KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,
ukončili jsme první rok naší práce. Byl to vskutku zvláštní rok, kdy jsme prožívali,
jak naše plány a vize získávají viditelnou podobu, viděli jsme přicházet nové klienty a
především jsme měli a máme výsadu pomoci některým v těžkých chvílích jejich života. Za to
vše patří dík těm, co pomáhali, a chvála Bohu na nebi.
Bohuslav Rybníček – předseda ELIM Hranice
Rok 2005 byl rok „rozjezdu“ a stabilizace nové neziskové organizace. Byl to také rok
příprav a jednání pro další projekty. V závěru roku jsme získali prostory pro krizové
bydlení, kam bychom chtěli umístit muže, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nemají
ubytování. Nyní nás čeká rekonstrukce.
Můžeme říci, že rok 2005 byl velice úspěšný. Po roce houževnaté práce můžeme být
spokojeni. Věříme, že tato práce bude prospěšná a požehnaná i pro mikroregion Hranicko.
Tom Luběna – jednatel ELIM Hranice
Velmi kladně hodnotím snahu Bohuslava Rybníčka a Tomáše Luběny pracovat pro
ELIM s vypětím všech sil i finanční obětavostí, kdy pracovali nad rámec pracovního úvazku
bez finančního ohodnocení. Vidím i zlepšení v otázce personální politiky. Oceňuji
důslednost i rozhodnost při vypracovávání projektů a komunikaci s úřady.
Ladislav Melkus – člen výboru ELIM Hranice
Když se podívám do minulosti, tak si jasně a zřetelně vzpomínám na okolnosti vzniku
ELIMu v Hranicích. Seděl jsem s bratřími a sestrou v Kristu v cizí místnosti a navzájem
jsme si říkali své představy, sny a vize.
Od této chvíle už utekl jeden rok. Teď máme plně fungující program – sociálně-právní
poradnu a rozjíždíme nový program – nocležnu pro muže. Právě pro tento účel nyní
rekonstruujeme jeden objekt.
Jde vidět, že nám – jako celému kolektivu pracovníků a výboru ELIMu – Bůh
pomáhá, ukazuje tu správnou cestu, jak dále jít a hlavně nám mocně ŽEHNÁ!
Filip Hradil - člen výboru ELIM Hranice
PÁR SLOV O NÁS
ELIM Hranice vznikl dne 27. 12. 2004 jako organizační jednotka občanského sdružení
ELIM, která provozuje na území České republiky charitativní a sociální činnost již 13 let.
Někteří členové ELIMu Hranice se již mnoho let podílejí na práci v sociální oblasti ve
městě Hranice (Církev bratrská, KC Kappa, Komise prevence kriminality, Komise sociální a
zdravotní). Z potřeb, které známe díky kontaktu s klienty (jak z práce v KC Kappa, tak i
z dlouhodobé pomoci potřebným v rámci působení Církve bratrské v Hranicích) a díky
kontaktu s odbornou veřejností, jsme se rozhodli zřídit ve městě novou službu sociálně
potřebným lidem, jejichž základní potřeby nejsou v současnosti uspokojivě řešeny.
Elim – biblické místo s dvanácti vodními prameny a sedmdesáti palmami. Bylo to
nádherné místo uprostřed pusté pouště.
Jako Elim byl místem odpočinku, je i naší vizí vytvořit místo, kde by lidé, kteří
potřebují pomoc a odpočinutí, mohli nabrat nové síly k další cestě.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Občanské sdružení ELIM pracuje prostřednictvím svých organizačních jednotek, které mají
vlastní právní subjektivitu. Každá organizační jednotka vyvíjí svoji činnost, realizuje
projekty a oslovuje různé cílové skupiny. Každá organizační jednotka má vlastní vnitřní
uspořádání a stanovy.
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Výbor organizační jednotky:
Bohuslav Rybníček – předseda, statutární zástupce
Tomáš Luběna – statutární zástupce
Ladislav Melkus – statutární zástupce
Miroslav Kamínek - člen
Jana Hlaváčová - člen
Filip Hradil - člen
Revizor:
Jiří Šrámek
Ředitel organizační jednotky Hranice:
Bohuslav Rybníček
Jednatel organizační jednotky Hranice
Tomáš Luběna
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ELIM
Vsetín

ČLENOVÉ, ZAMĚSTNANCI, DOBROVOLNÍCI
K 31. prosinci 2005 má ELIM
Hranice 6 zakládajících členů.
V roce 2005 pracovali ve společnosti
ELIM Hranice celkem 4 zaměstnanci.

