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Úvodní slovo
Vážení přátelé,

je za námi velmi nestandardní rok. Provoz v naší organizaci byl zásadně ovlivněn 
probíhající pandemií. nikdy bychom si nepomyslili, že se s ní budeme potýkat celý rok 
2020 a jak to nyní vypadá i minimálně rok následující. Museli jsme reagovat na vzniklé 
situace, zaváděli stanovená opatření, snažili se udržet provoz našich služeb. Pomáhali jsme 
tak našim klientům přežít pro ně velmi nepříjemnou dobu. Kapacita našich služeb pro 
lidi bez domova byla celé období naplněna na maximum, což představovalo pro naše 
zaměstnance vysoké pracovní nasazení. I v době nejtvrdších opatření stále navštěvovali 
klienty v terénu, poskytovali ubytování a noclehy, hygienické zázemí, potravinovou i jinou 
materiální pomoc a hlavně osobní i telefonickou podporu. od října byly naše noclehárny 
otevřeny pro lidi bez domova i přes den (24 hodin denně/7 dní v týdnu). Do toho všeho 
pak celý rok probíhala rekonstrukce střechy a podkroví v azylovém domě a noclehárně. 
S rekonstrukcí jsme začali v lednu a stavební část ukončili v listopadu 2020. Stavební práce 
jsme udrželi v chodu i při těch nejpřísnějších opatřeních. Podařilo se nám rozběhnout 
i další projekty. Jedním z nich je dvouletý projekt „Elim Vsetín kvalitně“, který je zaměřen 
na podporu procesů ve službách a rozvoj sociální práce. Zrealizovali jsme projekt IroP 
„Zvýšení dostupnosti Denního centra rožnov a noclehárny rožnov“, díky kterému jsme 
mohli pořídit nový automobil a spotřebiče pro tyto sociální služby. Během roku se rozšířila 
práce Hooligans Church pro lidi na ulici i do dalších míst. Bylo to prostě období mnohých 
improvizací, bleskových reakcí, změn a často i velké odvahy. Učili jsme se reagovat na 
nové události a příležitosti, čelili nečekaným výzvám. V mnohých situacích jsme velmi 
intenzivně vnímali Boží přítomnost, ochranu a Jeho nadpřirozené vedení. Řečeno slovy 
jedné křesťanské písně jsme „každý den novou milost z Božích dlaní směli si brát“. Děkuji 
Bohu, že nám dával sílu přestát náročné chvíle a je zdrojem naší naděje.

Dále také děkuji všem kolegům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, přátelům 
i pracovníkům z jiných organizací za jejich nasazení a úsilí, díky kterému jsme vše zvládli. 
Velmi si vašeho zájmu a pomoci vážím. 

Mgr. Miroslav Ildža, ředitel
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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:
Bankovní číslo účtu veřejné sbírky:

2700485191/2010 vedený u Fio banky, a.s. 
2001443523/2010 vedený u Fio banky, a.s. – veřejná sbírka 
zřízená od 4. 6. 2018

Web:
Facebook:

www.elimvsetin.cz 
www.facebook.com/elimvsetin/

Správní rada:
Mgr. et Ing. Vladimír nedbal – předseda
Ing. Tomáš Pospíchal – člen
Ing. David Uhřík – člen 

Dozorčí rada:
Ing. Lenka navrátilová – předseda 
MUDr. Mária Schieferdecker – člen 
Jarmila Chromčáková – člen

Statutární orgán – ředitel: Mgr. Miroslav Ildža

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

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, lidem bez domova 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.
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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

Organizační struktura Elim vsetín, o.p.s. 

Správní rada

Úsek nízkoprahových
služeb pro osoby

bez přístřeší

Sociální
rehabilitace

Elim

Ředitel obecně
prospěšné společnosti

Úsek lůžkových služeb
pro osoby bez přístřeší

Úsek sociální
rehabilitace

Úsek volnočasových
aktivit

Dozorčí rada

Úsek ředitele

Terénní práce
Elim

Denní centrum
Elim

Noclehárna
Elim

Azylový dům
Elim

Úsek služeb v Rožnově
pod Radhoštěm

Noclehárna
Rožnov

Denní centrum
Rožnov

Atletický klub
Elim
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zaměstnanci a ostatní pracovníci
V pracovním poměru ke dni 31. 12. 2020 35 zaměstnanců

na dohody (DPP a DPč) ke dni 31. 12. 2020 13 zaměstnanců

Průměrný počet přepočtených úvazků (v pracovním poměru)
Průměrný počet přepočtených úvazků (včetně dohod)

30,64 úvazků
32,18 úvazků

odborná praxe studentů
1 student absolvoval odbornou 
praxi v rozsahu 40 hodin

Dobrovolnická práce (pro sociální služby, při potravinových 
sbírkách a trénincích atletického klubu) 

17 dobrovolníků odpracovalo 
celkem 275 hodin

V roce 2020 zaměstnanci absolvovali vzdělávací kurzy, semináře a interní školicí akce 
zacílené na potřeby jednotlivých úseků sociálních služeb a úseku ředitele. Zástupci týmů 
sociálních služeb se účastnili podzimní konference Armády spásy. Pracovníci dostali 
podporu supervizorů, proběhlo celkem 8 skupinových setkání a dalších 7 individuálních 
supervizí. Mnohé vzdělávací aktivity se uskutečnily v rámci projektu ESF Elim Vsetín kvalitně.

Členství v asociacích
• Síť aktérů pro domov, z.s. (S.A.D.)
• Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK)
• Český atletický svaz
• Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s.
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aktivity

azylový dům Elim

Vedoucí služby:  Mgr. Ester Savková
Sociální pracovník:  Mgr. Hana Skalková, Mgr. Pavlína Zetochová, 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

O službě:
Azylový dům je tu pro muže, kteří jsou bez střechy nad hlavou.
nabízí ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích po dobu max. 18 měsíců.
V rámci služby lze využít pomoci při řešení osobní situace a při zajištění jídla, křesťanské 
pastorační poradenství. Průměrný věk mužů byl 53 let.

