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Úvodní slovo
Dal mu jméno Eben-ezer (to je Kámen pomoci) a prohlásil: „až potud 
nám Hospodin pomáhal.“

1. Samuelova 7,12

Vážení přátelé,
přinášíme Vám informace o naší činnosti za rok 2021. Musím říct, že 
se jednalo opět o velmi specifický rok. Pro nás ale velmi výjimečný. 
Výjimečný tím, že jsme si připomněli naše založení v roce 1991 a oslavili 
již 30 let činnosti naší organizace. Před 30 lety MUDr. robert Moravec 
spolu s dalšími členy Sboru Církve bratrské ve Vsetíně viděli potřebu 
věnovat se práci mezi lidmi bez domova. A nejenom že ji viděli, ale 
dokázali na ni reagovat a pomoc těmto lidem i prakticky zrealizovat.
 Z této touhy pomáhat vyrostla naše organizace tak, že nyní pro lidi 
bez domova poskytujeme čtyři sociální služby v několika regionech. 
Pomáháme lidem se zdravotním postižením v další sociální službě. 
Provozujeme atletický klub, ve kterém trénujeme a vedeme ke sportu víc 
jak 60 dětí ročně a pořádáme sportovní aktivity i pro širokou veřejnost. 
V rámci Hooligans Church přinášíme duchovní společenství lidem bez 
domova a jejich přátelům. Z organizace s několika zaměstnanci jsme se 
rozrostli na organizaci s 50 zaměstnanci a každý rok pracujeme s více 
jak 400 klienty. Jsme pevnou součástí sítě sociálních služeb ve Zlínském 
kraji a aktivně se zapojujeme do života ve městech Vsetín, rožnov 
pod radhoštěm a jejich okolí. Spoluzaložili jsme Potravinovou banku 
ve Zlínském kraji a vykonáváme další aktivity.
 Za celými těmito 30 lety stojí nepočítaně hodin vytrvalé práce 
desítek zaměstnanců a dobrovolníků, milióny vyslaných modliteb 
našich přátel ze Spolku přátel Elimu i lidí z místních i vzdálených církví 
a taky neuvěřitelná finanční obětavost jednotlivců, firem a dalších 
donátorů. všem patří náš velký DÍK.
 Jsme vděčni Bohu za to, že jsme mohli prožívat jeho pomoc ve všech 
našich zápasech i radostech („až potud nám Hospodin pomáhal.“) 

a věříme, že bude s námi i v dalších letech jak to zaslíbil (Vždyť Bůh řekl: 
„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Židům 13,5).
 
 A teď ještě krátce konkrétně k roku 2021. Byl to rok, při kterém naše 
činnosti ovlivňovalo několik probíhajících vln pandemie, vyhlášený 
nouzový stav a s tím spojená omezení a opatření. Až do 11. 4. 2021 jsme 
měli noclehárny pro naše klienty otevřeny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
(nonstop), povinně jsme na jaře i na podzim testovali naše zaměstnance, 
reagovali na vyhlašovaná omezení a nařízení. Při tom všem jsme ale 
nezanedbávali naše běžné činnosti a další aktivity. Ještě na jaře se nám 
povedlo opětovně rozjet tréninky dětí v atletickém klubu a v srpnu 
zorganizovat další ročník atletických závodů pro veřejnost čokoládová 
tretra. Dokončili jsme aktivity po rekonstrukci azylového domu a 26. 4. 2021 
bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na užívání nových prostor. Podařilo 
se celou rekonstrukci dofinancovat a vrátit všechny půjčky. Účastnili jsme 
se sbírek potravin a zorganizovali podzimní bazárek na podporu našich 
činností. realizovali aktivity v rámci projektu „Elim Vsetín kvalitně“, který 
je zaměřen na podporu procesů ve službách a rozvoj sociální práce. 
o všech těchto aktivitách se dočtete podrobněji na dalších stranách.
 Děkuji všem kolegům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, 
donátorům i všem ostatním, kteří jste se jakkoliv do našich činností 
zapojili. Jsem vděčný Bohu, že jste v tom s námi.

