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Úvodní slovo

Vážení a milí přátelé,

držíte v rukou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, v níž Vám chceme 

představit informace o naší činnosti v roce 2015.

Rok 2015 byl pro práci naší organizace rokem rozvoje. Vnímali jsme, že Pán Bůh otevírá dveře 

do míst, kde jsme dosud nepůsobili, a tak jsme se vedle pokračujících služeb pro osoby bez 

přístřeší, lidi se zdravotním postižením a fungování atletického klubu zaměřili na rozvoj práce 

do nových oblastí.

Od dubna do října jsme se zabývali zpracováním analýz stávající situace a přípravou 

strategického plánu, jehož smyslem je stanovit, kterými směry se chceme v budoucnu ubírat. 

Strategický plán na období 2016 – 2020 schválila správní rada v listopadu.

Prováděli jsme průzkum situace bezdomovectví v obcích ve správním obvodu Vsetína 

(tj. v obcích s rozšířenou působností). Do některých z těchto obcí od roku 2016 vyjíždí terénní 

pracovníci řešit problémy lidí bez přístřeší. 

Pro lidi na ulici v Rožnově pod Radhoštěm jsme pak před Vánoci 2015 otevřeli sedárnu, která 

jim po zimní měsíce v nočních hodinách sloužila jako úkryt před nepříznivými podmínkami.

Zaměřili jsme se také na posílení propagace naší práce vůči veřejnosti. Za tímto účelem jsme 

spojili síly se vsetínským azylovým domem pro ženy a matky s dětmi a uspořádali akci v rámci 

celorepublikové kampaně Noc venku, kde jsme za doprovodu kulturního programu představili 

problematiku bezdomovectví i svou práci pro lidi, kteří přišli o bydlení. Podařilo se nám rovněž 

posílit pracovní úvazek člověka, který má oblast propagace na starosti.

Společně s dalšími dvěma neziskovými organizacemi jsme založili Potravinovou banku ve 

Zlínském kraji, jejímž prostřednictvím se dostávají potravinové přebytky k chudým lidem, tedy 

i k uživatelům našich služeb.

Pokračovali jsme v získávání finančních prostředků na rekonstrukci střechy nad azylovým 

domem.

Ve všech aktivitách, které jsme v roce 2015 vykonávali, jsme mohli pomoci celkem více než 

300 lidem. Velice mě těší, že někteří z nich mohli překonat nejhlubší životní krize, zvítězit nad 

závislostí, postavit se na vlastní nohy, začít znovu bydlet v důstojných podmínkách, ale také 

lépe se cítit v prostředí, kde bydlí, či smysluplně trávit svůj volný čas. Děkuji na tomto místě 

všem svým kolegům za usilovné nasazení při pomoci druhým. Děkuji též spolupracovníkům 

z jiných organizací či institucí, kteří nám byli při naší práci nápomocni. Děkuji Pánu Bohu, že 

nám byl světlem na naší cestě.

Mgr. Ing. Jiří Růžička, ředitel
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Společnost byla založena za účelem 
poskytování těchto obecně prospěšných 
služeb:

• Poskytování sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

• Pomoc osobám bez přístřeší a osobám 
ohroženým ztrátou bydlení

• Pomoc osobám se zdravotním postižením 
a osobám v krizi

• Realizace pracovní terapie pro klienty 
ostatních služeb společnosti

• Pořádání a organizace zájmových klubů, 

jednorázových či pobytových akcí pro děti 
a mládež

• Realizace vlastních projektů zaměřených 
na zvýšení kompetencí, vzdělanosti či 
kvalifikace

• Osvětová a vzdělávací činnost, besedy 
a výukové programy

• Organizace kulturních, společenských 
a sportovních akcí pro veřejnost

Doplňková činnost:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona

Informace o organizaci

Název společnosti: Elim Vsetín, o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Sídlo: Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín

IČ: 019 55 144

Datum založení: 1. 7. 2013

Zápis do rejstříku obecně 
prospěšných společností:

Krajský soud v Ostravě, oddíl O, vložka 
1203, 22. srpna 2013

Zakladatel: Spolek přátel Elimu Vsetín, IČ: 03076024

Číslo bankovního účtu: 2700485191/2010 vedený u Fio banky, a.s.

Web: www.elimvsetin.cz

Správní rada: Mgr. Miroslav Ildža 
– předseda do 30. 4. 2015
Mgr. et Ing. Vladimír Nedbal 
– člen do 6. 7. 2015
Mgr. et Ing. Vladimír Nedbal 
– předseda od 7. 7. 2015
Ing. Tomáš Pospíchal 
– člen od 23. 6. 2015
Ing. Petr Hurta – člen

Dozorčí rada: Mgr. Radmila Navrátilová – předseda
Ing. Lenka Navrátilová – člen
Daniel Hurta – člen

Statutární orgán – ředitel: Mgr. Ing. Jiří Růžička
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Správní rada

Úsek 
nízkoprahových 

služeb pro osoby 
bez přístřeší

Terénní práce 
Elim

Denní centrum 
Elim

Úsek ředitele Úsek sociální 
rehabilitace

Oddělení sociální rehabilitace 
pro osoby se zdravotním 

postižením

Oddělení sociální rehabilitace 
pro osoby v krizi

Úsek lůžkových 
služeb pro osoby  

bez přístřeší

Azylový dům 
Elim

Noclehárna 
Elim

Sedárna

(od 22.12.2015)

Úsek  
volnočasových 

aktivit

Dozorčí rada
Ředitel obecně 

prospěšné 
společnosti

Organizační struktura Elim Vsetín, o.p.s.

Poslání:
Společnost vykonává obecně prospěšnou 
činnost založenou na křesťanských principech. 
S ohledem na svobodnou vůli a jedinečnost 
každého člověka pomáhá potřebným, zejména 
opuštěným lidem, osobám v krizi, bezdomovcům 
a osobám se zdravotním postižením zařadit 
se zpět do života a poskytuje jim nezbytnou 
podporu. Organizuje též zájmovou a sportovní 
činnost dětí i mládeže a věnuje se dalším 
podobným aktivitám.

Hodnoty:
Chceme být otevřenou, stabilní 
a důvěryhodnou organizací fungující 
na křesťanských principech. Chceme 
reagovat na aktuální potřeby společnosti 
a s profesionálním přístupem uplatňovat 
inovativní a originální postupy.