Ohlasy klientů (jak hodnotí azylový dům): 
„Mohl jsem si uvařit, okoupat se a přespat – nemusel jsem spát venku.“
„Je tu čisté prostředí bez alkoholu.“

azylový dům Elim rok 2018 rok 2019 rok 2020

Počet klientů 74 70 61

Počet lůžkodnů 12 677 12 868 13 096

Vytíženost 96,48 % 97,96 % 99,39 %

Počet lůžek 36 36 36

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 7,62 7,55 7,00

azylový dům Elim – hospodaření rok 2018 rok 2019 rok 2020

náklady 5 966 370 Kč 6 253 373 Kč 6 560 380 Kč

Výnosy 6 139 296 Kč 6 252 973 Kč 6 871 022 Kč

Hospodářský výsledek  172 926 Kč - 400 Kč 310 642 Kč



9



10

Noclehárna Elim
Vedoucí služby: Mgr. Ester Savková
Sociální pracovník: Mgr. Hana Skalková, Mgr. Pavlína Zetochová, 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.

O službě:
noclehárna nabízí přespání a pomoc lidem, kteří se z různých důvodů octli bez střechy 
nad hlavou.

Ohlasy klientů na službu noclehárny: 
„Je to pro mě možnost ubytování, zvlášť v takto momentálně těžké situaci pandemie.“
„na noclehárně mne potěšilo, když mě přijali v nočních hodinách, i když jsem měl 
doprovod. Výhodou je, že mám klid, nikdo mne neterorizuje, prostě mám klid.“

Noclehárna Elim rok 2018 rok 2019 rok 2020

Počet klientů celkem 96 99 90

Z toho počet žen 17 19 18

Z toho počet mužů 79 80 72

Vytíženost 49,67 % 62,28 % 71,58 %

Počet lůžkodnů celkem 2 901 3 637 4 192

Počet lůžkodnů zdarma 95 98 72

Počet lůžek 16 16 16

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 1,46 1,44 2,01

Noclehárna Elim – hospodaření rok 2018 rok 2019 rok 2020

náklady 1 340 583 Kč 1 400 160 Kč 1 834 365 Kč

Výnosy 1 339 014 Kč 1 398 613 Kč 1 834 291 Kč

Hospodářský výsledek -1 569 Kč -1 547 Kč -74 Kč
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Noclehárna rožnov 
Vedoucí služby: Mgr. Lena Maňáková
Sociální pracovník: Mgr. Lena Maňáková
Telefon: 720 736 736
E-mail: dcnr@elimvsetin.cz
Adresa: čechova 1027, 756 61 rožnov pod radhoštěm 
Provozní doba: denně od 19:00 hod. do rána následujícího dne do 7:00 hod.

O službě:
noclehárna nabízí přespání a pomoc lidem, kteří se z různých důvodů octli bez střechy 
nad hlavou.  

Ohlasy klientů: 
,,Jsem moc ráda, že můžu spát na noclehárně, kde se cítím bezpečně, hlavně teď, když je 
všude ten nebezpečný vir.“
,,na noclehárně jsem si mohl na chvílí odpočinout a uspořádat si myšlenky, co chci dál ve 
svém životě, díky Vaší podpoře jsem to vše zvládl, děkuji.“ 

Noclehárna rožnov rok 2018 rok 2019 rok 2020

Počet klientů celkem 54 41 37

Z toho počet žen 5 9 9

Z toho počet mužů 49 32 28

Vytíženost 77,9 % 46,6 % 57,3%

Počet lůžek 8 14 14

Počet lůžkodnů celkem 2 276 2 383 2 949

Počet lůžkodnů zdarma 36 31 23

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 2,53 2,63 3,21

 Noclehárna rožnov – hospodaření rok 2018 rok 2019 rok 2020

náklady 1 678 884 Kč 1 786 965 Kč 1 928 805 Kč

Výnosy 1 678 864 Kč 1 786 793 Kč 1 926 315 Kč

Hospodářský výsledek -20 Kč -172 Kč -2 490 Kč
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Denní centrum rožnov
Vedoucí služby: Mgr. Lena Maňáková
Sociální pracovník: Mgr. Lena Maňáková
Telefon: 720 736 736
E-mail: dcnr@elimvsetin.cz
Adresa: čechova 1027, 756 61 rožnov pod radhoštěm 
Provozní doba: pondělí – pátek 8:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00 (mimo svátky)
Terén: každá všední středa 8:30 – 11:00 
Působnost služby: rožnov pod radhoštěm

O službě: 
Denní centrum rožnov nabízí mužům i ženám bez přístřeší možnost provedení hygieny, 
přípravy či poskytnutí stravy, popřípadě využití sociálního poradenství a odborné pomoci 
při řešení jejich nepříznivé sociální situace.  
  
Ohlasy klientů:
 ,,Jsem ráda, že mi pomáháte a že se na Vás můžu obrátit pro radu, moc si toho vážím.“
 ,,Díky pracovnicím na denním centru jsem si mohl najít práci i s ubytováním. Moc děkuji.“ 

Denní centrum rožnov rok 2018 rok 2019 rok 2020

Počet klientů 54 52 42

Z toho počet žen 8 11 13

Z toho počet mužů 46 41 29

Počet kontaktů 1 290 1 720 2 136

Počet intervencí celkem 2 496 1 574 518

 individuální intervence 2 332 1 492 496

 skupinové intervence 1 7 7

 interdisciplinární intervence 163 75 12

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 2,26 2,30 2,66

Denní centrum rožnov – hospodaření rok 2018 rok 2019 rok 2020

náklady 1 394 050 Kč 1 562 675 Kč 1 702 738 Kč

Výnosy 1 393 644 Kč 1 562 567 Kč 1 701 825 Kč

Hospodářský výsledek -406 Kč -108 Kč -913 Kč
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Denní centrum Elim
Vedoucí služby: Mgr. oldřich Unar
Sociální pracovník: Mgr. Magdaléna Holá, Eva Húšťová, DiS., 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 8:30 – 12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod.
 sobota  8:30 – 12:00 hod. 
 neděle + svátky 13:00 – 16:00 hod.

