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Elim Vsetín, o.p.s. 1

Úvodní slovo

Vážení a milí čtenáři,

při bilancování ročních statistik jsem si uvědomil, že jsme svou pomocí a aktivitami zasáhli 

více než 310 lidí ve Vsetíně. To, co mne na tom těší, není počet osob jako takový, ale fakt, že 

za každým z těchto jedinců stojí životní příběh. Můžeme říci, že jsme se ve větší či menší míře 

stali součástí 310 životních příběhů – někdy snazších, jindy složitějších, jednou jen letecky, jindy 

zase hloubkově a dlouhodobě. Jsem moc vděčný, že jsme každému jedinci mohli nabídnout 

cílenou pomoc a přinést do jeho životního příběhu alespoň trochu naděje, radosti nebo pěkných 

chvil. Věřím, že některým jsme pomohli odrazit se ze dna, nabídli střechu nad hlavou, stravu či 

sprchu, pomohli jsme otevřít dlouho zavřené dveře, zorganizovali dobrý trénink nebo pomohli 

zvládnout situace, které se zdají být nepřekonatelné.

Abychom i nadále byli schopni takto pomáhat, věnovali jsme se také získávání finančních 

prostředků na rekonstrukci střechy nad azylovým domem. Za tímto účelem jsme připravili 

a podali projekt v rámci integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Součástí 

projektu by vedle rekonstrukce střechy a podkroví měla být také modernizace části prostor 

azylového domu i noclehárny a nákup nového vozidla, které bude sloužit jako mobilní kancelář 

pro práci s klienty v terénu.

Poslední kvartál roku jsme strávili, dalo by se říct, ve znamení nových aktivit. V rámci projektu 

ESF s názvem Komplexní rozvoj a posílení kapacit pracovníků jsme se systematicky zaměřili 

na rozvoj fundraisingu a posílení propagace. Provedli jsme organizační změny na postu 

vedoucího v sociální rehabilitaci a přijali několik nových kolegů. Připravovali jsme se též na 

zahájení poskytování služeb v Rožnově pod Radhoštěm.

Obdobně jako loni jsme se zapojili do Národní potravinové sbírky a ve spolupráci s Azylovým 

domem pro ženy a matky s dětmi uspořádali Noc venku.

Vnímám, že pro svou práci potřebujeme jeden druhého, potřebujeme tým. Bez vzájemné 

spolupráce bychom jen stěží dokázali to, co děláme. Děkuji proto všem svým kolegům, ať už svou 

práci dělají přímo mezi lidmi, jimž pomáháme, nebo tyto činnosti vedou či vytváří zázemí tím, že 

získávají finance, jednají se spolupracujícími organizacemi, zajišťují potřebnou administrativu. 

Společné úsilí na všech těchto frontách je nezbytné k tomu, abychom byli schopni nabídnout 

láskyplnou a kvalitní pomoc těm, kdo ji potřebují.

Rád bych vyjádřil poděkování i spolupracovníkům z jiných organizací či institucí, kteří nám byli 

při naší práci nápomocni. Děkuji Pánu Bohu, že nám dával sílu přestát náročné chvíle a je 

zdrojem naší naděje a sil.

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

Facebook:                                 www.facebook.com/elimvsetin/

Správní rada: Mgr. et Ing. Vladimír Nedbal – předseda
Ing. Tomáš Pospíchal – člen
Ing. Petr Hurta – člen do 22. 8. 2016
Ing. David Uhřík – člen od 23. 8. 2016

Dozorčí rada: Mgr. Radmila Navrátilová – předseda  
do 22. 8. 2016, člen od 23. 8. 2016
Ing. Lenka Navrátilová – člen  
do 22. 8. 2016, předseda od 23. 8. 2016
Daniel Hurta – člen do 22. 8. 2016
MUDr. Mária Schieferdecker – člen  
od 23. 8. 2016

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

(do 31.3. 2016)

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

Vzdělávání zaměstnanců probíhá formou vzdělávacích kurzů, seminářů, příp. účastí na 
konferencích. Během roku 2016 absolvovali pracovníci přímé péče odborné stáže za účelem 
sdílení dobré praxe a školicí akce zaměřené na potřeby dané sociální služby.
V roce 2016 pracovali na úseku ředitele: Mgr. Ing. Jiří Růžička (ředitel a projektový manažer), 
Mgr. Miroslav Ildža (manažer rozvoje služeb od 1. 8. 2016), Jarmila Chromčáková (účetní), 
Radmila Matalíková (projektová asistentka), Jarmila Húšťová (fundraiser a PR pracovník do 
30. 6. 2016) a Adéla Kaláčová (fundraiser a PR pracovník od 2. 9. 2016).  

Počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016

V pracovním poměru ke dni 31. 12. 2016 26 zaměstnanců
Na DPP a DPČ ke dni 31. 12. 2016 7 zaměstnanců
Průměrný počet přepočtených úvazků za rok 2016 23,18 úvazků
Průměrný počet přepočtených úvazků vč. dohod za rok 2016 25,03 úvazků

Odborná praxe za rok 2016
6 studentů – 490 hodin

7 praktikantů – 118 hodin
celkem – 608 hodin

Dobrovolníci za rok 2016 37 dobrovolníků  
– 356 hodin

Podpora pracovníků přímé péče
Supervize týmová 11 x
Supervize individuální 6 x

Aktivity obecně prospěšné společnosti jsou vykonávány v pěti registrovaných sociálních 
službách dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rámci ostatních činností a projektů 
a v atletickém klubu, který nabízí volnočasové aktivity 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 je určena osobám bez přístřeší. 
V noclehárně je možné přenocovat, provést 
osobní hygienu a řešit svou nepříznivou 
situaci.

Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, 
muži i ženy od 18 let do 80 let schopní 
sebeobsluhy.

Cíl služby
• snížit sociální a zdravotní rizika související 

s životem na ulici

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 2016:
• poskytnuto 106 balíčků potravinové pomoci 

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

• službu využilo 8 žen a 75 mužů
• nabídku jít bydlet do azylového domu přijalo 

23 uživatelů
• celková kapacita služby byla využita na 

43,14 %, z toho noclehárna muži na 47,56 %, 
noclehárna ženy na 29,85 %

• službu využilo v průměru 6,9 osob/noc, 
z toho 5,72 mužů a 1,20 žen

Noclehárna Elim
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Noclehárna Elim – statistické údaje Rok 2015 Rok 2016

Počet klientů 80 83

Počet kontaktů 2 451 2 526

Počet lůžek 16 16

Počet lůžkodnů 2 451* 2 526**

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 1,280 1,394

* z toho 2 373 lůžkodnů, za které byla uživateli účtována úhrada
** z toho 2 452 lůžkodnů, za které byla uživateli účtována úhrada

Noclehárna Elim – hospodaření Rok 2015 Rok 2016

Náklady 1 035 226 Kč 1 104 737 Kč

Výnosy 1 034 980 Kč 1 094 230 Kč 

Hospodářský výsledek - 246 Kč  - 10 507 Kč

Pracovníci
Vedoucí služby: Mgr. Ester Savková
Sociální pracovníci: Mgr. Miroslav Ildža (do 
07/2016), Jana Martinková, DiS., Mgr. Hana 
Skalková 
Koordinátor přímé péče: Libuše Uhříková (od 
08/2016)
Sociální asistenti: Bc. Pavel Baričák, 
Dobromila Čmelíková, Miroslav Haberland 
(do 06/2016), Jaroslav Hošpes (od 06/2016), 
David Húšť, Michal Charvát (od 07/2016), 
Daniel Látal (od 12/2016), Ladislav Mikuš (od 
09/2016), Ondřej Zachariah Mikuš, Jaroslav 
Šulák, Libuše Uhříková (do 07/2016), Eva 
Valchářová (od 03/2016)

Správce azylového domu a noclehárny:
Zdeněk Lín 
Pomocný pracovník údržby: Jan Zbořil 
(od 11/2016)

OHLASY Z ANONYMNÍHO 
DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI

Jak nebo v čem vám služba 
noclehárny pomáhá?

„můžu kde spát (hlavní), někdy malé 
občerstvení (pití, jídlo)“

„že jsem v teple“
„radou“
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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 2016:
• poskytnuto 311 balíčků potravinové pomoci 

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

• nabídka aktivizačních činností, v rámci 
kterých bylo vykonáno 4 551 hod. pracovní 
terapie

• nabídka aktivit podporujících sociální 
začleňování uživatelů do společnosti: besedy: 
10 – prům. účast 7,75 uživatele, sportovní 
a volnočasové aktivity: 63 akcí (šipky, 
pétanque apod.) – průměrná účast 8,86 osob

• podpora při hledání pracovního uplatnění: 
16 uživatelů nastoupilo do zaměstnání

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

• zkvalitnění podmínek – nová kuchyňská linka, 
nová podlahová krytina na některých pokojích

• do služby bylo zapojeno 33 dobrovolníků, kteří 
věnovali azylovému domu 106 hod. práce

• kapacita služby byla využita na 93,59 %

Pracovníci
Vedoucí služby: Mgr. Ester Savková
Sociální pracovníci: Mgr. Miroslav Ildža (do 
07/2016), Jana Martinková, DiS., Mgr. Hana 
Skalková 
Koordinátor přímé péče: Libuše Uhříková (od 
08/2016)
Sociální asistenti: Bc. Pavel Baričák, 
Dobromila Čmelíková, Miroslav Haberland 
(do 06/2016), Jaroslav Hošpes (od 06/2016), 
David Húšť, Michal Charvát (od 07/2016), 
Daniel Látal (od 12/2016), Ladislav Mikuš (od 
09/2016), Ondřej Zachariah Mikuš, Jaroslav 
Šulák, Libuše Uhříková (do 07/2016), Eva 
Valchářová (od 03/2016)

Pracovní terapeut: Karel Uhřík (do 03/2016), 
Karel Šmíra od (04/2016) 
Správce azylového domu a noclehárny: 
Zdeněk Lín 
Pomocný pracovník údržby: Jan Zbořil (od 
11/2016)

OHLASY Z ANONYMNÍHO DOTAZNÍKU

Jak se změnila Vaše situace za pomoci 
Azylového domu Elim?

