Tomáš Husa 

Mgr. Radmila Navrátilová
Mgr. et Ing. Vladimír Nedbal 

Bc. Marie Žárská

Revizor

Ředitel ELIM Vsetín, o. s.,  
statutární zástupce (jmenovaný zaměstnanec) 

Ing. Jiří Růžička 

Ubytovací komise (dobrovolní pracovníci)

Členské shromáždění organizační jednotky Vsetín

RADA SDRUŽENÍ  
(delegovaní členové výborů jednotlivých organizačních jednotek)

Elim 
Hranice

Elim 
Letovice

Elim 
Opava

Elim 
Ostrava

Elim 
Pardubice

Elim 
Písek

Elim 
Vsetín

Mgr. Miroslav Ildža – předseda, statutární zástupce
Ing. Petr Hurta – člen, zapisovatel

Ing. Ondřej Chytil – člen
Mgr. Radmila Navrátilová – člen

Ing. Jiří Savko – člen

Výbor ELIM Vsetín, o. s., (dobrovolní pracovníci)

Ing. Lenka Navrátilová

Ke dni 31. 12. 2013 bylo v pracovním poměru 22 zaměstnanců a 4 zaměstnanci 
vykonávali práci na dohodu o pracovní činnosti. Průměrný roční přepočtený počet 

zaměstnanců v pracovním poměru činil 18,56 osob.
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Služby osobám bez přístřeší se poskytují 
na základě následujících principů, které 
blíže rozvádějí obecné principy práce. 

Principy práce
• princip vykání
• princip ochrany rodin pracovníků
• princip motivování
• princip nezneužití
• princip podpory správných finanč-

ních návyků
• princip boje proti závislostem
• princip mlčenlivosti
• princip zachování psychické hygieny

Adresa zařízeni: Horní  
Jasenka 119, 755 01 Vsetín
Telefon: 720 736 700
e-mail: ad@elimvsetin.cz

Provozní doba:  
denně od 18:45 hod. do 8:00 hod.

Vedoucí: Mgr. Ester Savková

Poslání
Noclehárna Elim (dále jen noclehárna) 
nabízí sociální službu spojenou s přeno-
cováním. Jejím posláním je nabídnout 
mužům a ženám, kteří se nachází v ne-
příznivé životní situaci spojené se ztrátou 
bydlení, důstojné podmínky pro přenoco-
vání a vzbudit jejich chuť řešit svou situaci. 

Cíle
Dlouhodobé – strategické

• snížit sociální a zdravotní rizika sou-
visející s životem na ulici

• poskytnout nocleh, možnost prove-
dení osobní hygieny v důstojném 
a bezpečném prostředí

Krátkodobé
• poskytnout nocleh a možnost provést 

osobní hygienu min. 40 osobám za rok
• motivovat uživatele služby k posunu 

do azylového domu, vzbudit jejich 
chuť řešit svou situaci 

• motivovat je k zodpovědnosti za svůj 
život (např. hledáním práce, spolu-
prací se státními, zdravotnickými a ji-
nými institucemi apod.)

• poskytnout podmínky pro zajištění 
teplého nápoje a konzumace vlastní-
ho jídla nebo potravinové pomoci 

• v případě potřeby poskytnout starší 
ošacení 

• kontaktování uživatelů noclehárny so-
ciálním pracovníkem na noclehárně – 
40 kontaktů za rok

• poskytnout základní sociální pora-
denství a v případě zájmu uživatele, 
který požádá o pomoc, i individuální 
poradenství (např. jednání s úřady, 
zdravotníky, policií apod.) 

Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, 
ženy a muži nad 18 let do 80 let, schopní 
sebeobsluhy, kteří nemají jinou možnost, 
jak si zajistit důstojné přenocování a osob-
ní hygienu.