Mgr. Miroslav Ildža, ředitel

Tento úvodník píšu v čase, ve kterém Evropa z jedné krize (koronavirové) 
přešla do krize ještě větší a zcela nepředstavitelné - válečné. Během 
pár hodin se vlivem ruské agrese vůči Ukrajině proměnily životy 
několika miliónů lidí, kteří čelí pro nás nepředstavitelným situacím 
– válce, bombardování, zabíjení, opuštění všeho, ztrátě blízkých. 
V tomto kontextu získává pro nás všechny pojem „člověk bez domova“ 
zcela jiný rozměr. Je nyní i na nás, abychom těmto uprchlíkům v jejich 
nelehké situaci pomohli. Přinesli konkrétní pomoc, byli jim podporou, 
dokázali předat a sdílet naději, přinášeli je na svých modlitbách. Bůh 
buď s Ukrajinou i s námi.
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Oslavili jsme
30 let od založení
Historie Elimu
1991
společná touha křesťanů z Církve bratrské ve Vsetíně pod 
vedením MUDr. roberta Moravce pomáhat lidem stojícím 
mimo zájem společnosti a nabídnout jim odpočinutí 
a úlevu při cestě životem, tak jako to nabízela oáza Elim 
v poušti putujícím Izraelcům

5. prosince 1991
založení ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii 
Vsetín, o. s.

 1992
azylový dům pro bezdomovce-muže ve Vsetíně, Luhu, 11 lůžek

 1992 – 1997
ordinace magnetoterapie

 1994
začátek práce s dětmi – kluby, tábory

1995 – 1999
pečovatelská služba

 1997
navýšení kapacity azylového domu na 16 lůžek

 1999 – 2007
sociální byt

 1999
hledání nových prostor pro azylový dům a noclehárnu

 2000
získání budovy a rekonstrukce na azylový dům a noclehárnu, 
Vsetín, Horní Jasenka

 2001
stěhování azylového domu do nových prostor (kapacita 32 míst 
pro muže)

 2001
otevření noclehárny pro muže Vsetín (12 lůžek)

 2003 – 2007
Agentura podporovaného zaměstnávání

 2003
ubytovací komise v azylovém domě

 2004
2. etapa rekonstrukce azylového domu

 2007 – 2011
Byt na půl cesty

 2008
Sociální rehabilitace Elim

 2008 – 2013
Sportovní kuličkový klub Elim

 2009
Atletický klub Elim

 2009
Terénní práce Elim

 2010
Denní centrum Elim (Vsetín)

 2010
správa organizace sídlí na Smetanova 1484, Vsetín „věžák“

 2013
noclehárna pro ženy (Vsetín)
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 2013
založení Elim Vsetín, o.p.s.

 2014
občanské sdružení ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci 
a diakonii Vsetín, převádí svá práva na Elim Vsetín, o.p.s.

 2015
Elim Vsetín, o.p.s. spoluzakladatel Potravinové banky ve 
Zlínském kraji, z. s.

 2015 – 2016
Sedárna v rožnově pod radhoštěm

 2017
noclehárna a denní centrum v rožnově pod radhoštěm

 2018
lidé bez domova mají svou církev Hooligans Church

 2021
rekonstrukce azylového domu a noclehárny Vsetín

název společnosti Elim Vsetín je kombinací biblického názvu 
oázy v poušti a města, v němž společnost působí. V biblickém 
příběhu o odchodu izraelského národa z egyptského zajetí 
přišli Izraelci po vyčerpávající pouti v poušti do oázy Elim, kde 
bylo 12 vodních pramenů a 70 palem (Bible, Exodus 15,27).

navzdory probíhající pandemii se nám 22. 9. 2021 podařilo 
zorganizovat i menší oslavu tohoto výročí. Jsme rádi, že jsme se 
mohli osobně potkat s našimi kamarády, přáteli, podporovateli, 
spolupracovníky, donátory – prostě se všemi, kteří mají 
k Elimu blízko a jakýmkoliv způsobem se podílí na jeho činnosti. 
Děkujeme za Vás Bohu.
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Informace o organizaci
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: 030 76 024
Číslo bankovního účtu:   2700485191/2010 vedený u Fio banky, a.s.
Bankovní číslo účtu veřejné sbírky:  2001443523/2010 vedený u Fio banky, a.s. – veřejná sbírka zřízená od 4. 6. 2018
Web:     www.elimvsetin.cz
Facebook:    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
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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.
 