„… já bych chtěl všem pracovníkům 
Azylového domu Elim moc poděkovat. Je mi 
zde dobře a dlouho jsem se tak spokojeně 

necítil. Děkuji!“
„… vyřešil jsem a stále řeším osobní 

problémy, které jsem dřív házel za hlavu,  
je to mnohem lepší…“

„… no, nad tím jsem ještě nepřemýšlel, mám 
tady jídlo, televizi, mám všechno zajištěné.“ 
„… změnila se, že nespím venku, mohu se 
dívat na internet na práce a zlepšil se mi 

životní styl“
„… vybavil jsem osobní doklady, pomohlo 

mně to moc“
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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 2015 Rok 2016

Počet klientů 76 75

Počet lůžek 36 36

Počet lůžkodnů 12 205 12 332

Počet intervencí celkem 3 014 2 527

     • individuální intervence 2 721 2 226

     • skupinové intervence 0 0

     • interdisciplinární intervence 93 301

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 7,160 7,594

Azylový dům Elim – hospodaření Rok 2015 Rok 2016

Náklady 4 769 941 Kč 5 194 395 Kč

Výnosy 4 838 416 Kč 5 312 785 Kč

Hospodářský výsledek 68 475 Kč 118 390 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 2016 se podařilo vyřídit:
Osobní doklady (OP) 9 klientům
Evidence na ÚP 5 klientům
Dávky v hmotné nouzi 8 klientům
Zprostředkování ubytování v AD 5 klientům
Zprostředkování ubytování v ubytovně  6 klientům

Zprostředkování práce 2 klientům
Jiné 22 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 2015 Rok 2016

Počet klientů 45 47

Počet kontaktů 1 264 1 054

Počet intervencí celkem 121 152

     • individuální intervence 121 145

     • skupinové intervence 0 4

     • interdisciplinární intervence 0 3

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 0,890 1,200

Terénní práce Elim – hospodaření Rok 2015 Rok 2016

Náklady 484 924 Kč 671 970 Kč

Výnosy 482 400 Kč 666 700 Kč

Hospodářský výsledek - 2 524 Kč - 5 270 Kč



12 Výroční zpráva 2016

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 
• sociální poradenství
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

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

• pomoc při zprostředkování kontaktu 
s rodinou nebo jinými blízkými osobami 

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 2016 naši klienti využili:
Možnost provedení hygieny 1 068 x
Možnost přípravy vlastní stravy 1 865 x
Poskytnutí stravy 672 x
Praní 188 x
Výměna šatstva 143 x

Dále se podařilo vyřídit:
Osobní doklady (OP) 8 klientům
Evidence na ÚP 8 klientům
Dávky v hmotné nouzi 16 klientům
Zprostředkování noclehu 8 klientům
Zprostředkování ubytování v AD 3 klientům
Zprostředkování ubytování v ubytovně   
 3 klientům
Zprostředkování práce 1 klientovi
Jiné 27 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
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Sociální rehabilitace Elim

Vedoucí služby: Mgr. Miroslav Ildža
Telefon: 720 736 721
E-mail: sr@elimvsetin.cz
Adresa: Smetanova ul. 1484, 755 01 Vsetín 
(„věžák“, 5. patro)

Provozní doba: 
od 1. 1. 2016 do 9. 10. 2016
Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00 hod.

od 10. 10. 2016 do 31. 12. 2016
Pondělí – Pátek 7:30 – 15:30 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:
• se zdravotním postižením
• v krizi

Denní centrum Elim – statistické údaje Rok 2015 Rok 2016

Počet klientů 81 86

Počet kontaktů 2 922 3 023

Počet intervencí celkem 745 703

     • individuální intervence 739 703

     • skupinové intervence 6 0

     • interdisciplinární intervence 0 0

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 2,570 2,520

Denní centrum Elim – hospodaření Rok 2015 Rok 2016

Náklady 1 390 864 Kč 1 438 245 Kč

Výnosy 1 389 362 Kč 1 434 585 Kč

Hospodářský výsledek - 1 502 Kč - 3 660 Kč
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Cíl 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