Nabízené služby
Noclehárna pro uživatele služeb nabízí 
možnost přenocování za dostupnou cenu 
bez nároků na spolupráci a bez tlaku na 
uživatele služby, aby řešil svou situaci. 
V noclehárně může uživatel služeb pro-

Práce s osobami bez přístřeší

Noclehárna Elim
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Azylový dům Elim

vést svou osobní hygienu. Noclehárna pro 
muže se nachází v oddělené a samostatně 
přístupné části v objektu Azylového domu 
Elim. Tvoří ji vstupní zádveří, šatna, sociální 
zařízení (WC, sprcha a umyvadla) a vlastní 
ložnice pro 12 mužů. Je vybavena patro-
vými postelemi a plechovými skříňkami na 
šatstvo. Noclehárna pro ženy je umístěna 
v samostatném objektu u Azylového domu 
Elim. Ženám je k dispozici čtyřlůžková lož-
nice, sociální zázemí, uzamykatelné skříň-
ky a kuchyňský kout.

Zhodnocení služby

Počet kontaktů 1 750
Počet uživatelů 77
Počet lůžek 16
Lůžkodny 1 750
Vytíženost služby na 39 %

Noclehárna hospodaření v Kč

náklady 694 427
výnosy 694 143
hospodářský výsledek - 284

Kontaktní adresa: Horní  
Jasenka 119, 755 01 Vsetín
Telefon: 720 736 700
E-mail: ad@elimvsetin.cz

Provozní doba:
celoroční provoz – 24 hodin denně

Vedoucí: Mgr. Ester Savková

Poslání
Posláním služby je pomoc mužům, kteří 
přišli jakýmkoliv způsobem o střechu nad 
hlavou a nemají jinou možnost, jak svou 
situaci řešit. Tato pomoc je ve formě uby-
tování, poskytnutí sociálního poradenství, 
možnosti stravy a osobní hygieny po dobu 
nezbytně nutnou, aby se uživatel mohl 
osamostatnit a zapojit se v co největší 
míře do společnosti.

Cíle
Dlouhodobé – strategické

• návrat uživatele služby do společ-
nosti – jeho resocializace 

• minimalizace závislosti uživatele na 
službě 

Krátkodobé 
• poskytnutí ubytování a zázemí v azy-

lovém domě (možnost pro přípravu 
stravy a provedení hygieny) minimál-
ně pro 57 osob/rok

• zapojení uživatelů do společensko-
-prospěšných činností v rozsahu 
3 500 hodin/rok

• zapojení uživatelů do sociálně-tera-
peutických činností v rozsahu 50 ho-
din/rok

• motivace uživatelů k hledání si vhod-
ného ubytování tak, aby 5 uživatelů 
v roce získalo vlastní bydlení

• motivace uživatelů k upevnění dob-
rých pracovních návyků tak, aby 2 uži-
vatelé/rok získali stálé zaměstnání
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Nabízené služby
a) Poskytnutí ubytování:

• ubytování ve 2 - 4 lůžkových pokojích
• možnost provedení celkové hygieny 

těla
• podmínky pro zajištění úklidu, praní 

a žehlení osobního prádla, výměny 
ložního prádla

b) Pomoc při zajištění stravy:
• podmínky pro samostatnou přípravu 

stravy v kuchyňce 

c) Pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí:

• pomoc při vyřizování běžných zále-
žitostí, vyplývajících z individuálních 
plánů

• pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou

• pomoc a podpora při dalších aktivi-
tách podporujících sociální začleňo-
vání osob, včetně uplatňování zákon-
ných nároků a pohledávek

d) Další služby:
• duchovní poradenství
• pracovní terapie
• volnočasové aktivity
• vzdělávací aktivity

Cílová skupina
Cílovou skupinou, pro kterou jsou služ-
by AD určeny, jsou muži ve věku 18 až 
80  let, schopní péče o vlastní osobu, kteří 
se z různých důvodů ocitli bez střechy nad 
hlavou, nebo osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy. Patří sem například muži:

• vracející se z výkonu trestu
• vracející se z protialkoholické léčeb-

ny
• vracející se z nemocnice
• propuštění z dětských domovů po do-

sažení 18 let věku
• kteří přišli jakýmkoliv způsobem o by-

dlení (podvod, rozešli se s manžel-
kou/družkou, závislosti…)

Zhodnocení služby

Počet intervencí    737
Počet uživatelů 75
Počet lůžek 36
Lůžkodny 12 345
Vytíženost služby na 94 %

Azylový dům hospodaření v Kč

náklady 4 956 454
výnosy 4 908 182
hospodářský výsledek - 48 272
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Terénní práce Elim

Kontaktní adresa: Rokytnice 413 
(budova Domu služeb Kotovo),
755 01 Vsetín
Telefon: 720 736 711
E-mail: tp@elimvsetin.cz
Vedoucí služby: Mgr. Oldřich Unar

Kontaktní hodiny v terénu
pondělí, středa, pátek  9:00 – 14:00 hod.