O službě:
Denní centrum Elim nabízí mužům i ženám bez přístřeší možnost provedení hygieny, 
přípravy či poskytnutí stravy, popřípadě využití sociálního poradenství a odborné pomoci 
při řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

Ohlasy klientů: 
„Stupnicí od 1 – 10 hodnotím 10 – vstřícnost, pochopení, snaha a pomoc při řešení.“
„Jsou vstřícní a velkorysí.“  

Denní centrum Elim rok 2018 rok 2019 rok 2020

Počet klientů celkem 113 125 114

Z toho počet žen 23 23 28

Z toho počet mužů 90 102 86

Počet kontaktů 3 748 4 324 4 916

Počet intervencí celkem 868 718 713

 individuální intervence 867 712 713

 skupinové intervence 1 5 0

 interdisciplinární intervence 0 1 0

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 2,99 2,95 3,04

Denní centrum Elim – hospodaření rok 2018 rok 2019 rok 2020

náklady 2 098 798 Kč 2 110 313 Kč 2 526 293 Kč

Výnosy 2 098 005 Kč 2 110 176 Kč 2 522 154 Kč

Hospodářský výsledek -793 Kč -137 Kč -4 139 Kč
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Terénní práce Elim
Vedoucí služby: Mgr. oldřich Unar
Sociální pracovník: Mgr. Magdaléna Holá, Eva Húšťová, DiS., Mgr. oldřich Unar
Telefon: 720 736 711
E-mail: tp@elimvsetin.cz
Kontaktní 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.
Působnost služby: Vsetínsko, Vizovicko, Valašskokloboucko

O službě:
Služba Terénní práce Elim vyhledává a kontaktuje muže a ženy žijící na ulici či v provizorních 
podmínkách, popř. ohrožené ztrátou bydlení v důsledku rizikového způsobu života. 
Prostřednictvím kontaktní práce nabízí pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální 
situace.

Ohlasy klientů:
„Jsem Vám moc vděčná. netušila jsem doposud, že takto perfektně fungujete. Díky.“ 

 
Terénní práce Elim rok 2018 rok 2019 rok 2020

Počet klientů celkem 40 58 57

Z toho počet žen 16 25 19

Z toho počet mužů 24 33 38

Počet kontaktů 1 316 1 567 1 579

Počet intervencí celkem 133 138 111

 individuální intervence 132 126 108

 skupinové intervence 0 4 1

 interdisciplinární intervence 1 8 2

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 1,49 1,49 1,51

Terénní práce Elim – hospodaření rok 2018 rok 2019 rok 2020

náklady 1 020 576 Kč 1 038 353 Kč 1 056.943 Kč

Výnosy 1 017 054 Kč 1 038 300 Kč 1 054 212 Kč

Hospodářský výsledek -3 522 Kč -53 Kč -2 731 Kč
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Sociální rehabilitace Elim
Vedoucí služby: Bc. Petr Matěj
Sociální pracovník:  Mgr. Jitka Eichlerová (od 25. 08. 2020 mateřská a následná rodičovská 

dovolená), Bc. Jana Sucháčková, Bc. Jitka Strbačka Zralá, Bc. Petr Matěj 
Sociální asistent: Mgr. Dita Línová, Andrea Galdová, Kateřina rožnovjáková
Telefon: 720 736 730
E-mail: sr@elimvsetin.cz
Adresa: Smetanova ul. 1484, 755 01 Vsetín („věžák“, 5. patro)
Provozní doba: pondělí – pátek 7:30 – 15:30 hod
Působnost služby: So orP Vsetín a So orP Valašské Meziříčí

O službě:
Služba Sociální rehabilitace Elim pomáhá lidem se zdravotním postižením, lidem 
nacházejícím se v životní krizi opět se zapojit do běžného života. Zvládnout činnosti, které 
jsou pro ně důležité. našim klientům poskytujeme individuální podporu a společně s nimi 
usilujeme o získání co nejvyšší míry jejich samostatnosti. 

Ohlasy klientů:
„Chodím sem, abych se naučil psát na PC, číst.“
„Udržuji se v mentální kondici, procvičování mi pomáhá.“
„nespokojená jsem, když mi ujede vlak do Elimu.“
„Líbí se mi tu, protože můžu být sama i s ostatními.“

Sociální rehabilitace Elim rok 2018 rok 2019 rok 2020

Počet klientů 47 50 43

Počet kontaktů 1 926 1 961 1 353

Počet intervencí celkem 3 379 3 264 2 322

 individuální intervence 2 728 2 367 1827

 skupinové intervence 613 876 441

 interdisciplinární intervence 38 21 54

Počet úvazků pracovníků v přímé péči 5,14 5,19 4,97

Sociální rehabilitace Elim
– hospodaření

rok 2018 rok 2019 rok 2020

náklady 3 538 294 Kč 3 632 018 Kč 3 930 714 Kč

Výnosy 3 525 790 Kč 3 631 824 Kč 3 926 550 Kč

Hospodářský výsledek -12 504 Kč -194 Kč -4 164 Kč

Sociální rehabilitace Elim dostává finanční podporu z Individuálního projektu Zlínského 
kraje podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve zlínském kraji financovaného 
z Evropského sociálního fondu.
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atletický klub Elim
Vedoucí: Mgr. Šárka Hromadová
Telefon: 604 383 779
E-mail: info@elimvsetin.cz
Kontaktní adresa: Smetanova ul. 1484, 755 01 Vsetín („věžák“, 5. patro)