Cíl:
Cílem je péče o celého člověka, o jeho 
duchovní, duševní, sociální a materiální 
potřeby.

Principy práce:
Ve vztahu k uživatelům sociálních služeb (dále 
služeb) se pracovníci řídí následujícími principy:
• Princip úcty 
• Princip svobody 
• Princip rovného přístupu ke všem 
• Princip lásky 
• Princip zastánců 
• Princip vlídnosti 
• Princip mlčenlivosti

Ve vztazích mezi sebou navzájem se 
pracovníci řídí následujícími principy:
• Princip jednoty
• Princip moudrosti
• Princip lásky
• Princip včasného napomínání

Ve vztahu k okolnímu světu a veřejnosti se 
pracovníci řídí následujícími principy:
• Princip opravdovosti
• Princip transparentnosti
• Princip neustálého zvěstování
• Princip mlčenlivosti
• Princip loajality
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Zaměstnanci a ostatní pracovníci

Aktivity

Všichni zaměstnanci absolvovali během roku kurzy, školení či semináře podle jejich pracovního 
zaměření.
Na úseku ředitele pracují Mgr. Ing. Jiří Růžička (ředitel a projektový manažer), Jarmila 
Chromčáková (účetní), Radmila Matalíková (projektová asistentka) a Jarmila Húšťová 
(fundraiser a PR pracovník od 1. 7. 2015). Ostatní zaměstnanci jsou vyjmenováni v personálním 
obsazení aktivit (služeb), ve kterých během roku pracovali.     

Počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015

Pracovní poměr 25 zaměstnanců
DPP, DPČ 5 zaměstnanců
Průměrný počet přepočtených úvazků 23,25 úvazků
Odborná praxe 3 studenti, 1 praktikant, celkem 299 hodin 
Podpora pracovníků přímé péče
Supervize týmová 10 x
Supervize individuální 8 x

Aktivity obecně prospěšné společnosti jsou vykonávány v rámci pěti registrovaných sociálních 
služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci ostatních činností a projektů 
a také v atletickém klubu, který provozujeme v rámci volnočasových aktivit pro děti a mládež.
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Vedoucí služby: Mgr. Ester Savková
Telefon: 720 736 700
E-mail: ad@elimvsetin.cz
Adresa: Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín
Provozní doba: denně od 18:45 hod. do rána 
následujícího dne do 7:30 hod.

Poslání
Noclehárna Elim (dále jen noclehárna) nabízí 
sociální službu spojenou s přenocováním. 
Jejím posláním je nabídnout mužům a ženám, 
kteří se nachází v nepříznivé životní situaci 
spojené se ztrátou bydlení, důstojné podmínky 
pro přenocování a vzbudit jejich chuť řešit 
svou situaci.

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

Cíle služby
• nabídka důstojných podmínek pro 

přenocování,
• vzbudit chuť u uživatelů řešit svou situaci.

Základní činnosti služby 
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí přenocování.

Poskytované služby
• vyřizování běžných záležitostí, pomoc při 

komunikaci vedoucí k uplatňování práv 
či oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí,

• podpora při hledání možnosti samostatného 
bydlení,

• nabídka potravinové pomoci,
• poskytnutí ošacení.

V roce 2015:
• poskytnuto 80 balíčků potravinové pomoci 

36 osobám, (1 balíček: 3 ks krajíce chleba, 
2 sáčky čaje, 1 paštika),

• službu využilo 13 žen a 67 mužů,
• nabídku jít bydlet do azylového domu využilo 

20 uživatelů,
• vyměnili jsme podlahovou krytinu v ložnici 

mužů,
• celková kapacita služby byla využita na 

41,97 %, z toho noclehárna muži na 47,97 %, 
noclehárna ženy na 23,97 %,

• službu využilo v průměru 6,72 osob/noc, 
z toho 5,76 mužů a 0,96 žen.

Noclehárna Elim
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Noclehárna Elim – statistické údaje Rok 2014 Rok 2015

Počet klientů 95 80

Počet kontaktů 2 488 2 451

Počet lůžek
16 (z toho 12 pro 

muže a 4 pro ženy)
16 

Počet lůžkodnů 2 488 2 451 *

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 1,24 1,28

* z toho 2 373 lůžkodnů, za které byla uživateli účtována úhrada

Noclehárna Elim – hospodaření Rok 2014 Rok 2015

Náklady 670 888 Kč 1 035 226 Kč

Výnosy 697 789 Kč 1 034 980 Kč 

Hospodářský výsledek   26 901 Kč - 246  Kč

Pracovníci
Vedoucí služby: Mgr. Ester Savková
Sociální pracovníci: Mgr. Miroslav Ildža (od 
05/2015), Mgr. Eva Hanuliaková (do 02/2015), 
Jana Martinková, DiS. (od 04/2015), Mgr. 
Hana Skalková 
Sociální asistenti: Bc. Pavel Baričák, 
Dobromila Čmelíková (od 11/2015), Miroslav 
Haberland, David Húšť, Jana Martinková, DiS. 
(od 01/2015 do 04/2015), Ondřej Zachariah 
Mikuš (od 12/2015), Jaroslav Šulák, Ing. David 
Uhřík (od 07/2015 do 08/2015 a 12/2015), 
Libuše Uhříková, MVDr. Pavlína Miklicová, 
Eva Valchářová.

Správce azylového domu a noclehárny: 
Zdeněk Lín

OHLASY
„Jsem vděčná za to, že tu můžu spát a že 
jsem v teple. Kdyby nebylo noclehárny, 
neměla bych kde přespávat.“ 

(uživatelka Noclehárny Elim, 63 let)

„Noclehárna mi hodně pomáhá, protože 
nemusím spát venku nebo se tlouct někde 
pod mostem. Jsem rád za tu možnost 
přespání a jsem spokojen.“ 

(uživatel Noclehárny Elim, 59 let)
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Azylový dům Elim

Vedoucí služby: Mgr. Ester Savková
Telefon: 720 736 700
E-mail: ad@elimvsetin.cz
Adresa: Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín
Provozní doba: Provoz azylového domu je 
zajištěn po celý rok, 24 hodin denně.

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 ubytování, 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.

Cílová skupina 
Cílovou skupinou, pro niž jsou služby 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, či 
osoby, jež vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy.