Dva pracovníci pracovali na Dohodu o
provedení práce a dva pracovníci na 0,5
úvazek v Sociálně právní poradně. ELIM
Hranice.

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A DOBROVOLNÍKŮ






Bohuslav Rybníček: ředitel ELIM Hranice, sociální pracovník, poradce – od 1. 7. 2005
dosud – 0,5 úvazek.
Tomáš Luběna: metodik práce, sociální pracovník, poradce – od 1. 7. 2005 dosud –
0,5 úvazek.
Lucie Hradilová: sociální pracovník – od 1. 9. 2005 dosud, dobrovolník.
Svatava Buczinská: účetní – od 8. 12. 2005 dosud, DPP.
Filip Hradil: administrátor PC sítě od 1. 7. 2005 dosud – dobrovolník.

Z dalších pracovníků, kteří obětavě pracovali bez nároku na odměnu musíme jmenovat
především šestičlenný výbor ELIM Hranice a další dobrovolníky z řad Církve bratrské
v Hranicích.
ZPRÁVA O ČINNOSTI
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ELIM HRANICE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
a státním rozpočtem České republiky
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského
ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
Poradna zahájila činnost 1. srpna 2005 v objektu Sigmy 1 na ulici Tř. 1. Máje 328,
kde zřídila kancelář. Již od počátku naše služby využíval značný počet klientů. Nejčastěji
využívané služby byly především:
o
o
o
o
o

Sociální a právní poradenství
Sepisování žádostí, žalob a vyjádření
Doprovod klientů na různá jednání
Hledání zaměstnání
Pomoc při hledání ubytování

Poradna je otevřena v pracovní dny:
pondělí – čtvrtek 8.00 – 11.00 a pondělí a středu i odpoledne 13.00 – 17.00.
Mimo tyto hodiny probíhaly plánované aktivity s klienty.
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Věkové složení klientů:

10
8
6
4
2
0
do 20 let

do 30 let

do 40 let

do 50 let

do 60 let

nad 60 let

Složení klientů podle sociální situace:
Dlouhodobě
nezaměstnaní
Mládež ze
znevýhodněného
prostředí
Romská komunita

Osoby bez domova

Občané po výkonu trestu

ostatní

S většinou klientů se nám daří udržet dlouhodobější kontakt, takže nedochází pouze
k jednorázovému poradenství.
důchodci
Statistika poskytnutých služeb
Osob v kontaktu celkem
Sociální asistence
Poradenství - rodinné
- sociální
- právní
Info o trhu práce
Krizová intervence
Sociální stabilizace
Zaměstnané osoby
PC vzdělávání
Motivace k rekvalifikaci a vzdělávání
Uskutečněná rekvalifikace či vzdělání
Telefonní poradenství
Jednání v zájmu klienta

29
16
95
4
65
26
10
2
3
3
2
7
1
8
29
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NOCLEŽNA PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ – MUŽE
I.

Zhodnocení práce

Společnost ELIM Hranice se rozhodla na území města Hranic realizovat v roce 2005
projekt Nocležny pro bezdomovce. Ve spolupráci s městem byl vytipován objekt pro realizaci
– část ubytovny ve Vrchlického ulici o celkové výměře 130 m2.
Tento objekt nám byl přislíben v dubnu 2005, ale následně bylo nutné počkat na
vystěhování stávajícího nájemníka. Vystěhování se uskutečnilo v listopadu 2005 a objekt
nám byl pronajat společností EKOLTES Hranice a.s. k 25. listopadu 2005.
Neprodleně jsme podali žádost o vydání stavebního povolení a toto jsme obdrželi
koncem ledna 2006. V součastnosti již probíhají drobné práce v rámci ohlášení stavebních
úprav.
V průběhu roku 2005 jsme se soustředili na zajištění prostředků na provoz pro rok
2006.
Během stavebních úprav se velmi dobře daří získávat sponzorské dary ve formě
stavebního materiálu, či sponzorských prací.
II.