Kontaktní hodiny v kanceláři
středa  9:00 – 12:00 hod.

Náplní Terénní práce Elim je vyhledávání 
a kontaktování lidí žijících na ulici či v pro-
vizorních podmínkách, kteří z jakéhoko-
liv důvodu nevyužívají pobytové sociální 
služby.  

Poslání služby
Posláním služby je pomoc lidem bez 
přístřeší v jejich přirozeném prostředí, 
a to v rovině sociální, duševní, duchovní 
a praktické.

Cílová skupina
Terénní program je určen osobám bez pří-
střeší, mužům i ženám starším 18 let, kteří 
žijí a přespávají na ulici či v provizorních 
podmínkách bez možnosti ubytování. 

Cíle služby
• snížení sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících s životem na ulici a je-
jich dopadu na společnost

• zajištění základních potřeb cílové sku-
piny, poskytnutí služby dle potřeb uži-
vatelů přímo v jejich přirozeném pro-
středí nebo formou zprostředkování 
služby jiných poskytovatelů

• motivování lidí žijících na ulici k řešení 
jejich situace

Základní činnosti služby
• sociální poradenství
• zprostředkování kontaktu se spole-

čenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávně-

ných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí

Jednotlivé úkony poskytované 
v rámci služby

• kontaktování osob bez přístřeší v mís-
tech jejich pobytu a nabídka pomoci 
a spolupráce při řešení jejich situace 

• poskytování základního sociálního 
poradenství a potřebných informací 
o dostupných veřejných službách 

• pomoc při vyřízení osobních dokladů
• pomoc při zajištění finančních pro-

středků (zejména dávek pomoci 
v hmotné nouzi)

• pomoc při sepisování dokumentů, při 
sestavování a podávání žádostí, do-
provod na úřady

• zprostředkování možnosti provedení 
hygieny a výměny šatstva

• zprostředkování ubytování na nocle-
hárně, v azylovém domě či ubytovně

• pomoc při zprostředkování kontaktu 
s rodinou nebo jinými blízkými osobami

• poskytování krizové intervence
• podpora při získávání a znovunaby-
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Denní centrum
Elim

tí pracovních, osobních a sociálních 
schopností a dovedností

• zprostředkování možností aktivního 
trávení volného času

• nabídka potravinových balíčků a ná-
pojů

Dostupnost služby
Služba je poskytována v různých částech 
územního obvodu města Vsetín dle kon-
centrace osob spadajících do cílové sku-
piny služby. Kancelář služby se nachází 
v zařízení Denního centra Elim na adrese 
Vsetín, Rokytnice 413 (budova Domu slu-
žeb Kotovo).  

Zhodnocení služby

Počet uživatelů 36
Počet kontaktů 1005
Počet intervencí 87

Terénní program hospodař. v Kč

náklady 466 169
výnosy 465 750
hospodářský výsledek - 419

  
 
     
  

Kontaktní adresa:
Rokytnice 413
(budova Domu služeb Kotovo),
755 01  Vsetín
Telefon:  720 736 710
E-mail: dc@elimvsetin.cz
Vedoucí služby:  Mgr. Oldřich Unar

Provozní doba
pondělí – pátek 9:00 – 11:30 hod. 
 13:00 – 15:00 hod.
sobota 9:00 – 11:30 hod. 
neděle a svátky 13:00 – 15:00 hod.

Denní centrum Elim nabízí uživatelům 
služby možnost provedení hygieny, pří-
pravy či poskytnutí jídla, popřípadě využití 
sociálního poradenství a odborné pomoci 
při řešení jejich situace.  