Cíle služby
• Zajištění pobytové služby uživatelům na 

přechodnou dobu.
• Podpora uživatelů k osamostatnění se 

a k jejich zapojení v co největší míře do 
společnosti.

Základní činnosti služby 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy,
• poskytnutí ubytování,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytované služby
• vyřizování běžných záležitostí, pomoc při 

komunikaci vedoucí k uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí,

• uplatňování zákonných nároků 
a pohledávek,

• hledání možnosti samostatného bydlení, 
spoření na samostatné bydlení, 

• hledání zaměstnání nebo vhodného 
rekvalifikačního kurzu (podpora snahy 
pravidelně pracovat, doprovod při vstupním 
pohovoru, pomoc při psaní osobních 
životopisů, poradenství při uzavírání 
pracovních smluv),

• budování a upevnění pracovních návyků 
a dovedností pro integraci na trhu práce, 
vývoj pracovního poměru a úspěšnost 
uživatele v zaměstnání,

• podpora v boji se závislostmi a zvládání 
problémů,

• podpora při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou,

• podpora rozvoje či udržení osobních 
a sociálních schopností a dovedností 
podporujících soc. začleňování,

• zapojení do společensko-prospěšných 
činností, motivace k užitečné práci 
a k dobrovolnictví, 

• pomoc při hledání uplatnění v zájmových 
aktivitách mimo sociální službu,
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• nabídka zapojení se do aktivit vyplňujících 
volný čas v azylovém domě,

• nabídka duchovní péče (osobní přístup 
při hledání odpovědí na otázky po smyslu 
života – těm, kdo mají zájem),

• nabídka potravinové pomoci,
• poskytnutí ošacení.

Za rok 2015:
• poskytnuto 302 balíčků potravinové pomoci 

19 osobám (1 balíček: 3 ks krajíce chleba, 
2 sáčky čaje, 1 paštika),

• nabídka aktivizačních činností, v rámci kterých 
bylo vykonáno 4 891 hod. pracovní terapie,

• nabídka aktivit podporujících sociální 
začleňování uživatelů do společnosti: besedy, 
sportovní a volnočasové aktivity: 82 akcí 
(šipky, pétanque apod.) – průměrná účast 
8,46 osob,

• podpora při hledání pracovního uplatnění: 
15 uživatelů nastoupilo do zaměstnání,

• pomoc při mapování dluhů a při nastavení 
splátkového kalendáře: tuto možnost využilo 
23 uživatelů,

• zkvalitnění podmínek – nová podlahová 
krytina v kulturní místnosti, v kuchyňce, na 
chodbě v 2 NP a na pokoji č. 3, 5, 7; nákup 
sušičky prádla a automatické pračky,

• do služby bylo zapojeno 19 dobrovolníků, kteří 
věnovali azylovému domu 119 hod. práce,

• kapacita služby byla využita na 92,88 %.

Pracovníci
Vedoucí služby: Mgr. Ester Savková
Sociální pracovníci: Mgr. Miroslav Ildža (od 
05/2015), Mgr. Eva Hanuliaková (do 02/2015), 
Jana Martinková, DiS. (od 04/2015), Mgr. 
Hana Skalková 
Sociální asistenti: Bc. Pavel Baričák, 
Dobromila Čmelíková (od 11/2015), Miroslav 
Haberland, David Húšť, Jana Martinková, DiS. 
(od 01/2015 do 04/2015), Ondřej Zachariah 
Mikuš (od 12/2015), Jaroslav Šulák, Ing. David 
Uhřík (od 07/2015 do 08/2015 a 12/2015), 
Libuše Uhříková, MVDr. Pavlína Miklicová, 
Eva Valchářová.

Pracovní terapeut: Karel Uhřík 
Správce azylového domu a noclehárny: 
Zdeněk Lín

OHLASY
„…mám kde hlavu složit, mám si kde uvařit, 
uložit věci. Je to pro mě opěrný bod v životě.“ 

(uživatel Azylového domu Elim, 61 let)
„…v dnešní době se velmi těžko hledá bydlení 
a pokud nemám příjem, tak nemám ani kde 
být. Sociální pracovnice mi pomohla vyřídit 
hodně věcí, se kterými jsem už v životě ani 
nepočítal, že se povedou. Mám střechu nad 
hlavou, jsem za to vděčný…“ 

(uživatel Azylového domu Elim, 60 let)
„…je tady soukromí, můžu se dívat v televizi, 
na co chci, mám sprchu sám pro sebe, klid 
na vaření a pečení. Začal jsem se učit sám 
si vařit.“ 

(uživatel bytu Azylového domu Elim, 69 let)
„…dostal jsem své klíče, můžu přijít a odejít, 
kdy chci. Mám klid, nikdo po mně nic nechce 
(na azyláku pořád někdo něco chtěl – trochu 
oleje, trochu cukru, soli, kmínu, půjčit peníze, 
cigarety…). Co si koupím, to mám. Nekrade 
se tady. Nejsem na tom zdravotně dobře, ale 
tady jsem se zklidnil a je mi lépe.“ 

(uživatel bytu Azylového domu Elim, 60 let)
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Terénní práce Elim

Vedoucí služby: Mgr. Oldřich Unar
Telefon: 720 736 711
E-mail: tp@elimvsetin.cz

Adresa: Rokytnice 413, 755 01 Vsetín
(budova Domu služeb Kotovo)

Provozní doba: 
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 provizorních podmínkách, kteří z jakéhokoliv 

Azylový dům Elim – statistické údaje Rok 2014 Rok 2015

Počet klientů 66 76

Počet lůžek 36 36

Počet lůžkodnů 12 877 12 205

Počet intervencí celkem 2 690 3 014

     • individuální intervence 2 378 2 721

     • skupinové intervence 0 0

     • interdisciplinární intervence 312 93

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 8,37 7,16

Azylový dům Elim – hospodaření Rok 2014 Rok 2015

Náklady 4 844 155 Kč 4 769 941 Kč

Výnosy 4 999 619 Kč 4 838 416 Kč

Hospodářský výsledek    155 464 Kč 68 475 Kč
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důvodu nevyužívají pobytové sociální služby, 
a lidí ohrožených ztrátou bydlení v důsledku 
rizikového způsobu života. Prostřednictvím 
kontaktní práce je nabízena pomoc a podpora 
při řešení nepříznivé sociální situace.

