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ÚVODNÍ SLOVO
Bc. Bohuslav Rybníček – předseda a ředitel ELIM Hranice
Co přinesl rok 2011? Bylo toho opravdu
mnoho a vše bylo příjemné. Naše práce se
rozrostla o nový azylový dům pro rodiče
s dětmi a také jsme získali další dva byty
pro naše klienty. Konečně jsme také koupili
vlastní objekt! ELIM má vlastní dům, díky
Bohu a finančnímu příspěvku města
Hranice. Teď je před námi zase velký kus
práce na jeho rekonstrukci, ale výsledkem by měla být nová
služba zaměřená tentokrát na seniory. Další vizí zůstává
vytvoření sociálního bydlení, které ve městě chybí. To je jeden
z našich plánů pro následující roky.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří nás podpořili
finančně, prakticky nebo modlitbami.
Tom Luběna – jednatel a zástupce ředitele ELIM Hranice
Vážení přátelé,
v loňském roce jsme se opravdu nenudili.
Už teď je jasné, že množství práce, kterou
děláme, zahrnuje poměrně širší záběr
sociální práce v Hranicích a nejbližším
okolí. Nutno říct, že se nám dařilo rozjet
další projekty a získat i potřebnou finanční
podporu. Zmíním jen ty nejvýznamnější
akce: v červenci jsme slavnostně otevřeli
Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči a mohli
jsme s podporou města Hranice koupit dům v Drahotuších,
který bude zaměřen na ubytování sociálně slabých seniorů.
Není možné vylíčit všechny události během roku na pár
řádcích, naše zápasy, emoce, starosti i radosti z práce, kterou
děláme. Jsme však velice rádi za každou podporu, kterou
nám vyjadřujete.
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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 svou činnost,
realizuje projekty a oslovuje různé cílové skupiny. Zároveň
má také vlastní IČO, právní subjektivitu, vnitřní uspořádání
a místní stanovy. Zástupci všech ELIMů se pravidelně
scházejí, povzbuzují se k další práci a také se informují 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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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 s vydatnou pomocí dobrovolníků z řad
Církve bratrské v Hranicích svépomocně zrekonstruovali.
Tato
rekonstrukce
proběhla
za
finanční
pomoci města Hranice a
sborů
Církve
bratrské
v Hranicích,
Prostějově,
Vsetíně a Velké Lhotě.
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
zaevidováni 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, je to pro
mnohé
důležité
odreagování po celém
dni.
Ráno v 7:30 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: 12 lůžek
Cena noclehu: 60
Kč.

Vánoce 2010 v ELIMu

7

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE – ELIM HRANICE
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:





Osobám pracujícím na základě pracovní smlouvy.
Důchodcům či invalidním důchodcům.
Osobám motivovaným ke změně životního stylu (např.
hledajícím si zaměstnání).
Těm, kteří jsou schopni udržet pořádek a osobní
hygienu.

Tento výběr je vždy 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
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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.

Nová šatna nocležny

Kapacita: 12 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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BYTY PŘI AZYLOVÉM DOMĚ
Naším dlouhodobým cílem bylo vytvořit další stupeň
bydlení, a to především pro ty klienty, kteří jsou např.
zaměstnaní nebo jsou již důchodci a lepší bydlení by si
zasloužili.
Díky městu Hranice
jsme získali čtyři byty, které
jsme společně s našimi
klienty zrekonstruovali.
Byty
jsou
samostatnou
formou bydlení, která je ale
součástí azylového domu.
Výhodou je, že pokud je
klient spolupracující a snaží se řešit svoji situaci, může v
systému námi poskytovaných
služeb
postupovat
do
kvalitnějšího ubytování, a
pokud se u něj vyskytnou
nějaké problémy, nekončí
na ulici, ale klesá opět
systémem až na nocležnu.
Kapacita:
4
byty
s celkovou kapacitou 13
lůžek.
Cena: 100 Kč/den.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky
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DŮM ELIM DRAHOTUŠE
V září
se
nám
podařilo koupit v dražbě
objekt, který plánujeme
zrekonstruovat a realizovat
zde projekt, který bude
zaměřený na seniory.
V současnosti jsme začali
získávat
prostředky
na
rekonstrukci objektu, a to
jak finance, tak materiál.

Po rekonstrukci by zde
mělo být asi deset pokojů
pro max. 20 osob.