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
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Organizační struktura
Elim Vsetín, o.p.s.
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Sociální
rehabilitace

Elim

Terénní práce
Elim

Denní centrum
Elim

Noclehárna
Elim

Azylový dům
Elim

Noclehárna
Rožnov

Denní centrum
Rožnov

Atletický klub
Elim

Úsek nízkoprahových
služeb pro osoby

bez přístřeší

Ředitel obecně
prospěšné
společnosti

Úsek lůžkových služeb
pro osoby bez přístřeší

Úsek sociální
rehabilitace

Úsek volnočasových
aktivit

Dozorčí rada

Úsek ředitele
vč. Hooligans Church

Úsek služeb v Rožnově
pod Radhoštěm

Správní rada
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zaměstnanci a ostatní pracovníci

v pracovním poměru ke dni 31. 12. 2021 35 zaměstnanců

Na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti ke dni
31. 12. 2021

15 zaměstnanců

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

30,85 úvazků
32,79 úvazků

Odborná praxe studentů 4 studenti absolvovali odbornou praxi v rozsahu 240 hodin

Dobrovolnická práce (pro sociální služby) 1 dobrovolník odpracoval 4 hodiny

V roce 2021 probíhalo vzdělávání zaměstnanců formou vzdělávacích kurzů, odborných seminářů, workshopů, dále účastí na konferencích 
a odborných stážích. Pracovní týmy dostaly podporu supervizora na 12 skupinových a 23 individuálních supervizích. Většina vzdělávacích 
aktivit se uskutečnila 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.

El
im

 s
la

ví
 3

0
 le

t

10



11



aktivity
azylový dům Elim
vedoucí služby:   Mgr. Ester Savková
Sociální pracovník:  Mgr. Hana Skalková, Mgr. Pavlína Martinková, 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 4lůžkových 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): 
Mám kde bydlet, můžu si hledat práci přes sociální pracovnice. Je tady příjemné bydlení. 
Když jsem nahoře sám, zavřu se po práci a mám klid. Dolů jdu do kuchyně nebo na nějaký sport v televizi a zase nahoru „ticho“.

azylový dům Elim rok 2019 rok 2020 rok 2021

počet klientů 70 61 59

počet lůžkodnů 12 868 13 096 12 953

vytíženost 97,96 % 99,39 % 99,53 %

počet lůžek 36 36 36

počet úvazků pracovníků v přímé péči 7,55 7,00 6,87

azylový dům Elim – hospodaření rok 2019 rok 2020 rok 2021

náklady 6 253 373 Kč 6 560 380 Kč 6 973 165 Kč

Výnosy 6 252 973 Kč 6 871 022 Kč 7 319 043 Kč

Hospodářský výsledek - 400 Kč 310 642 Kč 345 878 Kč
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Noclehárna Elim
vedoucí služby:   Mgr. Ester Savková
Sociální pracovník:  Mgr. Hana Skalková, Mgr. Pavlína Martinková, 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: 
Spánek, sprcha, jídlo (můžu si uvařit).

Noclehárna Elim rok 2019 rok 2020 rok 2021

počet klientů celkem 99 90 84

z toho počet žen 19 18 17

z toho počet mužů 80 72 67

vytíženost 62,28 % 71,58 % 52,36 %

počet lůžkodnů celkem 3 637 4 192 3 065

počet lůžkodnů zdarma 98 72 81

počet lůžek 16 16 16

počet úvazků pracovníků v přímé péči 1,44 2,01 2,85

Noclehárna Elim – hospodaření rok 2019 rok 2020 rok 2021

náklady 1 400 160 Kč 1 834 365 Kč 2 622 137 Kč

Výnosy 1 398 613 Kč 1 834 291 Kč 2 621 668 Kč

Hospodářský výsledek -1 547 Kč -74 Kč -469 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 ráda, že mohu být v teple a bezpečí.

Noclehárna rožnov rok 2019 rok 2020 rok 2021

počet klientů celkem 41 37 35

z toho počet žen 9 9 8

z toho počet mužů 32 28 27

vytíženost 46,6 % 57,3 % 48 %

počet lůžek 14 14 14

počet lůžkodnů celkem 2 383 2 949 2 453

počet lůžkodnů zdarma 31 23 26

počet úvazků pracovníků v přímé péči 2,63 3,21 3,04

Noclehárna rožnov – hospodaření rok 2019 rok 2020 rok 2021

náklady 1 786 965 Kč 1 928 805 Kč 2 480 178 Kč

Výnosy 1 786 793 Kč 1 926 315 Kč 2 479 711 Kč

Hospodářský výsledek -172 Kč -2 490 Kč -467 Kč

15



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 rád, že si mám kde uvařit a umýt. V denním centru mi vždy poradí, když potřebuji, a to jsem moc rád.