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

Cílová skupina
Služba Terénní práce Elim je určena osobám 
bez přístřeší, které žijí a přespávají na ulici či 
v provizorních podmínkách, a osobám, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy. Služba je určena 
mužům i ženám starším 18 let.

Cíle služby
• snížení sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících s životem na ulici a jejich 
dopadu na společnost,

• prevence ztráty bydlení v důsledku 
rizikového způsobu života,

• motivování osob ohrožených sociálním 
vyloučením k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace.

Základní činnosti služby
• sociální poradenství,
• zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytované služby
• poskytování základního sociálního 

poradenství a potřebných informací 
o dostupných veřejných službách, 

• pomoc při vyřízení osobních dokladů,
• pomoc při zajištění finančních prostředků 

(zejména dávek pomoci v hmotné nouzi),
• pomoc při sepisování dokumentů, při 

sestavování a podeji žádostí, doprovod na 
úřady,

• zprostředkování možnosti provedení hygieny 
a výměny šatstva,

• zprostředkování ubytování v noclehárně, 
azylovém domě či ubytovně,

• pomoc při zprostředkování kontaktu 
s rodinou nebo jinými blízkými osobami,

• poskytování krizové intervence,
• podpora při získávání a znovunabytí 

pracovních, osobních a sociálních 
schopností a dovedností,

• zprostředkování možností aktivního trávení 
volného času.

Klientelu služby Terénní práce Elim tvoří 
z větší části osoby ohrožené ztrátou bydlení 
v důsledku rizikového způsobu života. To se 
také odráží na struktuře řešených problémů, 
kdy v popředí nestojí hledání bydlení či 
vyřizování dávek v hmotné nouzi (tak jako 
u osob bez přístřeší), ale řada různých 
drobných záležitostí, jejichž řešení má přímý 
či nepřímý vliv na udržení bydlení (jedná se 
např. o vyřizování splátkových kalendářů, 
řešení exekucí, různá podání a odvolání 
v rámci občanskoprávního řízení apod.). 
Kromě toho probíhají standardní kontaktní 
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a vyhledávací práce u cílové skupiny osob 
bez přístřeší, kdy jsou tyto osoby v prvotní fázi 
směřovány do Denního centra Elim.

V roce 2015 se podařilo vyřídit:
Osobní doklady (OP) 4 klientům
Evidence na ÚP 6 klientům
Dávky v hmotné nouzi 11 klientům
Zprostředkování noclehu 2 klientům
Zprostředkování ubytování v AD 2 klientům

Zprostředkování ubytování v ubytovně   
 4 klientům
Zprostředkování práce 2 klientům
Jiné 17 klientům

Pracovníci
Vedoucí služby: Mgr. Oldřich Unar
Terénní sociální pracovníci: Mgr. Magdaléna 
Holá, Eva Húšťová, DiS., Mgr. Oldřich Unar 
Terénní pracovník: Marek Húšť

Terénní práce Elim – statistické údaje Rok 2014 Rok 2015

Počet klientů 48 45

Počet kontaktů 1 488 1 264

Počet intervencí celkem 92 121

     • individuální intervence 92 121

     • skupinové intervence 0 0

     • interdisciplinární intervence 0 0

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 0,74 0,89

Terénní práce Elim – hospodaření Rok 2014 Rok 2015

Náklady 430 875 Kč 484 924 Kč

Výnosy 430 800 Kč 482 400 Kč

Hospodářský výsledek -75 Kč - 2 524 Kč
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Denní centrum Elim 

Vedoucí služby: Mgr. Oldřich Unar
Telefon: 720 736 710
E-mail: dc@elimvsetin.cz
Adresa: Rokytnice 413, 755 01 Vsetín
(budova Domu služeb Kotovo)
Provozní doba: 
pondělí – pátek:   9:00 – 11:30 hod.
 13:00 – 15:00 hod.
sobota:   9:00 – 11:30 hod.
neděle + svátky: 13:00 – 15:00 hod.

Denní centrum Elim nabízí uživatelům služby 
možnost provedení hygieny, přípravy 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 nepříznivé 
sociální situace. 

Cílová skupina
Služby denního centra jsou určeny osobám 
bez přístřeší, mužům i ženám starším 18 let, 
kteří: 
• nevyužívají (nebo momentálně nemohou 

využívat) pobytových sociálních služeb 
(např. azylového domu),

• jsou soběstační v základních životních 
úkonech a jsou mobilní (zařízení denního 
centra není bezbariérové).

Cíle služby
• snížení sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících s životem na ulici a jejich 
dopadu na společnost,

• motivování osob bez přístřeší k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti služby 
• poskytnutí zázemí pro osobní hygienu 

(v případě potřeby poskytnutí asistence při 
osobní hygieně),

• poradenství o zásadách hygieny 
a možnostech využívání zdravotnických 
zařízení,  

• transport uživatele do zdravotnického 
zařízení nebo sjednání návštěvy,

• poskytnutí podmínek pro vyprání šatstva, 
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 prostředků 

(zejména dávek pomoci v hmotné nouzi),
• pomoc při hledání vhodného zaměstnání,
• pomoc při sepisování dokumentů, při 

sestavování a podávání žádostí, doprovod 
na úřady,

• pomoc při zajištění vhodného bydlení nebo 
ubytování (v noclehárně, azylovém domě či 
ubytovně),

• pomoc při zprostředkování kontaktu 
s rodinou nebo jinými blízkými osobami. 
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V rámci činnosti služby Denní centrum 
Elim se dlouhodobě daří zajišťovat lidem 
bez přístřeší, kteří jsou v prvotní fázi 
práce nezřídka bez jakýchkoliv dokladů 
či finančních prostředků, jejich základní 
potřeby a vybavit je nezbytnými předpoklady 
k účinnému řešení jejich nepříznivé sociální 
situace. V praxi to znamená zejména zajištění 
dokladu totožnosti, evidence na ÚP, vyřízení 
dávek v hmotné nouzi a zajištění možnosti 
přenocování či dlouhodobějšího bydlení. 