Pracovníci
Vedoucí služby: Mgr. Jitka Eichlerová 
(do 31. 7. 2016), Mgr. Miroslav Ildža 
(od 1. 8. 2016)
Sociální pracovníci: Mgr. Jitka Eichlerová, 
Mgr. Barbora Polanská (do 9/2016)
Sociální asistenti: Radka Kandráková, DiS., 
Jana Sucháčková, DiS., Jarmila Húšťová, 
Bc. Lenka Miklová (do 8/2016), Mgr. Dita 
Línová (od 11/2016)
DPP: Mgr. Dita Línová (10/2016)
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OHLASY

,,Děkuji za tyto služby a jsem ráda, že je můžu využívat. Vyhovuje mi rozličnost aktivit 
a příjemní lidé.“ (klientka služby Sociální rehabilitace Elim, 34 let)

,,Já sem velice ráda chodím, pomáhá mi to fyzicky i psychicky. Lepší se mi můj psychický 
stav.“ (klientka služby Sociální rehabilitace Elim, 41 let)

,,Pomohli mi se trochu osamostatnit. Učím se nové věci a pomůžou mi vyřídit věci, 
které neumím.“ (klient služby Sociální rehabilitace Elim, 26 let)

Sociální rehabilitace Elim  
– statistické údaje 

Rok 2015 Rok 2016

Počet klientů 58 49

Počet kontaktů 1 725 2 360

Počet intervencí celkem 3 038 3 102

     • individuální intervence 2 085 2 147

     • skupinové intervence 915 895

     • interdisciplinární intervence 38 60

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 5,02 5,07

Sociální rehabilitace Elim  
– hospodaření

Rok 2015 Rok 2016

Náklady 2 460 183 Kč 2 784 522 Kč

Výnosy 2 459 913 Kč 2 758 728 Kč

Hospodářský výsledek - 270 Kč - 25 794 Kč

Sociální rehabilitace Elim je od 1. 8. 2016 financována z projektu Podpora a rozvoj vybraných 
sociálních služeb ve Zlínském kraji, financovaného z Evropského sociálního fondu.
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Sedárna

Vedoucí služby: Mgr. Ester Savková
Provoz: od 22. 12. 2015 do 31. 3. 2016
Adresa: Čechova 1027,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Provozní doba: denně 19:00 – 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 2016 od 1. 1. do 31. 3.
• vydána 235x potravinová pomoc (instantní 

polévka nebo paštika, čaj)
• sedárna byla využita na 45,15 %
• průměrná návštěvnost 5,53 osoby/noc
• sedárnu využilo 15 mužů a 2 ženy

Pracovníci
Dan Jurečka, Tomáš Kacler (01/2016), Jiří 
Tomášek (02/2016), František Křenek (DPP), 
Jiří Hudek (DPP), Pavel Juřica (DPP)

Sedárna – statistické údaje Rok 2015 Rok 2016

Počet klientů 9 17

Počet míst 12 12

Počet přenocovaní 44 504

Počet přepočtených úvazků pracovníků 

zajišťující provoz sedárny
0,062 0,690

Sedárna – hospodaření Rok 2015 Rok 2016

Náklady 14 152 Kč 177 397 Kč

Výnosy 14 912 Kč 176 758 Kč

Hospodářský výsledek 760 Kč - 639 Kč
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Projekt Komplexní rozvoj a posílení kapacit 
pracovníků Elim Vsetín, o.p.s 

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 2016
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 
(7 – 10 let)

září – prosinec 2016
Tělocvična, školní hřiště ZŠ Ohrada
pondělí: 16:30 - 18:00 hod. žactvo, st. přípravka 

(9 – 15 let)
středa: 16:30 - 18:00 hod. žactvo (11 – 15 let)                                           
čtvrtek: 16:00 - 17:30 hod. atletická školka-věk 

(4 – 6 let) 
 16:00 - 17:30 hod. atletická přípravka 

(7 – 10 let)  

Závody a soutěže:
• Atletická soutěž ve Valašském Meziříčí, 

datum konání 13. 3. 2016, dosažené 
výsledky: 2x zlatá medaile, 2x stříbrná 
medaile, 5x bronzová medaile, 2x 4. místo 

Registrační číslo projektu:  
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002059
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Poskytnutí finanční podpory EU do výše: 
1 839 580 Kč

V roce 2016 jsme z této podpory vyčerpali 
částku 318 311 Kč.
Projekt je zaměřen na profesionální rozvoj 

pracovníků Elim Vsetín, o.p.s. Prostřednictvím 
vzdělávacích aktivit, odborných stáží a cílené 
podpory ze strany expertů na strategické 
plánování, propagaci, fundraising a sociální 
podnikání chceme dosáhnout efektivního 
řízení s dopadem na vyšší kvalitu poskytování 
sociálních služeb. Projekt je zaměřen též 
na posílení výkonu fundraisingu i PR aktivit 
a zvýšení známosti značky Elim Vsetín mezi 
veřejností.
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• Atletický pětiboj mateřských školek 
– 2. ročník, 13. 4. 2016