Zahrada
Pohled ze dvora

Na
zahradě
bychom
v budoucnosti
chtěli
vytvořit
okrasné
zahradnictví, které by ze
svého zisku přispívalo na
provoz domu.
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AZYLOVÝ DŮM PRO OSAMĚLÉ RODIČE S DĚTMI SLAVÍČ

Od 1. července 2011
byl zahájen provoz dalšího
azylového domu, tentokrát
pro osamělé matky a otce
Dům
byl
s dětmi.
zrekonstruován
městem
Hranice a ELIM Hranice byl
vybrán jako provozovatel.
Kapacita domu byla hned od začátku provozu
naplněná. Podařilo se nám dobře nastavit pravidla domácího
řádu tak, aby v domě byl
zachován pořádek a čistota
i při velkém počtu dětí.
Před koncem roku
jsme začali s pořádáním
volnočasových
aktivit.
Každý týden tak mohou
rodiče
společně s dětmi
něco zajímavého tvořit.
Výroba vánočních ozdob

Kapacita: 10 pokojů pro rodiče s max. 3 dětmi.
Cena: dospělý 80 Kč/den, děti 40 Kč na den.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky
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STATISTIKA NOCLEŽNA
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byl v ELIMu

STATISTIKA AZYLOVÝ DŮM HRANICE
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STATISTIKA AZYLOVÝ DŮM SLAVÍČ
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říjen

listopad prosinec

ENGLISH CAMP

Společnost ELIM Hranice
spolupořadatelem
pobytového
angličtiny.

je již šestým rokem
výukového
programu

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
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VÝJEZD TÝMU 2011
I v letošním roce jsme pokračovali v dobré tradici
navštěvování azylových domů. A opět jsme zavítali na
Slovensko, protože jsme zde v loňském roce nabrali mnoho
cenných zkušeností.
První výjezd se konal v květnu. Navštívili jsme
následující azylové domy:
16. – 21. května 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Azylové centrum Betánia, Malacky
Útulok, sociálne centrum, Šurany
Útulok Nové Zámky
Útulok Želiezovce
Útulok Levice
Útulok a krizové centrum, Rimavská Sobota
Noclehárna a útulok, Krompachy
Azylový dom ČSK, Michalovce
Útulok Baškovce

Druhý výjezd byl podniknut pracovníky azylového domu ve
Slavíči, ti navštívili azylové domy na severu Moravy a Čech:
3. – 5. října 2011
1.
2.
3.
4.
5.

Zábřeh
Svitavy
Turnov
Česká Lípa
Kralupy nad Vltavou

Především pro nové pracovníky azylového domu ve Slavíči
bylo setkání s jinými druhy práce velmi podnětné.
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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 s drobnými
azylového domu nebo s rekonstrukcí bytů.
18

pracemi

kolem

FINANČNÍ ZPRÁVA
Aktiva:
Dlouhodobý majetek
Pozemky
Pořízení DHM
Krátkodobý majetek
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Bankovní účty
Jiná aktiva
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

933 333,170 000,763 333,612 555,285 500,327 555,131 343,37 232,94 111,3 636,3 636,1 680 867,-

Pasiva:
Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta z let minulých
Hospodářský výsledek
Cizí zdroje:
Ostatní dlouhodobé půjčky
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
PASIVA CELKEM
19

102 168,64 165,- 123 924,- 42 409,1 783 035,1 000 000,82 142,8 601,252 979,123 285,921,311 640,5 309,1 680 867,-

Výsledovka
Náklady celkem

5 067 845,-

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady celkem
Ostatní soc. pojištění
Kurzová ztráta
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky

999 724,620 423,379 301,536 275,40 759,165 813,33 130,296 573,3 498 409,2 616 997,881 412,33 437,10 888,104,17 445,5 000,-

Výnosy celkem

5 025 436,-

Provozní dotace
MPSV
Město Hranice
Město Lipník nad Bečvou
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (drobné)
Členské příspěvky
Úroky
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 180 000,945 000,200 000,35 000,3 747 321,98 115,96 614,1 200,301,- 42 409,-
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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.

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 zboží.

Podporuje provoz azylového domu a nocležny.

Církev bratrská Hranice je partnerem projektu.

Podpora z Vánoční akce.
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KONTAKTY
Vedení společnosti:
Ředitel:
Bc. Bohuslav Rybníček
tel.: 731 751 612
Jednatel:
Tomáš Luběna
tel.: 604 477 608
Azylový dům a nocležna Hranice:
Vrchlického 1466, 753 01 Hranice
Telefon: 581 601 138
Azylový dům Slavíč:
Slavíč 21, 753 61 Hranice
Telefon: 581 110 034
www.elim-hranice.org
e-mail: elim@elim-hranice.org

bankovní spojení: 188 767 4309/0800
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