V roce 2015 naši klienti využili:
Možnost provedení hygieny 1 015 x
Možnost přípravy vlastní stravy 2 072 x
Poskytnutí stravy 392 x
Praní 207 x
Výměna šatstva 171 x

Dále se podařilo vyřídit:
Osobní doklady (OP) 8 klientům
Evidence na ÚP 8 klientům
Dávky v hmotné nouzi 17 klientům
Invalidní důchod 1 klientovi
Zprostředkování noclehu 8 klientům
Zprostředkování ubytování v AD 4 klientům
Zprostředkování ubytování v ubytovně   
 5 klientům
Zprostředkování bydlení v pronájmu  
 1 klientovi
Jiné 20 klientům

Pracovníci
Vedoucí služby: Mgr. Oldřich Unar
Sociální pracovníci: Mgr. Magdaléna Holá, 
Mgr. Oldřich Unar, Eva Húšťová, DiS. 
Kontaktní pracovníci: Jaroslav Mikuš, Marek 
Húšť, Bc. Pavel Baričák

OHLASY

„Praní, vaření, koupání, vše je v pořádku 
a cením si personálu za vždy kladné 
vyřízení a požadování všech služeb.“ 

(anonymní dotazník – odpověď klienta 
na otázku „Pomáhá Vám služba Denní 
centrum Elim? Pokud ano, tak v čem?)

„Veľmi ľudský až kamarátsky, nie všade 
sa tak chovajú. Vďaka.“ 
(anonymní dotazník – odpověď klienta na 
otázku „Jak hodnotíte přístup a chování 
zaměstnanců denního centra ke 
klientům?)
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Sociální rehabilitace Elim

Vedoucí služby: Mgr. Jitka Eichlerová
Telefon: 720 736 725
E-mail: sr@elimvsetin.cz
Adresa: Smetanova ul. 1484, 755 01 Vsetín 
(„věžák“, 5. patro)

Provozní doba: 
Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00 hod.

Poslání
Posláním služby Sociální rehabilitace Elim je 
snaha o plné zapojení osob nacházejících se 
 

 
v nepříznivé sociální situaci do ekonomického, 
sociálního a kulturního života společnosti. 
Prostřednictvím individuální podpory těchto 
osob usilujeme o získání co nevyšší míry jejich 
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Cílová skupina
Služba je určená osobám ve věku  
18 – 64 let (podle § 4 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách):
• se zdravotním postižením,
• v krizi.

Denní centrum Elim – statistické údaje Rok 2014 Rok 2015

Počet klientů 84 81

Počet kontaktů 3 025 2 922

Počet intervencí celkem 797 745

     • individuální intervence 795 739

     • skupinové intervence 2 6

     • interdisciplinární intervence 0 0

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 2,54 2,57

Denní centrum Elim – hospodaření Rok 2014 Rok 2015

Náklady 1 313 286 Kč 1 390 864 Kč

Výnosy 1 312 694 Kč 1 389 362 Kč

Hospodářský výsledek - 592 Kč -1 502 Kč
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Cíle služby
Posílení či vybudování sociálních vazeb 
u uživatele a jeho začlenění do společnosti.

Základní činnosti služby 
• nácvik dovedností pro zvládání péče 

o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím,

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytované služby
• nácvik péče o domácnost, například péče 

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

• nácvik obsluhy běžných zařízení 
a spotřebičů,

• nácvik péče o děti nebo další členy 
domácnosti,

• nácvik samostatného pohybu včetně 
orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,

• nácvik dovedností potřebných k úředním 
úkonům, například vlastnoručního podpisu,

• doprovázení dospělých do školy, školského 
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové 
aktivity a doprovázení zpět,

• nácvik schopnosti využívat dopravní 
prostředky,

• nácvik chování v různých společenských 
situacích, zvýšení samostatnosti při hledání 
volného pracovního místa, výběr vhodného 
oblečení při různých společenských 
událostech,

• nácvik běžných a alternativních způsobů 
komunikace, kontaktu a práce s informacemi, 
telefonování, osobní kontakt, sestavení 
životopisu, žádosti o pracovní místo,

• upevňování získaných motorických, 
psychických a sociálních schopností 
a dovedností,

• podávání informací o možnostech získávání 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

• informační servis a zprostředkování služeb.
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Pracovníci
Vedoucí služby: Mgr. Jitka Eichlerová
Sociální pracovníci: Mgr. Jitka Eichlerová, 
Mgr. Barbora Polanská
Sociální asistenti: Radka Kandráková, DiS., 
Bc. Lenka Miklová, Jana Sucháčková, DiS.,
Jarmila Húšťová (od 7/2015)
DPP: Eva Húšťová (od 1/2015 do 2/2015), 
Jarmila Húšťová (od 3/2015 do 4/2015), Eva 
Fürstová (3/2015), Marta Kovářová (4/2015), 
Pavla Rúčková (od 4/2015 do 6/2015), Petr 
Matěj (od 4/2015 do 5/2015), Petra Skýpalová 
(od 4/2015 do 5/2015)
Počet dobrovolníků: 2
Počet odpracovaných hodin:  60

 
OHLASY

,,Děkuji, že jste.“ (klientka služby Sociální 
rehabilitace Elim, 34 let)

,,Díky Vám se mi podařilo získat DPČ.“ 
(klientka služby Sociální rehabilitace 
Elim, 54 let)

,,Moc se mi tady líbí, něco mě to naučilo 
a něco fakt dalo, hlavně jsem se naučil 
prát a vařit, taky mi to pomáhá nechodit 
do hospody.“ (klient služby Sociální 
rehabilitace Elim, 53 let)

Sociální rehabilitace Elim  
– statistické údaje 

Rok 2014 Rok 2015

Počet klientů 62 58

Počet kontaktů 2 118 1 725

Počet intervencí celkem 2 500 3 038

     • individuální intervence 1 875 2 085

     • skupinové intervence 603 915

     • interdisciplinární intervence 22 38

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 4,75 5,02

Sociální rehabilitace Elim  
– hospodaření

Rok 2014 Rok 2015

Náklady 2 966 830 Kč 2 460 183 Kč

Výnosy 2 963 537 Kč 2 459 913 Kč

Hospodářský výsledek - 3 293 Kč - 270 Kč
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Atletický klub ELIM Vsetín

Vedoucí služby: Mgr. Šárka Hromadová
Telefon: 604 383 779
E-mail: info@elimvsetin.cz

Adresa: Smetanova ul. 1484, 755 01 Vsetín 
(„věžák“, 5. patro)

Cíl
Cílem atletického klubu je, aby děti mohly 
trávit kvalitně svůj čas, porovnávaly své 
výkony s jinými sportovci a poznávaly některé 
z křesťanských hodnot v rámci letního 
Sportcampu.