Poslání služby  
Posláním služby je poskytnout lidem bez 
přístřeší zázemí, kde mohou důstojným 
způsobem naplňovat své základní životní 
potřeby a nalézt pomoc při řešení nepříz-
nivé sociální situace. 

Cílová skupina
Služby denního centra jsou určeny oso-
bám bez přístřeší, mužům i ženám starším 
18 let, kteří: 
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• nevyužívají (nebo momentálně nemo-
hou využívat) pobytových sociálních 
služeb (např. azylového domu)

• jsou soběstační v základních život-
ních úkonech a jsou mobilní (zařízení 
denního centra není bezbariérové)

Cíle služby
• snížení sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících s životem na ulici a je-
jich dopadu na společnost

• motivování osob bez přístřeší k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace

Základní činnosti služby
• sociální poradenství
• pomoc při osobní hygieně nebo po-

skytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při za-

jištění stravy
• pomoc při uplatňování práv, oprávně-

ných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí

Jednotlivé úkony poskytované
v rámci služby

• poskytnutí zázemí pro osobní hygienu 
(v případě potřeby poskytnutí asistence 
při osobní hygieně) 

• poradenství o zásadách hygieny 
a možnostech využívání zdravotnic-
kých zařízení  

• transport uživatele do zdravotnického 
zařízení nebo sjednání návštěvy

• poskytnutí podmínek pro vyprání šat-
stva, výdej a výměna šatstva

• poskytnutí zázemí pro přípravu stravy 

(v případě potřeby poskytnutí asistence 
při přípravě stravy)

• poskytnutí stravy 
• pomoc při vyřízení osobních dokladů 

(rodný list, občanský průkaz apod.)
• pomoc při zajištění finančních prostřed-

ků (zejména dávek pomoci v hmotné 
nouzi)

• pomoc při hledání vhodného zaměst-
nání

• pomoc při sepisování dokumentů, při 
sestavování a podávání žádostí, dopro-
vod na úřady

• pomoc při zajištění vhodného bydlení 
nebo ubytování (na noclehárně, v azy-
lovém domě či ubytovně)

• pomoc při zprostředkování kontaktu 
s rodinou nebo jinými blízkými osobami 

Dostupnost služby
Denní centrum Elim se nachází na adre-
se Vsetín, Rokytnice 413 (budova Domu 
služeb Kotovo). V bezprostřední blízkosti 
budovy je umístěna autobusová zastávka 
Rokytnice, Dům služeb. Od autobusové-
ho a vlakového nádraží je denní centrum 
vzdáleno cca 1 km.  

Zhodnocení služby

Denní centrum hospodaření v Kč

náklady 1 289 683
výnosy 1 289 482
hospodářský výsledek  - 201

Okamžitá kapaci-
ta uživatelů

8

Počet uživatelů 90
Počet kontaktů 3 266
Počet intervencí  682
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Sociální
rehabilitace Elim

Kontaktní adresa: Smetanova ul. 1484 
(„věžák“, 5. patro), 755 01 Vsetín
Telefon: 720 736 725
E-mail: sr@elimvsetin.cz 
Vedoucí služby: Ing. Jiří Růžička

Provozní doba  
pondělí, středa, čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý 8:00 – 16:00 hod.
pátek  8:00 – 12:00 hod.

Od 1. července 2013 jsme čerpali pod-
poru z prostředků veřejné zakázky, která 
byla vyhlášena v rámci projektu Preven-
cí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském 
kraji (reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00067), 
jenž je spolufinancován Evropským soci-
álním fondem prostřednictvím operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státním rozpočtem České republiky. Na 
službu Sociální rehabilitace Elim pro cílo-
vou skupinu osob se zdravotním postiže-
ním jsme jako subdodavatel ve veřejné 
zakázce Zajištění sociálních služeb typu 
sociální rehabilitace pro osoby se zdravot-
ním postižením v ORP Rožnov pod Rad-
hoštěm a Vsetín získali finanční prostřed-
ky ve výši 3 380 000 Kč na celý projekt, 
tj. do 31. 12. 2014. Tyto prostředky jsou 
průběžně uvolňovány a k 31. 12. 2013 
jsme vyčerpali 975 358 Kč.