• Mistrovství Středovýchodní Moravy 
v otrokovické hale, datum konání 18. 4. 2016, 
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. 2016, dosažené výsledky: 2x zlatá 
medaile, 2x stříbrná medaile, 4x bronzová 
medaile, 4x 4. místo

• Mikulášské závody v Atletické hale 
Otrokovice, datum konání 6. 12. 2016, 
dosažené výsledky: 2x 4. místo, 1x 5. místo, 
8x 6. místo

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

Atletický klub ELIM Vsetín 
– statistické údaje

Rok 2015 Rok 2016

Počet dětí 37 61

Počet tréninků: Atletická školka 31 16

                         Žactvo, přípravka 64 45 

Počet závodů 5 5

Sportcamp 1 0

Atletický klub ELIM Vsetín 
– hospodaření

Rok 2015 Rok 2016

Náklady 123 859 Kč 135 063 Kč

Výnosy 123 121 Kč 134 982 Kč

Hospodářský výsledek - 738 Kč - 81 Kč
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Díky členství v Potravinové bance ve Zlínském 
kraji, z. s., jsme pro potřeby našich klientů 
získali 2 475 kg potravin v celkové hodnotě 
55 812 Kč. K tomu jsme v rámci Národní 
potravinové sbírky, která proběhla dne 
12. 11. 2016 v Hypermarketu Albert Vsetín, 
vybrali dalších 700 kg potravin za 28 037 Kč. 
Do této akce se zapojilo 17 dobrovolníků, kteří 
odpracovali celkem 47 hodin. 
Od listopadu 2016 jsme zapojeni do projektu 
„Potravinová a materiální pomoc nejchudším 
osobám II“ v rámci Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci. Díky tomuto 
projektu budeme moci dát lidem v nouzi 
kvalitní potraviny, hygienické potřeby, základní 
domácí potřeby a vybrané druhy oblečení. 

V prosinci 2016 jsme díky tomuto projektu 
mohli předat 44 osobám balíček se základními 
potravinami a hygienickými potřebami.

DUCHOVNÍ PRÁCE

Duchovní práce je důležitou součástí naší 
činnosti. 
V roce 2016 proběhlo
• více než 350 ranních biblických zamyšlení 

v Azylovém domě Elim, prům. účast 
3 uživatelé

• 12 bohoslužeb v Azylovém domě Elim, 
průměrná účast 7,42 uživatelů

• 17 setkání nad Biblí v Azylovém domě Elim, 
průměrná účast 9,17 uživatelů

• 12 setkání nad Biblí v Denním centru Elim 
s jedním uživatelem

• 115 návštěv klientů v nemocnici, navštíveno 
26 klientů

V ostatních službách probíhá duchovní práce 
na individuální rovině.
V roce 2016 vyšla 4 čísla Modlitebních témat, 
která jsou určena Spolku přátel Elimu, členům 

církví a zaměstnancům. Prostřednictvím 
modlitebních témat sdělujeme v tištěné 
podobě informace o dění v organizaci, naše 
materiální či modlitební potřeby a v neposlední 
řadě také příběhy našich klientů.

POTRAVINOVÁ BANKA

Ostatní aktivity 
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PŘÍPRAVA VZNIKU NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ V ROŽNOVĚ P. R.
V říjnu 2016 byla naše společnost vyzvána 
Městem Rožnov pod Radhoštěm k podání 
nabídky na realizaci provozu noclehárny 
a nízkoprahového denního centra pro osoby 
bez přístřeší v Rožnově pod Radhoštěm 
se zahájením provozu od 1. 1. 2017. Městu 
Rožnov jsme nabídku na realizaci těchto 
služeb zpracovali a podali. Radou města 
jsme byli z podaných nabídek vybráni 

k provozování těchto služeb. Vzhledem 
k předpokládanému termínu zahájení 
provozu jsme v listopadu a prosinci řešili 
výběr týmu pracovníků těchto služeb přes 
vyhlášená výběrová řízení, jejich zaučení, 
nastavovali parametry služeb i  základní 
předpisy služeb a pořizovali potřebné 
vybavení.

NOC VENKU 
Noc venku je součástí celonárodní kampaně 
s cílem otevřít problematiku bezdomovectví 
široké veřejnosti a uskutečnila se 24. listopadu 
2016 v prostorách zámku ve Vsetíně 
a přilehlém parku. Letošní vsetínský 2. ročník 
jsme uspořádali ve spolupráci s Azylovým 
domem pro ženy a matky s dětmi o.p.s. 
Jako upoutávka na večerní akci proběhlo 
během dne v zámeckém parku představení 
hasičské techniky pro děti z mateřských 
škol a školních družin a před Domem kultury 
hudební vystoupení Honzy Žambocha. Náplní 
samotného večera byla divadelní a hudební 

představení, vše prokládáno představením 
práce pořádajících organizací. Vstupné na 
akci bylo formou přinesených trvanlivých 
potravin. 