Denní centrum rožnov rok 2019 rok 2020 rok 2021

počet klientů 52 42 39

z toho počet žen 11 13 9

z toho počet mužů 41 29 30

počet kontaktů 1 720 2 136 1 904

počet intervencí celkem 1 574 518 491

individuální intervence 1 492 496 476

skupinové intervence 7 7 2

interdisciplinární intervence 75 12 13

počet úvazků pracovníků v přímé péči 2,30 2,66 2,28

Denní centrum rožnov – hospodaření rok 2019 rok 2020 rok 2021

náklady 1 562 675 Kč 1 702 738 Kč 1 781 890 Kč

Výnosy 1 562 567 Kč 1 701 825 Kč 1 766 673 Kč

Hospodářský výsledek -108 Kč -913 Kč -15 217 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 (pomáhá vám služba DC Elim? pokud ano, tak v čem?): 
Pomáhá v naplnění základních potřeb. Vyřídit peníze, i po psychické stránce. osobní hygiena, praní prádla, vyhledání různých informací.
Jídlo, sociální pomoc, káva, čaj.

Denní centrum Elim rok 2019 rok 2020 rok 2021

počet klientů celkem 125 114 110

z toho počet žen 23 28 26

z toho počet mužů 102 86 84

počet kontaktů 4 324 4 916 4 190

počet intervencí celkem 718 713 643

individuální intervence 712 713 638

skupinové intervence 5 0 2

interdisciplinární intervence 1 0 3

počet úvazků pracovníků v přímé péči 2,95 3,04 3,15

Denní centrum Elim – hospodaření rok 2019 rok 2020 rok 2021

náklady 2 110 313 Kč 2 526 293 Kč 2 813 800 Kč

Výnosy 2 110 176 Kč 2 522 154 Kč 2 759 904 Kč

Hospodářský výsledek -137 Kč -4 139 Kč -53 896 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.
  středa 19:00 – 21:00 hod. (v měsících listopad – duben) 
  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.

Terénní práce Elim rok 2019 rok 2020 rok 2021

počet klientů celkem 58 57 60

z toho počet žen 25 19 19

z toho počet mužů 33 38 41

počet kontaktů 1 567 1 579 1 405

počet intervencí celkem 138 111 153

individuální intervence 126 108 151

skupinové intervence 4 1 0

interdisciplinární intervence 8 2 2

počet úvazků pracovníků v přímé péči 1,49 1,51 1,50

Terénní práce Elim – hospodaření rok 2019 rok 2020 rok 2021

náklady 1 038 353 Kč 1 056 943 Kč 1 273 480 Kč

Výnosy 1 038 300 Kč 1 054 212 Kč 1 219 157 Kč

Hospodářský výsledek -53 Kč -2 731 Kč -54 323 Kč
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Sociální rehabilitace Elim
vedoucí služby:  Bc. Petr Matěj
Sociální pracovník:  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: 
Služba mi pomohla celkově v životě, i když doma někoho mám, tak jsem se tam cítila v bezpečí. Cítím se tady lépe a pomohli mi 
v začátku s prací.

Sociální rehabilitace Elim rok 2019 rok 2020 rok 2021
počet klientů 50 43 39

počet kontaktů 1 961 1 353 1 719

počet intervencí celkem 3 264 2 322 2 893

individuální intervence 2 367 1 827 2 455

skupinové intervence 876 441 390

interdisciplinární intervence 21 54 48

počet úvazků pracovníků v přímé péči 5,19 4,97 5,00

Sociální rehabilitace Elim – hospodaření rok 2019 rok 2020 rok 2021
náklady 3 632 018 Kč 3 930 714 Kč 4 210 645 Kč

Výnosy 3 631 824 Kč 3 926 550 Kč 4 206 952 Kč

Hospodářský výsledek -194 Kč -4 164 Kč -3 693 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 2021: 
28. 8. 2021  čokoládová treta

atletický klub Elim rok 2019 rok 2020 rok 2021

počet dětí 61 56 76

počet tréninků: atletická školka 28 21 16

žactvo, přípravka 71 63 54

počet závodů 5 3 2

Sportcamp (počet dětí) 36 se nekonal se nekonal

počet úvazků trenérů 0,28 0,17 0,14

atletický klub Elim - hospodaření rok 2019 rok 2020 rok 2021

náklady 241 764 Kč 123 793 Kč 135 108 Kč

Výnosy 243 325 Kč 127 710 Kč 166 095 Kč

Hospodářský výsledek 1 561 Kč 3 917 Kč 30 987 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 sociálních služeb nabízíme také duchovní péči. 
I přes omezení dané nouzovým stavem jsme mohli uskutečnit 
v azylovém domě Elim 4 bohoslužby s průměrnou účastí 
7 osob a také 8 setkání nad Biblí, kde bylo přítomno 11 mužů.