Principy poskytované sociální 
služby
Službu Sociální rehabilitace Elim (dále 
SR) poskytujeme na základě těchto prin-
cipů:

• princip svobody
• princip motivace uživatelů služby
• princip individuální podpory
• princip úcty
• princip rovného přístupu ke všem
• princip mlčenlivosti

Poslání  
Posláním služby Sociální rehabilitace Elim 
je snaha o plné zapojení osob nacháze-
jících se v nepříznivé sociální situaci do 
ekonomického, sociálního a kulturního 
života společnosti. Prostřednictvím indi-
viduální podpory těchto osob usilujeme o 
získání co nejvyšší míry jejich samostat-
nosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Cílová skupina
Služba je určená osobám ve věku 16 – 64 
let (podle § 4 zákona č. 108/2006 Sb., 
o  sociálních službách):

• se zdravotním postižením, jehož do-
pady mohou činit osobu závislou na 
pomoci jiné osoby

• v krizi

Cíle služby
Vybudování sociálních vazeb u uživatele 
a jeho začlenění do společnosti. 

Nabízené služby 
Pomoc v níže uvedených oblastech posky-
tujeme klientům dle jejich vlastního nasta-
vení a přání, které společně dohodneme 
při sestavení individuálního plánu.

a) Nácvik dovedností pro zvládání 
péče o vlastní osobu, soběstačnosti 
a dalších činností vedoucích k soci-
álnímu začlenění
• nácvik obsluhy běžných zařízení 

a spotřebičů
• nácvik péče o domácnost, napří-

klad péče o oděvy, úklid, drobné 
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údržbářské práce, chod kuchyně, 
nakupování, sestavení rodinného 
rozpočtu, řešení zadluženosti

• nácvik péče o děti nebo další členy 
domácnosti

• nácvik samostatného pohybu včet-
ně orientace ve vnitřním i venkov-
ním prostoru

• nácvik dovedností potřebných 
k úředním úkonům, například vlast-
noručního podpisu

b) Zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím
• doprovázení dospělých do školy, 

školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na zájmové aktivity a dopro-
vázení zpět

• nácvik schopnosti využívat dopravní 
prostředky

• nácvik chování v různých společen-
ských situacích, zvýšení samostat-
nosti při hledání volného pracovního 
místa, výběr vhodného oblečení při 
různých společenských událostech

• nácvik běžných a alternativních způ-
sobů komunikace, kontaktu a práce 
s informacemi, telefonování, osob-
ního kontaktu, sestavení životopisu, 
žádosti o pracovní místo

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti
• upevňování získaných motorických, 

psychických a sociálních schopnos-
tí a dovedností

d) Pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí
• podávání informací o možnostech 

získávání rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek

• informační servis a zprostředkování 
služeb

Organizované skupinové 
aktivity
a) Besedy

Besedy jsou setkání se zajímavými osob-
nostmi (např. právníkem, psychologem, 
duchovním).

V roce 2013 proběhlo 5 setkání a zapojilo 
se 12 klientů.

b) Kafárna

Kafárna je svépomocná skupina určená 
pro osoby, které se cítí osamocené nebo 
vyloučené ze společnosti a chtějí se setkat 
s někým, kdo prožívá nebo prožil něco po-
dobného.

V roce 2013 proběhlo 23 setkání a zapojilo 
se 11 klientů.

c) Klub

Klub je skupinová aktivita, která vzešla 
z potřeb samotných uživatelů – odreagovat 
se, zahrát si hry, luštit křížovky, hrát stolní 
hry, karty apod.

V roce 2013 proběhlo 64 setkání a zapojilo 
se 12 klientů.

d) Kurz angličtiny

Kurz angličtiny je kurz, jehož cílem je osvo-
jit si základy anglického jazyka.