Noc venku v číslech:
• 7 dobrovolníků z Elimu Vsetín
• 146 účastníků
• 100 kg přinesených trvanlivých potravin, 

které poslouží lidem v nouzi
• 13 spáčů venku
• venkovní teplota celou noc kolem 7 °C

REKONSTRUKCE STŘECHY AZYLOVÉHO DOMU
V závěru roku 2014 jsme zahájili kampaň 
ohledně získání prostředků na opravu střechy 
budovy azylového domu. Střecha má 100 let 
a vyžaduje opravu. Do konce roku 2016 se 
nám podařilo získat 1 105 375 Kč. Přestože 
se jedná o solidní částku, pro náš původní 
záměr začít s rekonstrukcí to nestačí. Proto 
jsme podali v říjnu 2016 projekt do IROPu, 

v rámci něhož bychom chtěli zrekonstruovat 
budovu azylového domu a také zlepšit 
úroveň terénní práce zakoupením nového 
auta terénní promoci, tzv. Mobil help. 
Celková výše projektu je 11 360 000 Kč. Zda 
bude náš projekt podpořen, se dovíme na 
jaře 2017.  

KABELKOVÝ BAZÁREK
V dubnu 2016 se uskutečnil Jarní bazárek 
kabelek, pásků, šátků, peněženek a bižuterie. 

Výtěžek 10 000 Kč byl věnován na činnost 
organizace Elim Vsetín, o.p.s.
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Výrok auditora
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Účetní závěrka
ROZVAHA k 31. 12. 2016  (v celých tisících Kč)

Účetní závěrka 
 

ROZVAHA  
k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) 

 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 2 831 2 879 
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 106 3 294 
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky 9 9 
A.II.3. Stavby 2 897 2 898 
A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory  200 200 
A.II.9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  187 
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -275 -415 
A.IV.6. Oprávky ke stavbám -190 -288 
A.IV.7. Oprávky k samo. hmotným movitým věcem -85 -127 
B. Krátkodobý majetek celkem 2 956 5 142 
B.II. Pohledávky celkem 487 543 
B.II.1. Odběratelé 0 0 
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 416 458 
B.II.5. Ostatní pohledávky 71 71 
B.II.13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. ÚSC  14 
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 432 4 557 
B.III.1. Pokladna 41 16 
B.III.3. Účty v bankách 2 391 4 541 
B.IV. Jiná aktiva celkem 37 42 
B.IV.1. Náklady příštích období 37 42 
                  Aktiva celkem 5 787 8 021 

    
Označení PASIVA Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 

dni účetního období 
A. Vlastní zdroje celkem 4 541 4 835 
A.I. Jmění celkem 4 466 4 766 
A.I.1. Vlastní jmění 3 786 3 649 
A.I.2. Fondy 680 1 117 
A.II. Výsledek hospodaření celkem 75 69 
A.II.1. Účet výsledku hospodaření x 69 
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 75 x 
B. Cizí zdroje celkem 1 246 3 186 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 420 0 
B.II.6. Dohadné účty pasivní 420 0 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 821 1 524 
B.III.1. Dodavatelé 53 93 
B.III.3. Přijaté zálohy 85 0 
B.III.4. Ostatní závazky 1 0 
B.III.5. Zaměstnanci 4 9 
B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 441 482 

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění 219 240 

B.III.9. Ostatní přímé daně 17 32 
B.III.11. Ostatní daně a poplatky 1 1 
B.III.12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 
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B.III.22. Dohadné účty pasivní  433 
B.IV. Jiná pasiva celkem 5 1 662 
B.IV.1. Výdaje příštích období 2 32 
B.IV.2. Výnosy příštích období 3 1 630 
                  Pasiva celkem 5 787 8 021 

 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) 
     

Označení Název ukazatele Činnosti 
Hlavní  Hospodářská Celkem 

A. Náklady       
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 909   2 909 
A.I.1. Spotřeba materiálu a energie a neskl. dodávek 1 314   1 314 
A.II.3. Opravy a udržování 448   448 
A.II.4. Náklady na cestovné 38   38 
A.II.5. Náklady na reprezentaci 4   4 
A.II.6. Ostatní služby 1 105   1 105 
A.III. Osobní náklady celkem 8 932   8 932 
A.III.10. Mzdové náklady 6 616   6 616 
A.III.11. Zákonné sociální pojištění 2 139   2 139 
A.III.13. Zákonné sociální náklady 170   170 
A.III.14. Ostatní sociální náklady 7   7 
A.IV. Daně a poplatky celkem 6   6 
A.IV.15. Daň silniční 6   6 
A.V. Ostatní náklady celkem 63   63 
A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky 1  1 
A.V.22. Jiné ostatní náklady 62   62 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 139   139 

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

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 6   6 
A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 6  6 
                     Náklady celkem 12 055  0 12 055 

     