O nás:
Atletický klub Elim je pro děti od 4 let, které rády sportují a chtějí strávit svůj volný čas 
kvalitně a plnohodnotně. Účastníme se závodů pořádaných českým atletickým svazem 
i krajských závodů, a to ve všech kategoriích. Pravidelné tréninky probíhají pod dohledem 
zkušených trenérů v jednotlivých věkových kategoriích:
• atletická školička 
• mladší přípravka 
• starší přípravka 
• žactvo

Uskutečněné aktivity v roce 2020: 
29. 8. 2020 čokoládová tretra
Podzim Závody mateřských školek

atletický klub Elim rok 2018 rok 2019 rok 2020

Počet dětí 61 61 56

Počet tréninků: atletická školka 
                            žactvo, přípravka

28
71

28
71

21
63

Počet závodů 7 5 3

Sportcamp (počet dětí) 36 36 se nekonal

Počet úvazků trenérů 0,26 0,28 0,17

atletický klub Elim - hospodaření rok 2018 rok 2019 rok 2020

náklady 218 824 Kč 241 764 Kč 123 793 Kč

Výnosy 218 824 Kč 243 325 Kč 127 710 Kč

Hospodářský výsledek 0 Kč 1 561 Kč 3 917 Kč
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Ostatní aktivity
Jsme prověřenou neziskovkou
od roku 2016 jsme držiteli Značky spolehlivosti, kterou uděluje Asociace veřejně 
prospěšných organizací čr (AVPo). Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, 
že veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými 

prostředky. Přestože je Značka 
spolehlivosti udělována na 3 roky, 
každoročně probíhá ze strany AVPo 
dílčí kontrola zaměřená na hodnocení 
spolehlivosti, tj. naplňování poslání 
a cílů organizace, finanční řízení, 
hospodaření s darovanými prostředky, 
Fundraisingu a Pr, vč. hodnocení aktivit 
a klíčových projektů organizace.

Duchovní práce v Elimu
V rámci našich poskytovaných služeb se zaměřujeme také na duchovní práci. Situace 
byla ovlivněná také omezenými možnostmi setkávat se, přesto jsme mohli v roce 2020 
uskutečnit v Azylovém domě Elim 7 bohoslužeb s průměrnou účastí 8 mužů a také 
7 setkávání nad Biblí s průměrnou účastí 8 osob.

Lidé z ulice mohou navštěvovat Hooligans Church
Díky Bohu, i přes všechna omezení a různé změny ve společnosti, jsme mohli v roce 2020 
realizovat menší i větší setkávání v rámci biblické skupiny Hooligans Church. V dobách, kdy 
nebyla omezení, tato setkání rostla v počtu zájemců. V době uzavření kostelů, modliteben 
a možnosti konat bohoslužby v této zemi kvůli pandemii, jsme se mohli setkávat alespoň 
v malých skupinách. Setkání probíhala třikrát týdně - ve středu, v pátek a v neděli. Setkání 
se účastnili lidé v Azylovém domě Elim, noclehárně Elim, Denním centru Elim nebo 
na ubytovnách. Možnost společně číst Bibli a zažít toto duchovní společenství, využilo 
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cca 130 lidí z ulice a z  našich služeb. Povzbuzením bylo, že se podařilo začít tato setkání 
i v dalším městě. Přirozeně to vyšlo ze zájmu a vyslovené potřeby lidí z tohoto města. 
V některých pátečních dnech tak proběhlo i pět setkání nad Biblí s teplým jídlem 
a přátelskou diskusí o víře a životě. 
Jsme vděční, že i tato setkání přispěla k posunu lidí bez domova, ke zlepšení jejich těžké 
životní situace. Mohli jsme být s nimi a osobně i duchovně je podpořit, když usilovali 
o pracovní místo, nové bydlení nebo o zlepšení vztahu se svými nejbližšími. Měli jsme 
možnost být s nimi a doprovázet je i při velmi těžkých chvílích, kdy je například kvůli úmrtí 
navždy opustil partner nebo sami velmi vážně onemocněli. 
V tomto roce jsme mohli velmi intenzivně vnímat, že lidé z ulice potřebují tuto možnost 
setkávání, kde každý svým tempem hledá svoji cestu za Bohem. 
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Jsme členy potravinové banky
Díky členství v Potravinové bance ve Zlínském kraji, z.s. jsme v roce 2020 obdrželi 
9 157 kg potravinové pomoci v celkové hodnotě 242 883 Kč a také pomoc zahrnující 
drogerii, celkem 25 kg v částce 2 000 Kč. Potravinová i materiální pomoc směřovala 
do všech námi poskytovaných sociálních služeb a pomohla více než 300 osobám.
Jsme také zapojeni do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ 
(PoMPo). Díky tomuto projektu jsme mohli nabídnout pomoc více než 200 osobám.

 pOMpO 2020 počet osob

Potravinová pomoc

Počet podpořených osob - unicitní 295

Počet podpořených osob – včetně opakovaně 
podpořených

486

Materiální pomoc

Počet podpořených osob - unicitní 206

Počet podpořených osob – včetně opakovaně 
podpořených

444
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zapojili jsme se do Sbírky potravin 
V tomto roce se uskutečnila pouze jedna Sbírka potravin. Vzhledem k pandemii byla sbírka 
provázena mnohými omezeními. nebylo možné jako obvykle rozdávat letáky u vstupu 
do prodejny, a také byl omezen počet osob vybírajících darované potraviny. I přes všechna 
tato omezení se podařilo vybrat rekordní množství potravin a drogerie - 1 000 kg.

veřejnost může darovat poukázky na přespání v našich noclehárnách 
Projekt - Darujte poukázku na přespání v našich noclehárnách funguje od podzimu roku 
2017. Za rok 2020 darovala veřejnost 309 poukázek v celkové výši 15 450 Kč.
Za celou dobu této kampaně jich bylo darováno přes 2 000 ks. 