V roce 2013 proběhlo 36 setkání a zapojilo 
se 11 klientů.

e) Kurz vaření

Obsahem kurzu vaření je příprava studené 
kuchyně, polévek, hlavních jídel i dezertů. 
Praktická příprava se realizuje ve cvičné 
kuchyni.
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Sociální rehabilitace 
2013

Počet 
uživatelů

Počet kontaktů Počet intervencí

Osoby v krizi 13 14 128
Osoby se zdravotním 
postižením

37 39 1 012

Celkem 50 53 1 140

V roce 2013 proběhlo 89 setkání a zapojilo 
se 21 klientů.

f) Kvízárna

Kvízárna je skupinová aktivita zaměřená 
na získání všeobecného přehledu z oblasti 
vlastivědy, zeměpisu, přírodovědy, histo-
rie. Zábavnou formou si povídáme o za-
jímavých tématech z uvedených oblastí, 
promítáme filmy, prohlížíme fotografie. Cí-
lem je aktivizace vlastního myšlení a rozvoj 
vlastního povědomí a osobnosti člověka, 
získání znalostí z různých oblastí, lepší ori-
entace ve všeobecných znalostech k vyu-
žití vlastního potenciálu.

V roce 2013 proběhlo 42 setkání a zapojilo 
se 18 klientů.

g) Pracovní terapie

Pracovní terapie je tvoření různých před-
mětů z rozmanitých materiálů (dřevo, papír, 
látka). Cílem pracovní terapie je u klientů 
udržet či obnovit pracovní návyky, procvičit 
manuální zručnosti, posílit schopnost roz-
víjet se, naučit se něco nového, naučit se 
pracovat samostatně i ve skupině, navázat 
nové kontakty a vztahy.

V roce 2013 proběhlo 80 setkání a zapojilo 
se 23 klientů.

h) Arteterapie

Skupinová aktivita zaměřená na využívání 
umění s využitím různých materiálů a tech-
nik. Cílem je odreagování, poznání sebe 
sama a upevňování vztahů ve skupině.

V roce 2013 proběhlo 12 setkání a zapojilo 
se 8 klientů.

i) Cvičení

Cvičení s hudbou probíhá dle individuál-
ních potřeb uživatele, s prvky scénického 
tance.

Cílem je navázání nových kontaktů a vzta-
hů, udržení či rozvoj motorických doved-
ností, uvolnění svalového napětí a učení se 
spolupráce ve skupině.

V roce 2013 proběhlo 8 setkání a zapojilo 
se 5 klientů.

Zhodnocení služby

Sociální rehabilitace hospodář. v Kč

náklady 1 905 686
výnosy 1 905 153
hospodářský výsledek - 533

Kontaktní adresa: Smetanova ul. 1484 
(„věžák“, 5. patro), 755 01 Vsetín
Telefon: 720 736 722
E-mail: info@elimvsetin.cz 

Vedoucí úseku: Petr Uhřík 
(do 31. 8. 2013)
Ing. Jiří Růžička (od 1. 9. 2013) 

Cíl
Cílem práce je nabídnout smysluplné vy-
užití volného času dětem, mladým lidem 
a dospělým osobám. Jde nám o to, aby 
uslyšeli evangelium a aby se zdravě utvá-
řel jejich hodnotový systém.

Volnočasové
aktivity Elim
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Celoroční pravidelné aktivity 
– kluby

Atletický klub ELIM Vsetín
Cílem Atletického klubu ELIM Vsetín je 
budovat v dětech základní atletické návy-
ky a dovednosti, které budou v budouc-
nu důležité i v jiných sportech, a učit děti 
aktivně trávit svůj volný čas. Naši trenéři 
také děti vedou k budování vztahů mezi 
sebou navzájem a svým příkladem jim 
ukazují na křesťanské hodnoty, jimž věří. 
Klub je určen pro děti od 5 do 15 let. Prá-
ce atletického klubu se neustále rozvíjí a 
jsme vděčni všem, kteří tuto práci pod-
porují. V roce 2013 probíhaly tréninky 2x 
týdně – v pondělí od 16:00 do 18:30 hod. 
a ve středu od 16:00 do 17:30 v tělocvič-
ně nebo na hřišti ZŠ Rokytnice. Vedoucí 
klubu a zároveň hlavní trenérkou je od září 
2013 Šárka Hromadová. S vedením tré-
ninků pomáhá dalších 7 trenérů. Děti byly 
rozděleny do tří skupin: přípravka, mladší 
žáci a starší žáci. K 31. 12. 2013 bylo v 
klubu zaregistrováno 37 dětí. V roce 2013 
se uskutečnilo 65 tréninků a 8 závodů.