Označení Název ukazatele Činnosti 
Hlavní  Hospodářská Celkem 

B. Výnosy       
B.I. Provozní dotace 9 805   9 805 
B.I.1. Provozní dotace 9 805   9 805 
B.II.. Přijaté příspěvky 175   175 
B.II.3. Přijaté příspěvky 175   175 
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží 1 934   1 934 
B.IV. Ostatní výnosy 165   165 
B.IV.7  Výnosové úroky 12   12 
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B.III.12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

k 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč) 
     

Označení Název ukazatele Činnosti 
Hlavní  Hospodářská Celkem 

A. Náklady       
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 909   2 909 
A.I.1. Spotřeba materiálu a energie a neskl. dodávek 1 314   1 314 
A.II.3. Opravy a udržování 448   448 
A.II.4. Náklady na cestovné 38   38 
A.II.5. Náklady na reprezentaci 4   4 
A.II.6. Ostatní služby 1 105   1 105 
A.III. Osobní náklady celkem 8 932   8 932 
A.III.10. Mzdové náklady 6 616   6 616 
A.III.11. Zákonné sociální pojištění 2 139   2 139 
A.III.13. Zákonné sociální náklady 170   170 
A.III.14. Ostatní sociální náklady 7   7 
A.IV. Daně a poplatky celkem 6   6 
A.IV.15. Daň silniční 6   6 
A.V. Ostatní náklady celkem 63   63 
A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky 1  1 
A.V.22. Jiné ostatní náklady 62   62 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 139   139 

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

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 6   6 
A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 6  6 
                     Náklady celkem 12 055  0 12 055 

     

Označení Název ukazatele Činnosti 
Hlavní  Hospodářská Celkem 

B. Výnosy       
B.I. Provozní dotace 9 805   9 805 
B.I.1. Provozní dotace 9 805   9 805 
B.II.. Přijaté příspěvky 175   175 
B.II.3. Přijaté příspěvky 175   175 
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží 1 934   1 934 
B.IV. Ostatní výnosy 165   165 
B.IV.7  Výnosové úroky 12   12 
B IV.10. Jiné ostatní výnosy 153  153 
B.V. Tržby z prodeje majetku 45  45 
B.V.13. Tržby z prodeje materiálu 45   45 
C Výsledek hospodaření před zdaněním 69  69 
D Výsledek hospodaření po zdanění 69  69 
                     Výnosy celkem 12 124  0 12 124 
 
 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, Horní Jasenka 119, 
Vsetín  IČ 03076024      

 Druh obecně prospěšných služeb: Pomoc osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou 
  bydlení, realizace pracovní terapie pro klienty ost. služeb, 
  pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám v krizi, 
  pořádání 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 2016       
 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 2015: hospodářský výsledek byl dle rozhodnutí 
Správní rady zúčtován do fondu na pořízení 
investic       

 

způsob odpisování: majetek je odepisován pouze účetně dle 
odpisového plánu, daňově se odpisy 
neuplatňují, majetek je nabytý bezúplatně  

  
 

 

 
průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců:  počet mzdové náklady 

 
 řídící pracovníci 3,62 1236  
 ostatní 19,5 5380  
 odměny statutárním orgánům 0 0       
 závazky  k 31.12.2016 splatné 10.1.2017 sociální pojištění: 168  
  zdravotní pojištění 72  
  daň ze závislé činnosti 32  

B IV.10. Jiné ostatní výnosy 153  153 
B.V. Tržby z prodeje majetku 45  45 
B.V.13. Tržby z prodeje materiálu 45   45 
C Výsledek hospodaření před zdaněním 69  69 
D Výsledek hospodaření po zdanění 69  69 
                     Výnosy celkem 12 124  0 12 124 
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 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 2015: hospodářský výsledek byl dle rozhodnutí 
Správní rady zúčtován do fondu na pořízení 
investic       

 

způsob odpisování: majetek je odepisován pouze účetně dle 
odpisového plánu, daňově se odpisy 
neuplatňují, majetek je nabytý bezúplatně  

  
 

 

 
průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců:  počet mzdové náklady 

 
 řídící pracovníci 3,62 1236  
 ostatní 19,5 5380  
 odměny statutárním orgánům 0 0       
 závazky  k 31.12.2016 splatné 10.1.2017 sociální pojištění: 168  
  zdravotní pojištění 72  
  daň ze závislé činnosti 32  

B IV.10. Jiné ostatní výnosy 153  153 
B.V. Tržby z prodeje majetku 45  45 
B.V.13. Tržby z prodeje materiálu 45   45 
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                     Výnosy celkem 12 124  0 12 124 
 
 Příloha k účetní závěrce (v tisících Kč)  
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 Datum vzniku: 22. srpna 2013  
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Spolek přátel Elimu, Horní Jasenka 119, 
Vsetín  IČ 03076024      
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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, Horní Jasenka 119, Vsetín  IČ 03076024

Druh obecně  
prospěšných služeb:

Pomoc osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou
bydlení, realizace pracovní terapie pro klienty ost. služeb,
pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám v krizi,
pořádání 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 2016

