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ÚVODNÍ SLOVO
Bc. Bohuslav Rybníček – předseda a ředitel ELIM Hranice
Loňský rok se nám konečně splnil
velký sen. Podařilo se nám otevřít azylový
dům pro muže. Práce mnoha let tak byla
završena úspěchem.
Také si ale stále více uvědomujeme,
že na ulici zůstává ještě i spousta žen a tak
jistě budeme v budoucnosti směřovat i k
vybudování azylového domu pro ženy.
Radost máme také ze získání dvou bytů a z
možností, které se tím pro naše klienty otevírají.
Tom Luběna – jednatel a zástupce ředitele ELIM Hranice
Pokud se zpětně podívám na rok 2009, tak
to byl jednoznačně úspěšný rok. Konečně
se nám díky městu Hranice podařilo s
předstihem otevřít dlouhodobě očekávaný
Azylový dům pro muže jako navazující
projekt Nocležny. Naši klienti se tak
konečně dočkali ubytování po celý den a
v podstatě okamžitě byl Azylový dům
zaplněn. Se zvýšenou kapacitou uživatelů
přišli také noví zaměstnanci, kteří pracují v přímé péči
s klienty, těm bych chtěl poděkovat především za jejich
trpělivost a vytrvalost v někdy nelehké službě. Děkuji také
všem, kteří nás podporují ať financemi, povzbuzením nebo
modlitbami.
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PÁR SLOV O NÁS
ELIM Hranice vznikl dne 27. 12. 2004 jako organizační
jednotka občanského sdružení ELIM, které provozuje na
území České republiky charitativní a sociální činnost již od
roku 1991.
Zřízení společnosti ELIM Hranice předcházelo mnoho let
plánování a příprav, zakládající členové sbírali zkušenosti
v jiných
organizacích
působících
v sociální
oblasti
v Hranicích a na Vsetíně a v Církvi bratrské v rámci pomoci
potřebným. Na vzniku ELIMu Hranice se podílelo mnoho
ochotných bratří a sester z Církve bratrské v Hranicích a to
finančně i praktickou pomocí.
Elim – biblické místo s dvanácti vodními prameny a
sedmdesáti palmami. Bylo to nádherné místo uprostřed
pusté pouště.

Jako Elim byl místem odpočinku na dlouhé cestě, je i
naší vizí vytvořit místo, kde by lidé, kteří potřebují pomoc a
odpočinutí, mohli nabrat nové síly k další cestě životem.
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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 také vlastní IČO, právní
subjektivitu, vnitřní uspořádání a místní stanovy. Zástupci
všech ELIMů se pravidelně scházejí, povzbuzují se k další
práci, informují se o činnosti jednotlivých organizačních
jednotek.
Výbor organizační jednotky Hranice:
Bc. Bohuslav Rybníček – předseda, statutární zástupce
Tomáš Luběna – jednatel, statutární zástupce
Ladislav Melkus – statutární zástupce
Miroslav Kamínek - člen
Jana Hlaváčová - člen
Filip Hradil Dis. - člen
Ředitel organizační jednotky Hranice:
Bc. Bohuslav Rybníček
Jednatel organizační jednotky Hranice
Tomáš Luběna
Revizor:
Jiří Šrámek
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Bohuslav Rybníček: ředitel ELIM Hranice, sociální
pracovník, od 1. 7. 2005.
Tomáš Luběna: zástupce ředitele, ekonom, pracovník
v sociálních službách od 1. 7. 2005.
Svatava Buczinská: účetní od 8. 12. 2005.
Petra Rybníčková: administrativní pracovník od 2. 2.
2009.
Simona Malíková Dis.: sociální pracovník od 2. 2.
2010.
Radek Hanák DiS.: pracovník v sociálních službách od
2. 5. 2008.
Josef Trčka: pracovník v sociálních službách od 12. 4.
2006.
Petr Kamínek: pracovník v sociálních službách od 8.
8. 2007.
Petr Malý: pracovník v sociálních službách od 1. 6.
2009.
Bronislav Rašovský: pracovník v sociálních službách
od 2. 2. 2009.
Jarmila Dadáková: pracovník v sociálních službách od
2. 1. 2009 do 30. 4. 2009.
Luběnová Marcela: Asistent sociálního pracovníka od
2. 3. 2009.
Domesová Dagmar: Technický pracovník od 1. 6.
2009.
Lucie Hradilová Dis.: sociální pracovník od 17. 2.
2006. Od 2. 5. 2006 na mateřské dovolené.
Filip Hradil Dis.: dobrovolný správce sítě a www.elimhranice.org.
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NOCLEŽNA PRO BEZDOMOVCE - MUŽE
Historie:
Společnost ELIM Hranice realizuje projekt Nocležny pro
osoby bez přístřeší od 2. 5. 2006 v objektu bývalé ubytovny
ve Vrchlického ulici.
Tyto prostory jsme
svépomocně
zrekonstruovali s vydatnou
pomocí dobrovolníků z řad
Církve
bratrské
v Hranicích.
Tato
rekonstrukce proběhla za
finanční pomoci Města
Hranice a Sborů církve
bratrské
v Hranicích,
Prostějově, Vsetíně a Velké
Lhotě.
Duchovní práce s klienty nocležny
Cíl:
Cílem poskytování služeb je zajistit možnost ubytování
pro bezdomovce či osoby v krizi, kteří v regionu nemají jinou
možnost ubytování či noclehu a nabídnout pomocnou ruku
těm, kteří se dostali do obtížné životní situace.
Uživatelé služeb:


Lidé bez přístřeší (muži)
o Rizikové skupiny mládeže
o Osoby v krátkodobé sociální krizi – osoby, které
přišly náhle o možnost ubytování
o Osoby vracející se z výkonu trestu
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Provoz Nocležny:
Uživatelé služeb přicházejí denně v 19:00 hodin. Musí
přijít střízliví a nebýt pod vlivem drog. Noví zájemci jsou
zaevidování a vyplní vstupní formulář. Po příchodu se všichni
osprchují,
dostanou
čistá
pyžama
a
přezůvky.
Následuje
večeře a volný večerní
program až do 22:00.
ubytovaní velmi uvítají
možnost
sledovat
televizi
v
kulturní
místnosti, což je pro
mnohé
důležité
odreagování po celém
dni.
Ráno v 7:30 hodin je snídaně, poté následuje úklid
prostor Nocležny, který provádí sami ubytovaní pod
dohledem pracovníka. V 8:00 všichni Nocležnu opouští.
Těm, kteří chtějí svoji krizovou situaci řešit,
poskytujeme jak poradenství, tak i praktickou pomoc a to
zejména při hledání zaměstnání, bydlení, případně řešení
dluhů z minulosti.
Kapacita Nocležny je 12
osob.
Cena noclehu je 60,- Kč.

Vánoce 2008 v ELIMu
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AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE
Azylový dům pro muže slouží jako navazující projekt
nocležny pro muže. V rámci tohoto projektu poskytujeme od
2. 2. 2009 kvalitnější a celodenní ubytování především těmto
klientům:






Kteří pracují na základě pracovní smlouvy
Kteří jsou důchodci či invalidní důchodci
Osobám motivované ke změně životního stylu ( např.
hledají si zaměstnání )
Těm, kteří jsou schopni udržet pořádek a osobní
hygienu
Tento výběr bude individuální s přihlédnutím na
schopnosti a možnosti každého zájemce.

Smyslem tohoto výběru je skutečnost, že kvalitnější
celodenní
ubytování
chceme poskytnout těm
osobám, které chtějí svůj
život
měnit
směrem,
který je pro společnost
prospěšný a žádaný.

Kuchyňka v azylovém domě
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky

10

Základní poskytované služby:







Zjištění sociální situace a potřeb
Zjištění zdravotního stavu
Hygienický servis – sprcha, praní šatů
Večeře a snídaně
Zajištění celodenního ubytování
Základní sociální poradenství - pomoc při hledání
zaměstnání, lepšího bydlení, zařizování sociálních
záležitostí a jednání s úřady podle potřeb klienta.