Jednorázové akce
Během roku 2013 jsme uspořádali 1 pří-
městský tábor pro děti, 1 multicamp a 1 
víkendovou akci.

Sportovní příměstský tábor
Tábor proběhl v termínu 29. 7. – 2. 8. 2013 
a jeho hlavní náplní byly sportovní aktivity 
a lehká atletika. V odpoledních hodinách 
byl pro děti připraven duchovní program. 
Tábor měl velmi dobrou odezvu a zúčast-
nilo se jej 39 dětí a 10 vedoucích.

Multicamp 
Multicamp se uskutečnil v termínu 13. 7. 
– 20. 7. 2013. Multicampu se zúčastni-
lo 22 teenagerů do 18 let, 14 plnoletých 
účastníků a 6 vedoucích. Náplní campu 
byly umělecké a hudební workshopy, kte-
ré probíhaly každé dopoledne. Multicamp 
vyvrcholil společným vystoupením pro 
rodiče a přátele v Domě kultury Vsetín. 
Mimo výuku ve workshopech se účastníci 
hojně věnovali sportu, společným hrám a 
hudbě. Večer se odehrávaly programy za-
ložené na křesťanských principech a řeší-
cí aktuální otázky a problémy mladých lidí.

Víkendovka
V roce 2013 jsme uspořádali 1 víkendov-
ku, která proběhla na rekreační chatě Nivy 
u Vsetína za účasti 31 dětí a 10 plnoletých 
vedoucích. Víkendovky se zúčastnila vel-
ká část dětí z atletického klubu, a proto byl 
program zaměřen na sport a na základy 
evangelia.
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Souhrnná finanční zpráva

ROZVAHA k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013

AKTIVA   

Dlouhodobý majetek 2 603 469 Kč 0 Kč

Krátkodobý majetek 2 241 484 Kč 559 236 Kč

AKTIVA  CELKEM 4 844 953 Kč 559 236 Kč

PASIVA   

Vlastní zdroje 3 477 752 Kč 82 965 Kč

Cizí zdroje 1 367 201 Kč 476 271 Kč

PASIVA  CELKEM 4 844 953 Kč 559 236 Kč

VÝSLEDOVKA 2013
Náklady:  
Spotřeba materiálu 658 740 Kč
Spotřeba energie 427 642 Kč
Opravy a udržování 91 950 Kč
Ostatní služby 1 111 450 Kč
Mzdové náklady 5 194 561 Kč
Zákonné sociální pojištění 1 734 042 Kč
Zákonné sociální náklady 52 481 Kč
*Dar majetku do Elim Vsetín, o.p.s. 3 704 825 Kč
Ostatní náklady 126 466 Kč
Odpisy majetku 182 926 Kč
NÁKLADY CELKEM: 13 285 083 Kč
Výnosy:  
Provozní dotace 6 341 343 Kč
Příspěvky na provoz 220 000 Kč
Individuální projekty 975 358 Kč
Tržby za služby 1 756 656 Kč
Dary a příspěvky 99 335 Kč
Členské příspěvky 13 850 Kč
Vyrovnání odpisů 90 912 Kč
Ostatní výnosy 28 153 Kč
VÝNOSY CELKEM 9 525 607 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 3 759 476 Kč

*Bezúplatným převodem movitého majetku, nemovitého majetku a darováním finanční 
částky do společnosti Elim Vsetín, o.p.s., byla vytvořena ztráta ve výši 3 704 825 Kč.
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Zpráva o provedení revize účetnictví 
za rok 2013

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

Místo provedení revize:  Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
Datum konání revize:  15. 4. 2014
Revizor:    Ing. Lenka Navrátilová 

Rozsah revize:
V rámci revize účetnictví byla provedena kontrola daňového přiznání k dani z příjmů i se 
souvisejícími finančními výkazy, jak rozvahy, tak i výkazu zisků a ztrát. Bylo namátko-
vě zkontrolováno, zda účetní doklady včetně účetních knih splňují požadavky platných 
zákonů a předpisů.  