Lidé z ulice mohou navštěvovat Hooligans Church 
V roce 2021, v roce kdy jsme opět jako společnost museli čelit 
překážkám, omezením a s nimi i výzvám, jsme jako Hooligans 
Church fungovali vcelku pravidelně. Za rok 2021 využilo tuto 
aktivitu, církev pro lidi na ulici, lidi bez domova 153 lidí. Proběhlo 
asi 300 setkání. Setkání probíhala pravidelně na třech místech 
ve Vsetíně: v azylovém domě, denním centru a na ubytovně 
v Jasenicích. I tento rok jsme se v počtu asi 20 lidí scházeli 
také ve Valašském Meziříčí a probíhala pravidelná setkání 
v noclehárně v rožnově pod radhoštěm. od roku 2021 začala 

probíhat setkání v obci raková, kde obyvatelé místní ubytovny 
projevili zájem o setkání nad Biblí. naším posledním novým 
místem je ubytovna v Jablůnce, kde probíhají návštěvy spíše 
jednotlivců, kteří mají o tuto duchovní pastorační službu zájem. 
Celkem za týden navštívíme 7 míst a trávíme čas s lidmi, kteří 
hledají i skrze Hooligans Church osobní víru a vztah k Ježíši Kristu, 
prožívají víru reálně a často dosvědčují, že jim víra v živého Boha 
pomáhá překonávat těžké etapy života zase trochu jinak, než 
klasická sociální služba. Kromě pravidelných setkání, jsme tento 
rok poprvé organizovali i tři smuteční, rozlučková setkaní s lidmi, 
kteří mezi nás docházeli a v průběhu roku zemřeli.

novinkou v tomto roce byla příležitost pro lidi, kteří spolupracují 
v rámci Hooligans Church dlouhodobě jako dobrovolníci, 
vykonat si trest odpracováním uloženého počtu hodin v rámci 
obecně prospěšných prací. Bylo jim tak umožněno svůj trest 
proměnit ve velmi prospěšnou pomoc ostatním lidem na ulici.
osobně jsem opět velmi povzbuzen tím, že jsem mohl 
i v tomto roce vidět posun pozitivním směrem u některých 
jednotlivců, kteří přišli do Hooligans Church z ulice, bez 
jakéhokoliv praktického, finančního zajištění. Přišli na pokraji 
svých fyzických, ale i duševních sil a věřím tomu, že i díky službě 
Hooligans Church se mohli posunout do Azylového domu, 
následně do bytu a nyní mají práci, bydlení a navázali opět 
vztah se svými nejbližšími.

Velkou radost mám, když mohu vidět radikální změnu u těchto 
lidí, jejich radost, nové hodnoty, proměněné životy. raduji se, 
když vidím lidi, kterým se daří jít novým smysluplným směrem.
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Jsme členy potravinové banky
Díky členství v Potravinové bance ve Zlínském kraji, z. s. jsme 
v roce 2021 obdrželi více než 18 200 kg potravinové pomoci 
a také pomoc zahrnující drogerii, textil a ostatní materiál, 
celková hodnota přesáhla částku 616 000 Kč. Potravinová 
i materiální pomoc směřovala do všech námi poskytovaných 
sociálních služeb a pomohla více než 400 osobám.
Jsme také zapojeni do projektu „Potravinová a materiální 
pomoc nejchudším osobám II“ (PoMPo). 

pOMpO 2021
počet 
osob

potravinová 
pomoc

Počet podpořených osob - unicitní 417

Počet podpořených osob – včetně 
opakovaně podpořených

509

Materiální 
pomoc

Počet podpořených osob - unicitní 193

Počet podpořených osob – včetně 
opakovaně podpořených

302

zapojili jsme se do akce Sbírka potravin
I v tomto roce se uskutečnily 2 Sbírky potravin. Jedna proběhla 
na jaře a druhá na podzim. Vzhledem k pandemii byla sbírka 
provázena mnohými omezeními. I přes to se vybralo více než 
3 700 kg potravin a drogerie.