Uskutečněné aktivity
Pravidelné tréninky: 
leden – červen 2015
• Tělocvična, školní hřiště ZŠ Rokytnice
 pondělí: 17:00 – 18:30 hod. žactvo (11– 15 let)
• Tělocvična, školní hřiště ZŠ Luh
úterý: 16:30 – 18:00 hod. atletická školka 

(věk 4 – 6 let)
 16:30 – 18:00 hod. atletická přípravka 

(7 – 10 let)
pátek: 17:00 – 19:00 hod. atlet. přípravka 

(7 – 10 let), žactvo (11 – 15 let)

září – prosinec 2015
• Tělocvična, školní hřiště ZŠ Rokytnice
 pondělí: 17:00 – 18:30 hod. žactvo (11– 15 let)
úterý:  16:30 – 18:00 hod. atletická školka 

(věk 4 – 6 let)
 16:30 – 18:00 hod. atletická přípravka
• Tělocvična v Sokolovně
čtvrtek: 15:30 – 17:00 hod. atletická přípravka 

(7 – 10 let), žactvo (11 – 15 let)

Závody a soutěže:
• Atletická soutěž ve Valašském Meziříčí, 

datum konání 28. 3. 2015, dosažené 
výsledky: 3x zlatá medaile, 2x stříbrná 

medaile, 5x bronzová medaile, 2x 4. místo 
• Mistrovství Středovýchodní Moravy 

v otrokovické hale, datum konání 18. 4. 2015, 
dosažené výsledky: 2x 1. místo, 1x 3. místo, 
1x 5. místo, 2x 8. místo.

• Krajský přebor mladšího žactva, přípravek 
v Uherském Hradišti, datum konání 
20. 6. 2015, dosažené výsledky: 2x zlatá 
medaile, 2x stříbrná medaile, 4x bronzová 
medaile, 4x 4. místo.

• Valachiarun, datum konání 3. 10. 2015, 
dosažené výsledky: 2x 1. místo

• Vánoční hala v Otrokovicích, datum konání 
21. 12. 2015, dosažené výsledky: 2x 
1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo, 5x 4. místo.
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Sportcamp III:
• Sportcamp III., datum konání 20. 7. – 24. 7. 2015, 

zúčastnilo se 33 dětí a 15 vedoucích.

Trenéři
atletická školka:  Pavlína Calabová
atletická přípravka:  Šárka Hromadová
 Iveta Piskláková
mladší a starší žáci:  Zdeněk Katrušák

DUCHOVNÍ PRÁCE

Duchovní práce je důležitou součástí naší 
činnosti. 
V roce 2015 proběhlo
• více než 350 ranních biblických zamyšlení 

v Azylovém domě Elim, prům. účast 
3 uživatelé,

• 9 bohoslužeb v Azylovém domě Elim, 
průměrná účast 7 uživatelů,

• 11 setkání nad Biblí v Azylovém domě Elim, 
průměrná účast 7 uživatelů.

V ostatních službách probíhá duchovní práce 
na individuální rovině.

Ostatní aktivity 

OHLASY
Velký význam pro náš oddíl má spokojenost 
rodičů, s kterými udržujeme kontakt. Úspěch 
na závodech povzbuzuje děti k většímu úsilí 
zlepšovat své výkony na tréninku. 

Letního Sportcampu se účastní i děti, které 
do oddílu nechodí, ale rádi s námi tráví 
prázdninový čas. Nárůst dětí v atletické 
školce je pro nás dobrým vstupem do 
dalších let. (vedoucí trenérů)

Atletický klub ELIM Vsetín 
– statistické údaje

Rok 2014 Rok 2015

Počet dětí 39 37

Počet tréninků: Atletická školka 33 31

                         Žactvo, přípravka 68 64 

Počet závodů 6 5

Sportcamp 1 1

Atletický klub ELIM Vsetín 
– hospodaření

Rok 2014 Rok 2015

Náklady 106 870 Kč 123 859 Kč

Výnosy 106 150 Kč 123 121 Kč

Hospodářský výsledek - 720 Kč - 738 Kč
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28. 4. 2015 jsme spolu s organizacemi 
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
o.p.s, a NADĚJE, pobočka Zlín, založili 
spolek Potravinová banka ve Zlínském kraji, 
z. s. (dále jen PBZK). Dnem 30. 9. 2015 
jsme ukončili členství v Potravinové bance 
v Ostravě, z. s., a od 1. 10. 2015 odebíráme 
potraviny od PBZK.
Díky členství v Potravinových bankách jsme 
v roce 2015 pro potřeby našich klientů získali 
4 362 kg potravin. K tomu jsme v rámci 
Národní potravinové sbírky, která proběhla 
dne 21. 11. 2015 v Hypermarketu Albert 

Vsetín, vybrali dalších 1 039 kg potravin za 
32 900 Kč. 
Do akce se zapojilo 22 dobrovolníků, kteří při 
této akci odpracovali celkem 60 hodin.

Vedoucí: Mgr. Ester Savková
Provoz: od 22. 12. 2015 do 31. 3. 2016
Adresa: Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm
Provozní doba: denně od 19:00 hod do 7:00 
hod. následujícího dne

Sedárna pro osoby bez přístřeší je opatření 
sociální pomoci, jímž se formou zajištění 
nočního pobytu předchází vážné újmě na 
zdraví či životě u osob, které jsou bez přístřeší 
a nemají zajištěno žádné ubytování. Službu 
provozujeme na základě objednávky města 
Rožnov pod Radhoštěm.

Základní informace o sedárně
V sedárně může osoba strávit noc na židli 
nebo na vlastním kartonu, provést osobní 
hygienu, připravit si teplý nápoj nebo 
jednoduché jídlo. Služby sedárny jsou určeny 
osobám bez přístřeší, mužům i ženám starším 
18 let, které jsou soběstačné v základních 
životních úkonech a jsou mobilní (zařízení 
sedárny není bezbariérové).