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 2015:

hospodářský výsledek byl dle rozhodnutí Správní rady  
zúčtován do fondu na pořízení investic

způsob odpisování:
majetek je odepisován pouze účetně dle odpisového plánu, daňově 
se odpisy neuplatňují, majetek je nabytý bezúplatně

průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců: 

počet mzdové náklady

řídící pracovníci 3,62 1236

ostatní 19,5 5380

odměny statutárním orgánům 0 0

závazky  k 31.12.2016 splatné 
10.1.2017

sociální pojištění: 168

zdravotní pojištění 72

daň ze závislé činnosti 32

dlouhodobé závazky: 0

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 2016 :

Společnost neměla žádné příjmy z doplňkové činnosti.

Řediteli a členům Správní a Dozorčí rady nebyly vyplaceny žádné 
odměny, ani poskytnuty půjčky nebo zálohy.

Odměna pro auditora: 11 tisíc Kč
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Komentář k výkazu zisku a ztráty:

Výnosy:

VI.27. Přijaté příspěvky

Přijaté dary finanční 119  

Přijaté dary naturální 56  

175

VII.29. Provozní dotace:

Zlínský kraj ze státního rozpočtu 7 536  

Zlínský kraj z rozpočtu ZK a IP 1 383  

Město Vsetín 751  

Města a obce 42  

Úřad práce 92  

9 804

Komentář k rozvaze:

Aktiva:

dlouhodobý majetek:               k 1.1.2016
technické  

zhodnocení
k 31.12.2016

Budova AD Horní Jasenka               2 702 0 2 702

Bytová jednotka M.Václavka                38  0 38

Nebyt.jednotka M. Václavka               158 0  158

Server IBM                                          151  0 151

Vozidlo VW transportér                       49  0 49

Umělecká díla - obrazy                         9  0 9

Nedokončený majetek 0 187

oprávky:                                   k 1.1.2016 odpis 2016 k 31.12.2016

Budova AD Horní Jasenka                177 91 268

Bytová jednotka M.Václavka                3 1 4

Nebyt.jednotka M. Václavka               11 5 16

Server IBM                                          60 30 90

Vozidlo VW transportér                      24 12 36

Pasiva:

A.I.2. Fondy Fond na pořízení investic tvořený z darů a ze zisku

Fond na provoz tvořený z finančních darů

B.IV.2 Výnosy příštích období Dotace IP pro rok 2017

Stanovení základu 
daně z příjmů:

Účetní HV ve výši 69 tisíc upravený o nedaňové náklady (výdaje 
na reprezentaci, poskytnuté členské příspěvky a hodnotu darovaných 
potravin) a nedaňové výnosy (bezúplatná plnění - dary) byl snížen 
o částku 17 tisíc dle § 34h 
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VÝSLEDOVKA PO SLUŽBÁCH

Činnost náklady výnosy HV

Azylový dům Elim 5 194 395 Kč 5 312 785 Kč 118 390 Kč

Noclehárna Elim 1 104 737 Kč 1 094 230 Kč - 10 507 Kč

Denní centrum Elim 1 438 245 Kč 1 434 585 Kč - 3 660 Kč

Terénní práce Elim 671 970 Kč 666 700 Kč - 5 270 Kč

Sociální rehabilitace Elim 2 784 522 Kč 2 758 728 Kč - 25 794 Kč

Sedárna v Rožnově  
pod Radhoštěm

177 397 Kč 176 758 Kč - 639 Kč

Atletický klub Elim Vsetín 135 063 Kč 134 982 Kč - 81 Kč

Středisko Elim včetně darů z PB 230 298 Kč 226 600 Kč - 3 698 Kč

Projekt Komplexní rozvoj 318  311 Kč 318 311 Kč 0 Kč

Hospodářský výsledek 12 054 938 Kč 12 123 679 Kč 68 741 Kč

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

Výroční zprávu za rok 2016 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Elim Vsetín, o.p.s.
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Zlínský kraj

Města a obce

Město Kelč

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Slavičín 

Město Valašské Klobouky

Město Valašské Meziříčí

Město Vizovice

Město Vsetín

Město Zubří

Obec Francova Lhota

Obec Hovězí

Obec Huslenky

Obec Jablůnka

Obec Leskovec

Obec Prlov

Obec Valašská Polanka

Firmy

INDET SAFETY SYSTEMS

Lakovna Hajdík

Rozvaděče Vsetín s.r.o.

Farma ZPZ s.r.o.

Církve

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně – Maják

Sbor Církve bratrské v Táboře

Jiné

Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

Nadace Synot

Evropský sociální fond

Úřad práce ČR

Potravinová banka ve Zlínském kraji

Dobrovolníci

a další jednotliví dárci

V ROCE 2016 NÁS PODPOŘILI

Děkujeme všem, 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 2016 jsme na financování oprav  

získali 1 105 375 Kč