veřejnost může darovat poukázky na přespání v našich 
noclehárnách 
Projekt Darujte poukázku na přespání v našich noclehárnách 
funguje od podzimu roku 2017. Za rok 2021 darovala veřejnost 
1 380 poukázek v celkové výši 69 000 Kč.
Za celou dobu této kampaně jich bylo darováno přes 3 000 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 strávit noc 
v teple v jedné z našich nocleháren.

přehled využití poukázek

Noclehárna vsetín 2019 2020 2021

počet využitých poukázek 754 638 545

Celkem v Kč 37 700 31 900 27 400

Noclehárna rožnov 2019 2020 2021

počet využitých poukázek 58 43 47

Celkem v Kč 1 740 1 290 1 410
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zapojili jsme se do Dnů sociálních služeb v rožnově 
pod radhoštěm 
Dne 7. 9. 2021 město rožnov pod radhoštěm pořádalo v rámci 
Týdne sociálních služeb už tradiční Jarmark sociálních služeb. 
Akce se konala na náměstí v centru města, kde poskytovatelé 
sociálních služeb v rožnově a okolí dostali možnost představit 
svou činnost veřejnosti a případným zájemcům. 
Každý poskytovatel mohl představit služby v čase od 12:00 
do 18:00 v postaveném dřevěném stánku, ale taky v průběhu 
kulturního programu vystoupit na pódiu a prezentovat své 
služby a jejich činnosti. Ve stánku jsme nabízeli nejen informace 
o našich službách, ale také výrobky sociální rehabilitace, které 
nám napomohly oslovit širší veřejnost přítomnou na Jarmarku. 
Díky této akci se daří zprostředkovat informace o našich 
službách širší veřejnosti a také upevnit spolupráci s dalšími 
poskytovateli v rámci orP rožnov pod radhoštěm.

Uspořádali jsme vánoční bazárek kabelek a hraček
V prosinci se uskutečnil již tradiční vánoční bazárek hraček 
a kabelek. V nabídce jsme také měli výrobky klientů Sociální 
rehabilitace Elim. Celkový výtěžek bazárku byl ve výši 20 548 Kč 
a byl použit na činnost organizace Elim Vsetín, o.p.s.

Dárcovská SMS
I v tomto roce probíhala možnost darování na rekonstrukci 
Azylového domu a noclehárny Elim formou dárcovské SMS.

Elim vsetín kvalitně
Projekt „Elim Vsetín kvalitně“ je realizován v termínu 
od 1. 6. 2020 do 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.

rekonstrukce azylového domu a Noclehárny Elim
Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim 
Vsetín, o.p.s.“ - na projekt byla poskytnuta finanční podpora 
z EU.

Projekt řešil především rekonstrukci podkroví a střechy 
azylového domu a nocleháren. Probíhal od ledna 2020 
do dubna 2021. realizací jsme získali zcela novou střešní 
konstrukci s celodřevěným záklopem, zateplením a střešní 
krytinou. V podkroví došlo k potřebnému navýšení zdiva, 
realizaci nových věnců kolem celé budovy, nové skladbě podlah 
a konstrukcí SDK příček, upravilo a zrealizovalo se nové požárně 
bezpečnostní řešení a nové bleskosvody. Byly vybudovány 
dva nové pokoje s příslušenstvím pro klienty azylového domu, 
multifunkční klubovna, kaple, šatník, nová plynová kotelna, nové 
sociální zázemí a další technické zázemí služby. Provedené 
stavební úpravy přinesly zkvalitnění zázemí pro klienty například 
tím, že se vybudováním nových pokojů snížil počet osob 
na jednom pokoji. Kapacita objektu se nezvýšila, zůstává 
na počtu 30 osob, došlo však ke změně u jednoho 4lůžkového 
pokoje na 3lůžkový, a jeden 3lůžkový pokoj se předělal 
na 2lůžkový pokoj. U dvou pokojů se vybudovalo samostatné 
sociální zázemí, které bylo až na jeden pokoj společné pro 
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všechny klienty. Ve stávajícím pokoji č. 1 došlo k odhlučnění 
stěny. V noclehárně pro muže se do společné ložnice pro 
12 osob přidala rekuperační jednotka, která zajištuje kvalitní 
odvětrání pachů a vlhkosti. Touto rekonstrukcí vznikl kvalitnější 
a důstojnější dočasný domov pro lidi bez domova. Došlo 
k celkovému zhodnocení objektu, čímž se do budoucna sníží 
náklady na opravy a údržbu. opravou fasády dostaly budovy 
reprezentativní vzhled.