Pokoj azylového domu

Kapacita: 10 lůžek na čtyřech dvou a třílůžkových pokojích.
Cena: 80,- Kč / den.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky
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STATISTIKA NOCLEŽNA
Přehled počtu noclehů v Nocležně ELIM Hranice
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Odkud přišli klienti nocležny
od přítelkyně
přišel o byt
přišel o práci
z AD
z lesa
z nemocnice
z noclehárny
z PL
z práce
z rodiny
z ulice
z VT

Kam odchází klienti Nocležny
do lesa
do PL
do podnájmu
do VT
k přítelkyni
k rodině
na AD
na ulici
úmrtí
vyloučen
za prací
zůstal v ELIMu
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Doba pobytu na nocležně

1 noc
1 týden
14 dní
1 měsíc
3 měsíce
nad 3 měsíce

Klienti nocležny podle bydliště

Hranice
Olomoucký kraj
ČR
Slovensko

Klienti nocležny podle věku
do 20 let
20-30 let
30-40 let
40-50 let
50-60 let
60-70 let
nad 70 let
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STATISTIKA AZYLOVÝ DŮM
Přehled počtu noclehů v Nocležně ELIM Hranice
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Klienti AD podle věku

do 26 let
do 40 let

AD

do 65 let
nad 65 let

Klienti AD podle bydliště

Hranice
Olomoucký kraj
ČR
SR
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ENGLISH CAMP

Společnost ELIM Hranice je již pátým rokem
spolupořadatel pobytového výukového programu angličtiny.
Poprvé se uskutečnil v roce 1998, od té doby je
pořádán každý rok až doposud. Jedná se o dva týdenní kurzy
intenzivního studia angličtiny. Pořadateli English Campu
jsou Církev bratrská, ELIM Hranice a americká církev
Calvary Community Church.
English Camp se koná v krásném prostředí Beskyd v
rekreačním středisku Církve bratrské ve Velké Lhotě. English
Campu se účastní každoročně 40 až 60 studentů ve věku od
15 do 35 let. Výuka probíhá v malých skupinkách což je
velmi efektivní.
Letos jsme již druhým rokem pořádali letní výuku
angličtiny pro děti v Hranicích. Kurz trval jeden týden a
vyučovalo se čtyři hodiny každé dopoledne.

http://www.cb.cz/hranice/englishcamp
15

VÝJEZD TÝMU 2009
V letošním roce jsme se opět vydali na dva pracovní
výjezdy po azylových domech v České republice. Navštívili
jsme dvacet jedna azylových domů v různých oblastech České
republiky a sdíleli s kolegy zkušenosti z naší práce. Tyto
výjezdy jsou neocenitelným nástrojem při získávání
zkušeností a odborného rozhledu. První výjezd se konal na
jaře v březnu a druhý na podzim. Navštívili jsme následující
azylové domy:
16. - 18. března 2009
1. Azylový dům Samaritán - Opava
2. Bethel – azylový dům pro muže, Bruntál
3. Azylový dům pro muže Boétheia - AS Jeseník
4. Centrum sociálních služeb - AS Šumperk
5. Emauzský dům Rychnov nad Kněžnou
6. Diakonie Broumov
7. Diakonie Broumov - Úpice
8. Dům Naděje Jablonec nad Nisou
9. Azylový dům pro bezdomovce, Benátky nad Jizerou
5. - 9. října 2009
1. Centrum sociálních služeb Uničov
2. Ubytovna pro bezdomovce Zábřeh
3. Sociální služby města Svitavy
AD
4. Noclehárna pro muže Chrudim
5. Ubytovna pro osoby bez přístřeší
6. Mělník AD muži, ženy a rodiny
7. Děčín AD pro muže a matky s dětmi
8. Ústí nad Labem, AD Samaritán pro muže a ženy
9. Emauzský dům Most
10. Chomutov, Sociální centrum Písečná
11. Karlovy Vary, Armáda spásy
12. Oloví, AD
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REKONSTRUKCE BYTU
V závěru roku 2009 jsme získali od Města Hranice dva
byty na ulici Čechova. Tyto byty budou sloužit jako třetí
stupeň v rámci poskytování sociálních služeb pro muže
v Hranicích:
1. Noclehárna – poskytnutí noclehu.
2. Azylový dům – celodenní ubytování.
3. Byt – krátkodobé ubytování (do 1. roku) pro výběrové
klienty
azylového
domu.
Výběr
klientů
pro
ubytování
v bytě
bude
zahrnovat jejich zájem o
resocializaci, zaměstnání a
platební morálku. Vybíráni
budou
také
klienti
bezproblémoví a abstinující,
aby byl v bytě zachován klid
a pořádek.

Sekání nové elektriky

Rekonstrukce bytů je
prováděna opět svépomocí s
účastí klientů azylového
domu.
Plánovaná kapacita bytů
bude až 8 lůžek.