Jak to funguje?
•  Darování probíhá přes dárcovský portál Darujme.cz, z nějž každý týden obdržíme 

darovanou částku. 
•  Na základě celkové darované částky vytiskneme patřičné množství poukázek, které 

předáme do našich nocleháren a také sociálním pracovníkům pracujícím přímo 
v terénu. 

•  Pracovníci nocleháren a terénní pracovníci poukázky předají lidem bez domova, hlavně 
těm, kteří nemají finanční možnosti si nocleh zaplatit sami. 

•  S touto poukázkou pak přichází člověk bez domova trávit noc v teple v jedné z našich 
nocleháren. 
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přehled využití poukázek

Noclehárna vsetín 2018 2019 2020

Počet využitých poukázek 294 754 638

Celkem v Kč 14 700 37 700 31 900

Noclehárna rožnov 2018 2019 2020

Počet využitých poukázek 27 58 43

Celkem v Kč 810 1 740  1 290

zapojili jsme se do Dnů sociálních služeb v rožnově pod radhoštěm
V rožnově pod radhoštěm se již tradičně konaly začátkem září Dny sociálních služeb. 
Ty jsou určeny pro odbornou i širokou veřejnost. V rámci Dnů sociálních služeb jsme 
měli možnost prezentovat naše sociální služby, které v tomto městě poskytujeme. Široká 
veřejnost tak měla možnost seznámit se se službou Denního centra rožnov a noclehárny 
rožnov. 
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Spolu s azylovým domem pro ženy a matky s dětmi jsme uspořádali akci Nemít 
domov
První týden v září se ve Vsetíně uskutečnila akce nemít domov, kterou jsme pořádali ve 
spolupráci s Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi. Tato akce se konala již potřetí 
a jejím cílem je seznámit širokou veřejnost s problematikou bezdomovectví. Hlavní akcí 

byl Den s Armádou, kam přijela 
7. mechanizovaná brigáda Dukelská 
z Hranic na Moravě. Vojáci měli 
připraveny vstupy s ukázkou 
bojových technik, které navštívilo 
přes 200 dětí ze školek a družin 
a 300 návštěvníků z řad veřejnosti. 
návštěvníci měli také možnost 
poslechnout si koncert Boleslava 
Vjaclovského. V rámci této akce 
mohla veřejnost navštívit výstavu 
nemít domov v kině Vatra.
návštěvníci zde mohli vidět 
fotografie zachycující život lidí bez 
domova a výrobky, které vyrobili naši 
klienti.

Uspořádali jsme vánoční bazárek 
kabelek, hraček a nádobí
V roce 2020 se konal jen jeden 
bazárek, a to v předvánočním čase. 
Lidé měli možnost nejprve darovat 
nádobí, hračky a kabelky, které jsme 
následně nabídli k prodeji. Klienti 
Sociální rehabilitace Elim přispěli na 
bazárek svými vánočními výrobky. 
Celkový výtěžek činil 20 633 Kč. 
Výtěžek bazárku byl použit na 
činnost organizace Elim Vsetín, o.p.s.

pravidelně vychází zpravodaj 
Elimu
naší snahou je pravidelně informovat 
spolupracující organizace, veřejnost 
a dárce o dění v naší organizaci. 
Jedním z informačních kanálů, který 
používáme, je Zpravodaj Elimu, který 
vychází 4x do roka.
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Dárcovská SMS
Tuto novou formu darování jsme nabídli v loňském roce jako jednu z možností, jak přispět 
na rekonstrukci Azylového domu a noclehárny Elim.

Elim vsetín kvalitně
Projekt „Elim Vsetín kvalitně“ je realizován v termínu 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022. 
Cílem projektu je zvýšit kvalitu a posílit udržitelnost sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s. 
prostřednictvím komplexního auditu nastavených procesů v organizaci a poskytnutím 
podpory týmům služeb. Dílčím cílem je také podpora 
odborného rozvoje pracovníků organizace. Při realizaci 
projektu spolupracujeme také s experty – auditorem, 
garantem profesního vývoje a evaluátorem. V roce 2020 byla 
zahájena revize kvality ve službách, revize plánů vzdělávání, 
proběhly odborné workshopy, akreditovaná vzdělávání 
a supervize.

zvýšení dostupnosti Denního centra rožnov a Noclehárny rožnov

Projekt „Zvýšení dostupnosti Denního centra rožnov a noclehárny rožnov“ - na projekt je 
poskytována finanční podpora z EU.

V roce 2020 byla naši organizaci poskytnuta dotace ve výši 382.450,05 Kč z celkových 
nákladů 402.579 Kč z programu IroP, 62. výzva, Sociální infrastruktura – integrované 
projekty CLLD, aktivita rozvoj sociálních služeb na projekt „Zvýšení dostupnosti Denního 
centra rožnov a noclehárny rožnov“ č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011758. Zakoupením 
nového automobilu, pračky a sušičky došlo k obnově a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících služeb. Z projektu jsme pořídili automobil Škoda Scala. Získali jsme 
tak spolehlivé vozidlo, které nám pomáhá při zajištění provozu sociálních služeb. nové 
spotřebiče – poloprofesionální pračka a sušička zefektivnily časté praní jak přímo 
v provozu sociálních služeb, tak také prádla klientů.
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rekonstrukce azylového domu Elim a Noclehárny Elim

Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s.“ - na projekt 
je poskytována finanční podpora z EU. V lednu 2020 začala dlouho očekáváná 
a připravovaná rekonstrukce Azylového domu Elim a noclehárny Elim. Tento investiční 
projekt řešil hlavně rekonstrukci střechy, opravu fasády, vybudování nových pokojů, 
kotelny, zázemí pro zaměstnance aj. na rekonstrukci jsme v roce 2019 obdrželi 
z IroPu rozhodnutí o přiznání dotace ve výši 10 336 495 Kč. Veřejnou zakázku pro 
provádění stavby vyhrála firma JaSY vsetín s.r.o. Stavební práce začaly v lednu 2020 
s plánovanými náklady 11 951 872 Kč. Stavební vícepráce navýšily celkový rozpočet 
o 2 123 761 Kč. Stavební práce byly ukončeny v listopadu 2020 a zároveň začaly přípravy 
pro kolaudaci. Skutečné náklady na rekonstrukci Azylového domu a noclehárny Elim činí 
k 31. 12. 2020 - 14 139 720 Kč. Tato částka se v roce 2021 ještě navýší o náklady na kolaudaci  
a úroky z půjček. 

Děkujeme všem, kteří se v roce 2020 podíleli na rekonstrukci azylového domu 
Elim a Noclehárny Elim:
- Město Vsetín  - nadace čEZ – realizaci projektu podpořila nadace čEZ
- Zlínský kraj  - Jasy Vsetín s.r.o. - dodavatel stavby
- Město Valašské Meziříčí - Sdružení Mikroregion rožnovsko
- Svar Technik s.r.o.  - Zlínstav, a.s.
- Fyzické osoby  - Sbor Církve bratrské ve Velké Lhotě

Celou rekonstrukci jsme museli předfinancovat, a to ve výši 12 000 000 Kč. 
Tuto částku se podařilo zajistit díky:
- Městu Vsetín    - Církvi bratrské ve Vsetíně 
- Církvi bratrské ve Velké Lhotě  - Církvi bratrské Benátky nad Jizerou 
- Církvi bratrské Brno Královopolská - Církvi bratrské Klatovy  
- Fyzickým osobám
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rok s Covidem
období pandemie Covid-19 zasáhlo naši organizaci, všechny klienty i pracovníky nejen 
v osobních životech, ale také v poskytovaných službách, v zaměstnání. Průběžně byla 
vydávaná nová opatření, která nám nařizovala či doporučovala, jakým způsobem reagovat 
v provozovaných sociálních službách na avizované nebezpečí. V rámci nouzového stavu 
jsme se všichni najednou ocitli v situaci, se kterou nikdo neměl žádné zkušenosti. nastavili 
jsme zvýšená hygienická opatření, vytvořili týmy, které se nesměly potkávat a minimalizovali 
tak riziko případného přenosu. Snažili jsme se po celou dobu udržet provoz našich služeb 
a pomáhat tak klientům přežít pro ně velmi nepříjemnou dobu. Kapacita našich služeb 
pro lidi bez domova byla celou dobu naplněna na maximum, což představovalo pro naše 
zaměstnance vysoké pracovní nasazení. I v době nejtvrdších opatření stále navštěvovali 
klienty v terénu, poskytovali ubytování a noclehy, hygienické zázemí, potravinovou i jinou 
materiální pomoc (např. jsme šili roušky, které jsme pak rozdali našim klientům) a hlavně 
osobní i telefonickou podporu. od října 2020 jsme provozovali naše noclehárny ve zcela 
jiném režimu, byly otevřeny klientům celodenně po všechny dny v týdnu. I toto opatření 
přinášelo náročné situace jak pro zaměstnance, tak pro klienty, protože noclehárny nejsou 
primárně určeny pro celodenní pobyt klientů. Chtěli jsme ale umožnit i lidem bez domova 
mít místo, kde mohou tento náročný čas prožít. Každý zaměstnanec nejen, že si musel 
hlídat svůj zdravotní stav, měřit teplotu atd., ale také sledovat zdravotní stav klientů. Což 
byla nová výzva pro naše služby, které neposkytují zdravotní služby. Celý rok byl proto 
velmi náročný, neboť jsme se ocitali v nestandardních situacích, a přesto jsme měli stále 
klienty, kterým bylo potřeba pomoci – poskytnout služby. 
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projekty EU
- Zvýšení dostupnosti Denního centra rožnov a noclehárny rožnov 
- Elim Vsetín kvalitně 
- Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji
- Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s.
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výrok auditora
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Účetní závěrka
rOzvaHa ke dni 31. 12. 2020 (v celých tis. Kč)

Označení 
aktiva

aKTIva
Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

a. Dlouhodobý majetek celkem 3 239 17 356

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 199 18 583

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 9 9

A. II. 3. Stavby 3 050 3 051

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 668 1 374

A. II. 9. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 472 14 149

A. IV. oprávky k dlouhodobému majetku celkem -960 -1 227

A. IV. 6. oprávky ke stavbám -587 -690

A. IV. 7.
oprávky k samostatným hmotným movitým 
věcem a souborům hmotných movitých věcí

-373 -537

B. Krátkodobý majetek celkem 4 129 4 374

B. II. Pohledávky celkem 362 297

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 227 227

B. II. 5. ostatní pohledávky 136 59

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 12

B. II. 12.
nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

20

B. II. 13.
nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. 
samospr. celků

12 14

B. II. 17. Jiné pohledávky 2 3

B. II. 18. Dohadné účty aktivní -24

B. II. 19. opravná položka k pohledávkám -15 -14

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 764 4 066

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 40 68

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 3 724 3 998

B. IV. Jiná aktiva celkem 3 11

B. IV. 1. náklady příštích období 3 11

aktiva celkem 7 368 21 730
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Označení 
aktiva

paSIva
Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k posled. 
dni účetního 
období