Výsledek revize a závěrečné hodnocení:
Během revize účetnictví občanského sdružení ELIM, křesťanské společnosti pro evan-
gelizaci a diakonii Vsetín nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

Vzhledem k přechodu společnosti z občanského sdružení na právní formu obecně pro-
spěšné společnosti se v rámci roku vyskytovaly transakce, které tento převod vyžado-
val. 

Účetnictví je vedeno dle účetních zásad úplnosti a pravdivosti účetnictví, dále také na 
principu neměnnosti a opatrnosti. Účetnictví tedy poskytuje věrný a poctivý obraz o hos-
podaření účetní jednotky v souladu s platnými zákony a předpisy v České republice.

Ve Vsetíně 15. 4. 2014
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Poděkování

Při ohlédnutí za rokem 2013 mohu říci, že to byl rok příprav na transformaci právní formy naší 

organizační jednotky občanského sdružení do nově založené obecně prospěšné společnosti. 

Na prahu realizace převodu aktivit do nové společnosti děkujeme všem vám, kteří jste nás 

podporovali nebo s námi spolupracovali.

Jmenovitě děkujeme za spolupráci zaměstnancům:

• Odboru sociálních věcí ve Vsetíně,

• ostatních organizací poskytujících sociální služby zejména ve Vsetíně,

• Úřadu práce České republiky, kontaktního pracoviště Vsetín,

• Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje,

• Okresní správy sociálního zabezpečení,

• Probační a mediační služby ČR.

Děkujeme za spolupráci a podporu ze strany představitelů Města Vsetín, zejména za osobní 

zájem paní místostarostky Mgr. Květoslavy Othové. Za spolupráci děkujeme také radní 

Zlínského kraje pro sociální věci Mgr. Taťáně Valentové Nersesjan.

Děkujeme rovněž Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Městu Vsetín a Zlínskému kraji 

za dotace, díky nimž jsme mohli provozovat všechny naše služby, tedy Azylový dům Elim, 

Noclehárnu Elim, Terénní práce Elim, Denní centrum Elim a Sociální rehabilitaci Elim. Část 

služby Sociální rehabilitace Elim pro osoby se zdravotním postižením byla od července 2013 

podpořena ze Zlínského kraje prostřednictvím tzv. individuálního projektu. Volnočasové aktivity 

jsme realizovali za dotační podpory Města Vsetín.

Děkujeme rovněž všem osobám i organizacím, které svými finančními a věcnými dary podpořily 

některou z našich činností či služeb. Vaší podpory si velmi ceníme, je pro nás nesmírně důležitá. 

Zejména také děkujeme Sboru Církve bratrské ve Vsetíně a jeho členům za finanční a modlitební 

podporu.

Celoroční práci s dětmi a letní tábory zajišťovali dobrovolní pracovníci, kteří přípravám, 

ale i  samotnému průběhu akcí věnovali spoustu svého volného času. Velmi si toho vážíme 

a děkujeme jim za jejich obětavost.

Ing. Jiří Růžička 
Ředitel ELIM Vsetín, o. s. 
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Dárci v roce 2013

Významným dárcem se stala obchodní společnost DEICHMANN–OBUV s.r.o., která poskytla 

finanční dar ve výši 386 000 Kč na projekt „Noclehárna pro ženy bez přístřeší“.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispěl částkou 50 000 Kč na projekt 

„Noclehárna pro ženy bez přístřeší“.

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně, Horní Jasenka

SVAR TECHNIK, spol. s r.o.

Austin Detonator s.r.o.

a mnoho soukromých dárců
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bankovní spojení:  

KB Vsetín, č.ú. 30230851/0100

Sídlo společnosti
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tel.: 720 736 722
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