KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI
A DIAKONII HRANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
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ÚVODNÍ SLOVO
Bc. Bohuslav Rybníček – předseda a ředitel ELIM Hranice
Uplynulý rok byl velmi příjemným
rokem. Díky Individuálnímu projektu jsme
měli stabilní financování, získali jsme dva
byty, které nám pomohly vytvořit další
stupeň sluţeb pro naše klienty a
v budoucnu jsou další vize a plány, které
slibují rozvoj naší činnosti a sluţeb.
Proţívám také radost nad tím, kdyţ
vidím, ţe některým našim klientům je moţné pomoci a oni
mění svoje ţivoty a opět se vrací tam, odkud kdysi spadli.

Tom Luběna – jednatel a zástupce ředitele ELIM Hranice
Váţení přátelé,
v roce 2010 jsme získali do výpůjčky od
města Hranice dva byty, které jsme opravili
a opět jsme navýšili kapacitu našich
poskytovaných sluţeb. Je vidět, ţe ţivotní
úroveň sociálně slabých obyvatel se
zhoršuje, a tak není divu, ţe je o sluţbu
Elimu zájem. Přibývá počet těch, kteří
ztratili střechu nad hlavou díky exekucím a
neschopností splácet své závazky. Jsme si vědomi, ţe
nemůţeme pomoci všem a naplnit některá očekávání je
prakticky nemoţné. Co je však důleţité a z čeho máme radost
je to, kdyţ pomůţeme jednotlivcům, kteří pomoc chtějí a
aktivně pracují na změně ve svém ţivotě.
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PÁR SLOV O NÁS
ELIM Hranice vznikl dne 27. 12. 2004 jako organizační
jednotka občanského sdruţení ELIM, které provozuje na
území České republiky charitativní a sociální činnost jiţ 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.
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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 ţivotem.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Občanské sdruţení ELIM pracuje prostřednictvím
svých organizačních jednotek, které mají vlastní právní
subjektivitu. Kaţdá organizační jednotka vyvíjí svoji činnost,
realizuje projekty a oslovuje různé cílové skupiny. Kaţdá
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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NOCLEŢNA PRO BEZDOMOVCE - MUŢE
Historie:
Společnost ELIM Hranice realizuje projekt Nocleţny 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.
Cíl:
Cílem poskytování sluţeb je zajistit moţnost ubytování
pro bezdomovce či osoby v krizi, kteří v regionu nemají jinou
moţnost ubytování či noclehu a nabídnout pomocnou ruku
těm, kteří se dostali do obtíţné ţivotní situace.
Uţivatelé sluţeb:


Lidé bez přístřeší (muţi)
o Rizikové skupiny mládeţe
o Osoby v krátkodobé sociální krizi – osoby, které
přišly náhle o moţnost ubytování
o Osoby vracející se z výkonu trestu
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Provoz Nocleţny:
Uţivatelé sluţeb 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
pyţama
a
přezůvky.
Následuje
večeře a volný večerní
program aţ do 22:00.
ubytovaní velmi uvítají
moţnost
sledovat
televizi
v
kulturní
místnosti, coţ je pro
mnohé
důleţité
odreagování po celém
dni.
Ráno v 7:30 hodin je snídaně, poté následuje úklid
prostor Nocleţny, který provádí sami ubytovaní pod
dohledem pracovníka. V 8:00 všichni Nocleţnu 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: 12 lůţek
Cena noclehu: 60,- Kč.

Vánoce 2010 v ELIMu

8

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŢE
Azylový dům pro muţe slouţí jako navazující projekt
nocleţny pro muţe. 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 ţivotního stylu ( např.
hledají si zaměstnání )
Těm, kteří jsou schopni udrţet pořádek a osobní
hygienu
Tento výběr bude individuální s přihlédnutím na
schopnosti a moţnosti kaţdého zájemce.

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

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







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
záleţitostí a jednání s úřady podle potřeb klienta.

Nová šatna nocležby

Kapacita: 12 lůţek na čtyřech dvou a třílůţkových pokojích.
Cena: 80,- Kč / den.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky
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BYTY PŘI AZYLOVÉM DOMU
Naším dlouhodobým cílem bylo vytvořit další stupeň
bydlení a to především pro ty klienty, kteří jsou např.
zaměstnaní nebo jsou jiţ důchodci a takové lepší bydlení by
si zaslouţili.
Díky Městu Hranice jsme získali dva byty, které jsme
společně s našimi klienty zrekonstruovali.
Byty jsou samostatnou
formou bydlení, která je
ale součástí azylového
domu. Výhodou je, ţe
pokud
je
klient
spolupracující a snaţí se
řešit si svoji situaci můţe
v
systému
námi
poskytovaných
Rekonstrukce bytu
sluţeb
postupovat
do
kvalitnějšího ubytování a
pokud se u něj vyskytnou
nějaké problémy, nekončí
na ulici, ale klesá opět
systémem aţ na nocleţnu.
Kapacita: 2 čtyřlůţkové
byty
Cena: 80,- Kč / den.
Pokoj nového bytu
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STATISTIKA NOCLEŢNA

Přehled noclehů v Nocležně ELIM Hranice
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Odkud přišli klienti nocležny

10

11

12

od přítelkyně
přišel o byt
přišel o práci
z AD
z nemocnice
z noclehárny
z PL
byl v ELIMu
z rodiny
z ulice
z výkonu trestu