• sedárna fungovala v roce 2015 od 22. 12. 
do 31. 12., tj. 10 dnů, (v roce 2016 dále 
fungovala do 31. 3. 2016),

• vydána 44x potravinová pomoc (instantní 
polévka nebo paštika, čaj),

• sedárna byla využita na 36,66 %,

• průměrná návštěvnost 4,4 osoby/noc,

• sedárnu využilo 9 mužů.

Pracovníci
Dan Jurečka (DPP), Pavel Juřica (DPP)

POTRAVINOVÁ BANKA

SEDÁRNA

OHLASY

 „Je to lepší než nic, je tu teplo a sprcha.“ 
(muž využívající sedárnu, 57 let)
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NOC VENKU 
Noc venku je součástí celonárodní kampaně 
s cílem otevřít problematiku bezdomovectví 
široké veřejnosti a uskutečnila se 
19. listopadu 2015 v prostorách Domu kultury 
Vsetín a přilehlého okolí. Akci jsme uspořádali 
ve spolupráci s Azylovým domem pro ženy 
a matky s dětmi o.p.s. Během večera probíhal 
kulturní program a byla představena práce 
pořádajících organizací. Vstupné na akci bylo 
formou přinesených trvanlivých potravin. 

Noc venku v číslech:
• 17 dobrovolníků,
• 80 účastníků,
• 70 kg přinesených trvanlivých potravin, 

které poslouží lidem v nouzi,
• 90 zkonzumovaných porcí gulášové polévky,
• 9 spáčů venku,
• venkovní teplota celou noc kolem 10 °C, déšť.

Sedárna – statistické údaje Rok 2015

Počet klientů 9

Počet míst 12

Počet přenocovaní 44

Počet přepočtených úvazků pracovníků zajišťující provoz sedárny 0,062

Sedárna – hospodaření Rok 2015

Náklady 14 152 Kč

Výnosy 14 912 Kč

Hospodářský výsledek 760 Kč

REKONSTRUKCE STŘECHY AZYLOVÉHO DOMU
Na sklonku roku 2014 jsme zahájili kampaň 
ohledně získání prostředků na opravu střechy 
budovy azylového domu. Střecha má 100 let 
a vyžaduje opravu. Do konce roku 2015 se 
nám podařilo získat 680 000 Kč, což však 
nestačilo, abychom naplnili svůj původní 
záměr a zahájili práce v září 2015. Dalším 
důvodem odložení začátku prací byla také 
skutečnost, že došlo k výraznému navýšení 

odhadovaných cen stavebních prací. 
Rozhodli jsme se, že pro získání chybějících 
prostředků se pokusíme využít dotačních 
možností v roce 2016. V prosinci 2015 jsme 
zadali úpravu stávající prováděcí projektové 
dokumentace. Dosud získané prostředky 
chceme využít k úhradě nákladů spojených 
s rekonstrukcí, případně jako spoluúčast 
dotačního programu.
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Výrok auditora
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Účetní závěrka
ROZVAHA  k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 2 890 2 831
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 026 3 106
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky 9 9
A.II.3. Stavby 2 818 2 897

A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí 199 200

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -136 -275
A.IV.6. Oprávky ke stavbám -94 -190

A.IV.7.
Oprávky k samostatným hmotným movitým 
věcem a souborům hmotných movitých věcí

-42 -85

B. Krátkodobý majetek celkem 2 055 2 956
B.II. Pohledávky celkem 820 487
B.II.1. Odběratelé 565 0
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 224 416
B.II.5. Ostatní pohledávky 31 71
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 189 2 432
B.III.1. Pokladna 42 41
B.III.3. Účty v bankách 1 147 2 391
B.IV. Jiná aktiva celkem 46 37
B.IV.1. Náklady příštích období 46 37
                  Aktiva celkem 4 945 5 787

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 4 005 4 541
A.I. Jmění celkem 3 827 4 466
A.I.1. Vlastní jmění 3 706 3 786
A.I.2. Fondy 121 680
A.II. Výsledek hospodaření celkem 178 75
A.II.1. Účet výsledku hospodaření x 75
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 178 x
B. Cizí zdroje celkem 940 1 246
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 224 420
B.II.6. Dohadné účty pasivní 224 420
B.III. Krátkodobé závazky celkem 714 821
B.III.1. Dodavatelé 49 53
B.III.3. Přijaté zálohy 0 85
B.III.4. Ostatní závazky 0 1
B.III.5. Zaměstnanci 0 4
B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 420 441

B.III.7.
Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

220 219

B.III.9. Ostatní přímé daně 25 17
B.III.11 Ostatní daně a poplatky 0 1
B.IV. Jiná pasiva celkem 2 5
B.IV.1. Výdaje příštích období 2 2
B.IV.2. Výnosy příštích období 0 3
                  Pasiva celkem 4 945 5 787
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

Označení Název ukazatele Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady    
A.I. Spotřebované nákupy celkem 944  944
A.I.1. Spotřeba materiálu 603  603
A.I.2. Spotřeba energie 290  290
A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 51  51
A.II. Služby celkem 1 193  1 193
A.II.5. Opravy a udržování 147  147
A.II.6. Cestovné 33  33
A.II.7. Náklady na reprezentaci 1  1
A.II.8. Ostatní služby 1 012  1 012
A.III. Osobní náklady celkem 8 039  8 039
A.III.9. Mzdové náklady 6 002  6 002
A.III.10. Zákonné sociální pojištění 1 992  1 992
A.III.12. Zákonné sociální náklady 40  40
A.III.13. Ostatní sociální náklady 5  5
A.IV. Daně a poplatky celkem 9  9
A.IV.14. Daň silniční 9  9
A.V. Ostatní náklady celkem 99  99
A.V.24. Jiné ostatní náklady 99  99

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav-
ných položek celkem 139  139

A.VI.25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 139  139

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 16  16
A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 16  16
                     Náklady celkem 10 439  0 10 439

Označení Název ukazatele Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

B. Výnosy    
B.I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 732  1 732
B.I.2. Tržby z prodeje tržeb 1 732  1 732
B.IV. Ostatní výnosy celkem 50  50
B.IV.15. Úroky 11  11
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 39  39