Klienti

Navzdory tomu, že projekt Nocležna pro bezdomovce nebylo možné v tomto roce
zprovoznit pro veřejnost, pomoc této skupině obyvatel probíhala v rámci práce Sociálně
právní poradny ELIM Hranice.
Celkem jsme pracovali se sedmi bezdomovci, přičemž dvěma z nich se nám podařilo
zajistit ubytování a jeden pracuje s námi na rekonstrukci budoucí nocležny.
FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha
Aktiva:

Pasiva:

Krátkodobý majetek:
Poskytnuté provozní zálohy
Finanční majetek pokladna
banka
Celkem oběžná aktiva:

AKTIVA CELKEM

Vlastní zdroje:
Vlastní jmění:

1.000,00

5.593,00
6.968,00 Cizí zdroje:
196.569,39 Zaměstnanci
Zúčtování s inst.soc.zab.
209.130,39
Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

12.581,00
6.003,00
-1.455,00
184.194,89
6.806,50

209.130,39

209.130,39

PASIVA CELKEM
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Výsledovka
Náklady
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby:
Drobný hmotný IM v invent. seznamu:
Potraviny pro klienty
Vybavení kanceláře
Ostatní spotřebované nákupy
CELKEM
Služby
Cestovné a stravné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Telefony
Nájem
Ceniny, poštovné
Školení, konference
Internet
CELKEM

18.500,00
106.744,50
729,50
3.630,50
941,50
130.546,00

16.577,00
6.198,50
28.568,00
26.709,50
13.600,00
401,00
600,00
1423,50
94.077,50

Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
CELKEM

98.598,00
28.943,00
127.541,00

Ostatní
Daň silniční
Manka a škody – krádeže
Jiné ostatní náklady
CELKEM

175,00
6.403,00
4.905,50
11.287,50

NÁKLADY CELKEM:

363,648,00

Výnosy
Dotace
NROS
Olomoucký kraj
Město Hranice *1
Přijaté příspěvky drobné
Členské příspěvky
Úroky
VÝNOSY CELKEM

219.393,50
20.000,00
58.831,50
100.361,00
1.200,00
87,93
399.873,93

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

36.225,93

Komentář:
1. Celková dotace činila 130.000,-. Toto je částka vyůčtovaná do 31. 12. 2005, zbytek byl
vyúčtovaný v roce 2006.
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Rada
občanskéh
ELIM
oPardubice
sdružení
VIZE DO

BUDOUCNOSTI

Naší vizí je především dokončení rekonstrukce nocležny pro muže a otevření pro
veřejnost. V rámci provozu následně uvidíme, zda a jakým způsobem bude nutné službu
rozvíjet.
Projektem, který se nám nyní zdá možná vzdálený, ale toužíme po jeho uskutečnění,
je krizové bydlení pro matky s dětmi. Projekt počítá s možností krizového bydlení po
nezbytně nutnou dobu pro matky s dětmi a oběti domácího násilí.
Dlouhodobým cílem je rozšíření činnosti o podnikatelskou činnost, která by ze svého
zisku mohla krýt náklady sociálních projektů a především finančně náročná období na
počátku každého roku.
PODĚKOVÁNÍ
Při zahájení a v prvním roce činnosti bychom se neobešli bez pomoci druhých,
kterým také pomoc potřebným ležela na srdci.
Za finanční podporu děkujeme Městu Hranice, Olomouckému kraji, Církvi bratrské
v Hranicích, Prostějově a Velké Lhotě. Dále mnoha dalším dárcům především z Církve
bratrské. Velmi si také vážíme podpory a pomoci Města Hranice, především pana starosty.
Činnost Sociálně právní poradny ELIM Hranice bylo možné zahájit díky získání
Globálního grantu z NROS.
KONTAKTY
ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice
Vrchlického 1466, 753 01 Hranice
IČO: 712 40 799
bankovní spojení: 188 767 4309/0800
tel./fax.: 581 601 138
e-mail: elim@elim-hranice.org
www.elim-hranice.org
ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Tento dokument byl vytvořen za
finanční pomoci Evropské unie a státního
rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu
je výhradně zodpovědná společnost ELIM
Hranice a nelze jej v žádném případě
považovat za názor Evropské unie a České
republiky.

pomoc, metodické vedení a za to, že nás
povzbuzovala v těžkých chvílích.
Děkujeme
také
br.
kazateli
Ladislavu
Melkusovi
za
pomoc
a
povzbuzení.
Bez Boží pomoci a těchto přátel by
budování ELIMU Hranice nebylo možné.

Zvláštní poděkování patří na tomto
místě sestře Ing. Karle Daňové, bývalé
dlouholeté ředitelce ELIMu Vsetín, za její
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