Kam odešli klienti nocležny
nemocnice
noclehárna
do PL
do podnájmu
k přítelkyni
k rodině
na AD
na ulici
neznámo
vyloučen
za prací
zůstali v ELIMu
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Délka pobytu na nocležně

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

Klienti podle věku
do 20 let
20-30 let
30-40 let
40-50 let
50-60 let
60-70 let
nad 70 let

Klienti podle bydliště

Hranice
Olomoucký kraj
ČR
Slovensko
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STATISTIKA AZYLOVÝ DŮM

Azylový dům ELIM Hranice - obložnost v %
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Délka pobytu klientů AD

do 1 měsíce
do 3 měsíců
do 6 měsíců
nad 6 měsíců
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ENGLISH CAMP

Společnost ELIM Hranice je jiţ pátým rokem
spolupořadatel pobytového výukového programu angličtiny.
Poprvé se uskutečnil v roce 1998, od té doby je
pořádán kaţdý rok aţ 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 kaţdoročně 40 aţ 60 studentů ve věku od
15 do 35 let. Výuka probíhá v malých skupinkách coţ je
velmi efektivní.
Letos jsme jiţ druhým rokem pořádali letní výuku
angličtiny pro děti v Hranicích. Kurz trval jeden týden a
vyučovalo se čtyři hodiny kaţdé dopoledne.

http://www.cb.cz/hranice/englishcamp
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VÝJEZD TÝMU 2010
V letošním roce jsme se opět vydali na pracovní výjezd
po azylových domech. Protoţe jsme jich v České republice
navštívili jiţ přes 50, rozhodli jsme se podívat se i na
Slovensko a zjistit, jak vypadají azylové domy tam. Byli jsme
velmi obohaceni nejen zkušenostmi
První výjezd se konal v září. Navštívili jsme následující
azylové domy:
5. - 9. září 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Domov sociálnych sluţieb pre dospelých a útulok Ţilina
Domov pre osamělých - Martin
Útulek pre občanov bez prístrešia - Ruţomberok
Útulek - Svit
Institut Krista Veĺkňaza - Ţakovce
Útulek Archa - Svit
Útulek - Prešov
Domov sociálnich sluţeb - Útulek - Giraltovce
Domov sociálnich sluţeb - Útulek - Stropkov

IVK Žakovce
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha k 31.12. 2010
Aktiva:
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy
Odběratelé
Krátkodobý finan. majetek
Pokladna
Bankovní účty
Jiná aktiva
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

293 667,214 917,78 750,74 806,60 387,14 419,13 303,2 303,11 000,381 776,-

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

-59 758,64 166,-121 893,-2 031,441 534,-1 136,130 643,62 641,-2 895,5 441,4 243,242 597,381 776,-
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Výsledovka
Náklady

3 492 197,-

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

796 420,439 407,357 013,320 860,87 460,21 352,212 048,2 352 927,1 755 323,589 053,30 541,8 551,21 990,-

Výnosy
Provozní dotace
MPSV
Město Hranice
Olomoucký kraj
Úřad práce
Město Lipník nad Bečvou
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (drobné)
Přijaté příspěvky veřejná sbírka
Přijaté hmotné dary
Členské příspěvky
Úroky
Dar od Arcelor Mittal
Jiné ostatní výnosy
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

3 490 166,1 728 538,1 388 000,230 000,25 000,70 538,15 000,1 609 549,152 079,119 875,1 860,2 747,1200,197,20 000,6 200,-2 031,-
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PODPORUJÍ NÁS

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

Město Lipník
nad Bečvou

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 zboţí

Podporuje provoz azylového domu a nocleţny

Církev bratrská Hranice je partnerem projektu
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PRÁCE NAŠICH KLIENTŮ
Protoţe věříme tomu, ţe kaţdý by měl být pro společnost
uţitečný snaţíme se zapojit i naše klienty, kteří nemají práci
do nějaké činnosti.

Někteří naši klienti pravidelně uklízejí část Hranic zvanou
Mexiko.

Jiní

klienti

zase

pomáhají

s drobnými

azylového domu nebo s rekonstrukcí bytů.
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pracemi

kolem

VIZE
V současné době se pokoušíme
stopařskou dílnu v Drahotuších.

koupit

bývalou

Dům by jsme chtěli vyuţívat v rámci systému námi
poskytovaných sociálních sluţeb jako Azylový dům pro muţe
a ţeny. Vzniklo by zde centrum dlouhodobého ubytování pro
klienty:
1. Důchodce,
kterým
jejich nízký příjem
nedovoluje
mít
samostatné bydlení.
2. Pro ty, kteří našich
sluţeb
z
různých
důvodů
budou
vyuţívat
dlouhodoběji.
Zahrada bude vyuţita k pracovní činnosti klientů
(zahradnictví - okrasná školka), která bude také částečně
výdělečnou činností. Naskytla by se zde moţnost s bydlením
dát klientům i práci, která by byla zároveň i zisková
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VIZE

V příštím
roce
plánujeme
otevřít
ve
spolupráci
s Městem
Hranice Azylový dům pro
osamělé rodiče s dětmi ve
Slavíči. Ke konci roku
začala rekonstrukce domu
a provoz by měl být
spuštěm
asi
v polovině
roku.
Budova před rekonstrukcí

Plánovaná kapacita objektu bude asi 10 rodičů.

Dům po rekonstrukci
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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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