Nový pokoj po vylíčení
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha k 31.12. 2009
Aktiva:
Krátkodobý majetek
Poskytnuté provoz. zálohy
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

240 756,152 687,2 980,6 748,2 403,75 938,-

AKTIVA CELKEM

240 756,-

Pasiva:
Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený
zisk,
neutr.
Ztráta z let minulých
Hospodářský výsledek
Cizí zdroje:
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi
Přijaté zálohy
Ostatní přímé daně
Nároky na dotace
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní
PASIVA CELKEM

64 166,460,-77 957,-217 131,63 062,217 008,115 111,500,-5 405,-71 762,4 372,148 332,457 887,-
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Výsledovka
Náklady

2 794 946,-

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Ostatní soc. pojištění
Jiné ostatní náklady

518 403,318 465,199 938,282 840,99 328,14 653,168 859,1 982 918,1 523 513,459 405,10 783,4 607,5 793,-

Výnosy
Provozní dotace
MPSV
Město Hranice
Olomoucký kraj
Úřad práce
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb-nocležna
Tržby z prodeje služeb- A.D.
Tržby z prodeje služeb-Ol. kraj
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (drobné)
Přijaté příspěvky veřejná sbírka
Přijaté hmotné dary
Členské příspěvky
Úroky
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2 577 815,1 432 800,676 500,448 000,15 000,293 300,1 018696,157 440,224 360,636 896,126 319,99 363,5 826,19 847,1200,83,-217 131,-
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PODPORUJÍ NÁS

Vznik a realizace sociálních projektů by nebyla možná bez
významné podpory Města Hranice, které nám bezplatně
poskytlo prostory a částečně i finance na jejich rekonstrukci.

Provoz noclehárny

Provoz azylového domu

Rekonstrukce a vybavení dvou pokojů pro azylový dům
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Rekonstrukce a vybavení pokoje pro azylový dům.
Od roku 2007 celoročně přispívá na potraviny a dárky k
narozeninám, jmeninám a o vánočních svátcích.

Poskytuje slevu na papírenské zboží

Podporuje provoz azylového domu a nocležny

Církev bratrská Hranice je partnerem projektu
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PRÁCE NAŠICH KLIENTŮ
Protože věříme tomu, že každý by měl být pro společnost
užitečný snažíme se zapojit i naše klienty, kteří nemají práci
do nějaké činnosti.

Někteří naši klienti pravidelně uklízejí část Hranic zvanou
Mexiko.

Jiní

klienti

zase

pomáhají

azylového domu.
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s drobnými

pracemi

kolem

ZÁVĚREČNÝ PŘÍBĚH
Nejmladší v azylovém domě je devatenáctiletý Ondřej. Ten má
zde domov již několik měsíců. Jeho příběh začal, když mu
zabili tátu:
"Maminka se z toho zhroutila a začala pít. Nemohl jsem se na
to dívat a tak jsem odešel ke kamarádovi. Pak se ale kamarád
odstěhoval. Náš byt koupil mladý pár, mamka šla do
protialkoholky a já jsem ocitl sám. Nevěděl jsem co dělat."
Teď žije v ELIMu:
Ze sociálky dostávám tři tisíce a sto korun měsíčně. Za
ubytování zaplatím dva tisíce čtyři sta a na jídlo a osobní
potřeby mně zůstane sedm set na měsíc."
Stojí před ním dva důležité kroky: Závěrečné zkoušky ve
škole a práce pomocného kuchaře:
"Už se těším do práce. Jednak mne práce baví a taky budu
mít peníze."
V ELIMu nechce zůstat nadosmrti:
"Chtěl bych si pořídit podnájem a najít přítelkyni. Taky bych
si chtěl udělat papíry na motorku."
A co říká na život v azylovém domě:
"Líbí se mně, že tady chlapi až na pár výjimek drží při sobě.
Když někdo nemá jídlo, pomůžou si. Štve mně ale, když
někdo odbývá úklid."
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KONTAKTY

Provozovna: Vrchlického 1466, 753 01 Hranice
tel./fax.:
+420 581 601 138
Bc. Bohuslav Rybníček tel.: +420 731 751 612
Tomáš Luběna tel.:
+420 604 477 608
e-mail:
elim@elim-hranice.org
http:
www.elim-hranice.org

bankovní spojení: 188 767 4309/0800
www.elim-hranice.org
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