a. vlastní zdroje celkem 5 648 7 406

A. I. Jmění celkem 5 562 7 011

A. I. 1. Vlastní jmění 3 631 4 342

A. I. 2. Fondy 1 931 2 669

A. II. Výsledek hospodaření celkem 86 395

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření x 395

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 86 x

B. Cizí zdroje celkem 1 720 14 324

B. I. rezervy celkem 56

B. I. 1. rezervy 56

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 11 974

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry 11 700

B. II. 7. ostatní dlouhodobé závazky 274

B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 678 1 748

B. III. 1. Dodavatelé 243 34

B. III. 6. ostatní závazky vůči zaměstnancům 729 868

B. III. 7.
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného 
zdrav. pojištění

393 492

B. III. 9. ostatní přímé daně 86 121

B. III. 22. Dohadné účty pasivní 227 233

B. IV. Jiná pasiva celkem 42 546

B. IV. 2. Výnosy příštích období 42 546

pasiva celkem 7 368 21 730
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vÝKaz zISKU a zTráTY ke dni 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Označení TEXT
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

a Náklady

a. I.
Spotřebované nákupy a nakupované 
služby

4 028 3 4 031

A. I. 1.
Spotřeba materiálu, energie a 
ostatních neskladovaných dodávek

2 043 2 043

A. I. 3. opravy a udržování 200 200

A. I. 4. náklady na cestovné 12 12

A. I. 5. náklady na reprezentaci 9 9

A. I. 6. ostatní služby 1 764 3 1 767

a. III. Osobní náklady 15 856 15 856

A. III. 10. Mzdové náklady 12 025 12 025

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 3 541 3 541

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 290 290

a. Iv. Daně a poplatky 11 11

A. IV. 15. Daně a poplatky 11 11

a. v. Ostatní náklady 110 110

A. V. 17. odpis nedobytné pohledávky 17 17

A. V. 18. nákladové úroky 4 4

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 89 89

a. vI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a opravných položek

320 320

A. VI. 23. odpisy dlouhodobého majetku 266 266

A. VI. 27.
Tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

54 54

a. vII. poskytnuté příspěvky 13 13

A. VII. 28.
Poskytnuté členské příspěvky 
a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

13 13

Náklady celkem 20 338 3 20 341
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Označení TEXT
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

B výnosy

B. I. provozní dotace 17 908 17 908

B. I. 1. Provozní dotace 17 908 17 908

B. II. přijaté příspěvky 405 405

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 405 405

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 055 20 2 075

B. Iv. Ostatní výnosy 324 24 348

B. IV. 7. Výnosové úroky 17 17

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 307 24 331

výnosy celkem 20 692 44 20 736
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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 Vsetín, 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. Miroslav Ildža, ředitel společnosti

Účetní období: kalendářní rok 2020

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 E1profi firmy Stormware, s.r.o.

způsob úschovy účetních dokladů:
dle Archivační a skartační směrnice v sídle 
společnosti

způsob vypořádánání Hv za rok 2019:
hospodářský výsledek byl dle rozhodnutí Správní 
rady zúčtován do fondu ze zisku organizace

způsob odpisování:
Majetek je odepisován dle odpisového plánu, 
daňově se odpisy u většiny majetku neuplatňují, 
neboť majetek je převážně pořízený z dotací a darů.

Mimořádné výnosy a náklady
Mimořádné dotace MPSV na odměny zaměstnanců 
a dohod a na zvýšené náklady v souvislosti s 
CoVID-19

Majetkový podíl na jiných společnostech není

Dluhy neuvedené v rozvaze nejsou

průměrný přepočtený počet zaměstnanců: počet Mzd.nákl. v tis. Kč
Sociální pracovníci 7,4 HM 12 025,25 

pracovníci v soc. službách 15,69 SP 2 483,79 

Ostatní nepřímá 7,55 ZP 1 056,95 

Odměny statutárním orgánům 0 Celkem 15 566,0 

závazky k 31. 12. 2020 splatné 20. 1. 2021
sociální pojištění: 343

zdravotní pojištění: 149

daň ze závislé činnosti: 121

Dlouhodobé závazky: 0
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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 2020:
Dne 4. 9. 2019 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj právní akt, rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z integrovaného regionálního operačního programu ve výši 10 336 495 Kč na 
financování projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s., 
č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009331“. realizace projektu proběhne v roce 2020 a bude 
dokončena v roce 2021.

Dne 22.4.2020 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj právní akt, rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z integrovaného regionálního operačního programu ve výši 389,5 tis Kč na 
financování projektu „Zvýšení dostupnosti Denního centra Rožnov a Noclehárny Rožnov, 
č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011758“. realizace projektu proběhla v roce 2020

Dne 23.3.2020 vydalo MPSV právní akt, rozhodnutí o poskytnutí dotace z ESF, operační 
program Zaměstnanost na realizaci projektu „Elim Vsetín kvalitně“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/
19_098/0015272, ve výši 2.783,4 tis. Kč. realizace projektu proběhne v roce 2020,2021,2022.

Řediteli a členům Správní a Dozorčí rady nebyly vyplaceny žádné odměny, ani poskytnuty 
půjčky nebo zálohy. odměna pro auditora: 11 000 Kč.