B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 10  10

B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 10  10
B.VI. Přijaté příspěvky celkem 456  456
B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 456  456
B.VII. Provozní dotace celkem 8 266  8 266
B.VII.29. Provozní dotace 8 266  8 266
                  Výnosy celkem 10 514  0 10 514
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 75 75
D. Výsledek hospodaření po zdanění 75 75
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Příloha k účetní závěrce (v tisících Kč)
Účetní jednotka: Elim Vsetín, o.p.s. (dále jen Společnost)
Sídlo: Vsetín, Horní Jasenka 119
IČ: 01955144
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: 22. srpna 2013

Zakladatel:
Spolek přátel Elimu Vsetín, Horní Jasenka 119, Vsetín, IČ 
03076024

Druh obecně prospěšných 
služeb:

pomoc osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou by-
dlení, realizace pracovní terapie pro klienty ostatních služeb, 
pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám v krizi, po-
řádání zájmových klubů a akcí pro děti a mládež

Doplňková činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 ŽZ
Statutární orgán: Mgr. Ing. Jiří Růžička, ředitel Společnosti
Účetní období: kalendářní rok 2015
Použité účetní metody: zákon 563/1991 v platném znění, vyhláška č. 504/2002, české 

účetní standardy pro nevýdělečné organizace

Způsob zpracování účetních 
dokladů:

software POHODA premium firmy Stormware, s.r.o.

Způsob úschovy účetních 
dokladů:

dle Archivační a skartační směrnice v sídle Společnosti

Způsob vypořádání HV za 
rok 2014:

hospodářský výsledek byl dle rozhodnutí správní rady zúčtován 
do jmění Společnosti

Způsob odpisování:
majetek je odepisován pouze účetně dle odpisového plánu, da-
ňově se odpisy neuplatňují, majetek je nabytý bezúplatně

Průměrný přepočtený počet  
zaměstnanců: 

počet mzdové náklady

řídicí pracovníci           2,89 1 076
ostatní         20,36 4 926
Závazky k 31.12.2015  
splatné 10.1.2016:

sociální pojištění                    154

zdravotní pojištění                      66
daň ze závislé činnosti                      17

Dlouhodobé závazky:                                     0
Náklady na pořízení investic:                                 80

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení uzávěrky nedošlo k žádné významné události. 
Ředitel, členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci nemají účast v osobách, s nimiž 
měla Společnost ve vykazovaném období obchodní nebo jiné smluvní vztahy.

V účetním období 2015: Společnost neměla žádné příjmy z doplňkové činnosti. Řediteli  
a členům správní a dozorčí rady nebyly vyplaceny žádné odmě-
ny ani poskytnuty půjčky nebo zálohy.
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VÝSLEDOVKA PO SLUŽBÁCH

Činnost náklady výnosy HV

Azylový dům Elim 4 769 941 Kč 4 838 416 Kč 68 475 Kč

Noclehárna Elim 1 035 226 Kč 1 034 980 Kč -246 Kč

Denní centrum Elim 1 390 864 Kč 1 389 362 Kč -1 502 Kč

Terénní práce Elim 484 924 Kč 482 400 Kč -2 524 Kč

Sociální rehabilitace Elim 2 460 183 Kč 2 459 913 Kč -270 Kč

Sedárna v Rožnově pod Radhoš-
těm

14 152 Kč 14 912 Kč 760 Kč

Atletický klub Elim Vsetín 123 859 Kč 123 121 Kč -738 Kč

Středisko Elim vč. darů 
z Potravinové banky

159 630 Kč 170 506 Kč 10 876 Kč

Hospodářský výsledek 10 438 779 Kč 10 513 610 Kč 74 831 Kč

Výroční zpráva bude založena ve sbírce listin vedené u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, 
vložce 1203.

Výroční zprávu za rok 2015 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Elim Vsetín, o.p.s.

Komentář k výkazu zisku a ztráty:

Výnosy:         B.VI.27. Přijaté příspěvky:                                B.VII.29. Provozní dotace:

Přijaté dary finanční 67
Zlínský kraj ze státního 
rozpočtu

7 549

Přijaté dary naturální 159 Zlínský kraj z rozpočtu ZK 223
Příspěvky obcí 10 Město Vsetín 468
Příspěvek Města Vsetín 220 Obce 26
Příspěvky celkem 456 Dotace celkem 8 266
Komentář k rozvaze:
Pasiva:
A.I.2. Fondy Fond na pořízení investic tvořený z darů a ze zisku

Stanovení základu daně  
z příjmů:

Účetní HV upravený o nedaňové náklady (výdaje na reprezen-
taci, poskytnuté členské příspěvky a hodnotu darovaných potra-
vin) a nedaňové výnosy (bezúplatná plnění – dary) byl snížen o 
částku 32 tisíc Kč dle § 34h a dále bylo využito snížení základu 
daně dle § 20 odst. 7 o částku 24 tisíc Kč. Vypočtená daň byla 
snížena o částku 36 tisíc Kč dle § 35 odst. 1a.
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Zlínský kraj

Města a obce

Město Kelč 

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Vsetín

Město Zubří

Městys Nový Hrozenkov

Obec Jablůnka

Obec Janová

Obec Leskovec

Obec Lužná

Obec Pržno

Obec Valašská Polanka

Firmy

Austin Detonator s.r.o.

David's Agency s.r.o.

INDET SAFETY SYSTEMS

IVF Czech Republic s.r.o.

Lázně Luhačovice, a.s.

MivoDevelopment, s.r.o.

Optimum – centrum pojištění, s.r.o.

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

SERVIS CLIMAX a.s.

SVAR TECHNIK, spol. s r.o.

Církve

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně – Maják

Jiné

Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

Český atletický svaz

a další jednotliví dárci

Dárci v roce 2015

Děkujeme všem dárcům, kteří nás podpořili,  

ať už finančně, hmotným darem nebo darem času.  

Velice si Vaší podpory ceníme.
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Elim Vsetín, o.p.s.

IČ: 01955144
Bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. ú.: 2700485191/2010

Sídlo společnosti: 
Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín

Korespondenční adresa společnosti:
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Tel.: +420 720 736 722
e-mail: info@elimvsetin.cz

www.elimvsetin.cz

Názory zde prezentované vyjadřují postoje obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.
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Pokračujeme v přípravách 

rekonstrukce střechy azylového domu

100 let stará střecha na budově  

azylového domu vyžaduje opravu

Do konce roku 2015 jsme na financování oprav  

získali 680 000 Kč

V roce 2016 připravujeme podání investičního projektu  

na zajištění chybějících prostředků