Komentář k výkazu zisku a ztráty:
výnosy:
vI.27. Přijaté příspěvky Kč v tisících

přijaté dary finanční 147

přijaté dary naturální 258

součet 405

vII.29. Provozní dotace: Kč v tisících

zlínský kraj ze státního rozpočtu 10 992

MpSv mzdy a náklady COvID-19 944

zlínský kraj Ip 3 615

zlínský kraj z rozpočtu zK 419

Město vsetín 478

Města a obce 596

ESF a IrOp 721

Úřad práce 143

součet 17 908
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Komentář k rozvaze:
aktiva (v tis. Kč):
dlouhodobý majetek: k 1.1.2020 přírůstky úbytky k 31.12.2020

Budova AD Horní Jasenka 2 584,5 0,0 0,0 2 584,5

Budova dílen a noclehárny 237,5 0,0 0,0 237,5

Kanalizační přípojka AD 32,9 0,0 0,0 32,9

Bytová jednotka M.Václavka 38,2 0,0 0,0 38,2

nebyt.jednotka M. Václavka 157,5 0,0 0,0 157,5

Server IBM 161,8 0,0 0,0 161,8

Vozidlo VW transportér 48,6 0,0 0,0 48,6

Vozidlo VW Multivan 331,2 0,0 0,0 331,2

Vozidlo VW Polo 126,2 0,0 0,0 126,2

Vozidlo Škoda Scala 125 let 0,0 350,8 0,0 350,8

Vozidlo Škoda Fabia AC kombi 0,0 356,1 0,0 356,1

Umělecká díla - obrazy 8,6 0,0 0,0 8,6

nedokončený majetek 472,2 13 676,8 0,0 14 149,0

Součet 4 199,2 14 383,7 0,0 18 582,9

oprávky (v tis. Kč): k 1.1.2020 Odpis 2020 k 31.12.2020

Budova AD Horní Jasenka -496,3 -86,9 -583,20

Budova dílen a noclehárny -47,5 -7,9 -55,40

Kaalizační přípojka AD -4,2 -1,6 -5,80

Bytová jednotka M.Václavka -7,7 -1,3 -9,00

nebyt.jednotka M. Václavka -31,5 -5,3 -36,80

Server IBM -161,8 0,0 -161,80

Vozidlo VW transportér -48,6 0,0 -48,60

Vozidlo VW Multivan -131,1 -82,8 -213,90

Vozidlo VW Polo -31,5 -31,6 -63,10

Vozidlo Škoda Scala 125 0,0 -34,1 -34,10

Vozidlo Škoda Fabia AC kombi 0,0 -14,8 -14,80

Součet -960,2 -266,3 -1 226,50
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pasiva:

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

Fondy na provoz tvořený z darů a ze zisku

B.Iv.2 výnosy příštích období Podíl účastnických poplatků AK na 2021

Stanovení základu daně z příjmů:
Účetní HV ve výši 394,5 tis. Kč upravený o nedaňové náklady
Dary na provoz organizace, věcné dary i dary investiční 
osvobozujeme dle DZP § 19, odst. 2b)

použité daňové úlevy
Zaměstnávání ZPS dle ZDP § 35 odst. 1

Sleva na podporu vzdělávání dle ZDP § 34h)

výsledovka po službách
Činnost Náklady výnosy

Hospodářský 
výsledek

Azylový dům Elim 6 560 379,74 Kč 6 871 021,54 Kč 310 641,80 Kč

noclehárna Elim 1 834 364,61 Kč 1 834 290,53 Kč -74,08 Kč

noclehárna rožnov 1 928 804,39 Kč 1 926 314,72 Kč -2 489,67 Kč

Terénní práce Elim 1 056 942,58 Kč 1 054 211,53 Kč -2 731,05 Kč

Denní centrum Elim 2 526 292,93 Kč 2 522 154,29 Kč -4 138,64 Kč

Denní centrum rožnov 1 702 737,90 Kč 1 701 825,21 Kč -912,69 Kč

Sociální rehabilitace Elim 3 930 713,48 Kč 3 926 549,92 Kč -4 163,56 Kč

ESF Elim Kvalitně nepřímé náklady 142 887,33 Kč 142 887,33 Kč 0,00 Kč

Atletický Klub Elim 123 793,48 Kč 127 710,00 Kč 3 916,52 Kč

Středisko darů včetně darů z PB 533 898,14 Kč 628 356,12 Kč 94 457,98 Kč

20 340 814,58 Kč 20 735 321,19 Kč 394 506,61 Kč
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v roce 2020 nás podpořili 

Náš reklamní partner pro rok 2020

Zlínský kraj
MPSV

Města a obce
Město Vsetín  Město Slavičín  Město Valašské Klobouky
Město Valašské Meziříčí

Město Vsetín – Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování

obec nedašov  obec Hovězí  obec Bratřejov
obec Huslenky  obec Pržno  obec Leskovec
obec Seninka  obec Halenkov  obec Janová
obec návojná  obec růžďka  obec Újezd
obec Liptál  obec Jablůnka

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Sdružení Mikroregion rožnovsko
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s.

Nadace
Výbor Dobré vůle – nadace olgy Havlové
nadační fond Svět oken
nadace čEZ

Firmy
Zlínstav, a.s.  Svar Technik s.r.o.  Jasy Vsetín s.r.o.
Monel Láno, s.r.o.  Pekárna Arete, s.r.o. Pekárna Sorpek spol. s r.o.

Církve
Sbor Církve bratrské ve Vsetíně  Sbor Církve bratrské ve Velké Lhotě
Sbor Církve bratrské Brno Královopolská Sbor Církve bratrské Benátky nad Jizerou
Sbor Církve bratrské v Klatovech

Evropský sociální fond
IrOp

a další jednotliví dárci
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Děkujeme všem, kteří v roce 2020 darovali roušky a desinfekci pro klienty a pracovníky 
našich služeb

roušky Zlín
Austin Detonator s.r.o.
Šijeme srdcem 
Město rožnov pod radhoštěm
Junák – český skaut, středisko Vsetín, z. s.
nadační fond Svět oken 
obec Kateřinice
Lakovna Hajdík
Soft Corporation, a.s. 
Fyzické osoby

V roce 2020 nás hmotným darem oblečení, nábytku a potravin podpořilo celkem 
130 dárců. 

Děkujeme všem, kdo nás podpořili, ať už finančně, hmotným darem nebo darem času. 
Velmi si Vaší podpory ceníme.
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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.

Elim vsetín, o.p.s.
Ič: 01955144

Bankovní spojení: FIo banka, a.s., č. ú.: 2700485191/2010