Celkové náklady projektu 14.218.316,46 Kč

Dotace IrOp 10.336.505,58 Kč

vlastní zdroje 3.881.810,88 Kč

Sbírky od roku 2014 - 2019 1.213.346,00 Kč 

Ostatní zdroje 2020 - 2021 2.668.464,88 Kč 

projekty EU
Zvýšení dostupnosti Denního centra rožnov a noclehárny 
rožnov 
Projekt „Elim Vsetín kvalitně“ 
 Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji
Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim 
Vsetín, o.p.s.“
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Účetní závěrka
rozvaha ke dni 31. 12. 2021 (v celých tis. Kč)

Označení aKTIva
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

a. Dlouhodobý majetek celkem 17 356 17 008

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 18 583 18 681

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

A. II. 3. Stavby 3 051 17 297

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 374 1 375

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

A. IV. oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 227 -1 673

A. IV. 6. oprávky ke stavbám -690 -904

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

-537 -769

B. Krátkodobý majetek celkem 4 374 4 690

B. II. Pohledávky celkem 297 294

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 227 255

B. II. 5. ostatní pohledávky 59 23

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 12 12

34



B. II. 12. nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 20 0

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

14 14

B. II. 17. Jiné pohledávky 3 21

B. II. 18. Dohadné účty aktivní -24 3

B. II. 19. opravná položka k pohledávkám -14 -34

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 066 4 379

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 68 41

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 3 998 4 338

B. IV. Jiná aktiva celkem 11 17

B. IV. 1. náklady příštích období 11 17

aktiva celkem 21 730 21 698

Označení paSIva
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

a. vlastní zdroje celkem 7 406 19 208

A. I. Jmění celkem 7 011 18 911

A. I. 1. Vlastní jmění 4 342 17 384

A. I. 2. Fondy 2 669 1 527
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A. II. Výsledek hospodaření celkem 395 297

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření x 297

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 395 x

B. Cizí zdroje celkem 14 324 2 490

B. I. rezervy celkem 56 111

B. I. 1. rezervy 56 111

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 11 974 233

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry 11 700 0

B. II. 7. ostatní dlouhodobé závazky 274 233

B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 748 1 792

B. III. 1. Dodavatelé 34 14

B. III. 6. ostatní závazky vůči zaměstnancům 868 959

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

492 475

B. III. 9. ostatní přímé daně 121 55

B. III. 22. Dohadné účty pasivní 233 289

B. Iv. Jiná pasiva celkem 546 354

B. IV. 2. Výnosy příštích období 546 354

pasiva celkem 21 730 21 698
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výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Označení TEXT
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

a Náklady

a. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 4 424 4 4 428

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2 423 2 2 425

A. I. 3. opravy a udržování 123 123

A. I. 4. náklady na cestovné 60 60

A. I. 5. náklady na reprezentaci 13 13

A. I. 6. ostatní služby 1 805 2 1 807

a. III. Osobní náklady 18 509 18 509

A. III. 10. Mzdové náklady 13 601 13 601

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 4 427 4 427

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 481 481

a. Iv. Daně a poplatky 13 13

A. IV. 15. Daně a poplatky 13 13

a. v. Ostatní náklady 159 159

A. V. 17. odpis nedobytné pohledávky 17 17

A. V. 18. nákladové úroky 15 15

37



A. V. 22. Jiné ostatní náklady 127 127

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

521 521

A. VI. 23. odpisy dlouhodobého majetku 446 446

A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 75 75

a. vII. poskytnuté příspěvky 13 13

a. vII. 28.
poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

13 13

Náklady celkem 23 639 4 23 643

B. I. provozní dotace 20 549 20 549

B. I. 1. Provozní dotace 20 549 20 549

B. II. přijaté příspěvky 917 917

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 917 917

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 005 20 2 025

B. Iv. Ostatní výnosy 427 22 449

B. IV. 7. Výnosové úroky 10 10

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 417 22 439

výnosy celkem 23 898 42 23 940
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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 2021

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 2020: 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. Účetní odpisy se rovnají daňovým s výjimkou 
aut a budov. Automobily se účetně odepisují dle stáří 4-6 let, budovy se účetně odepisují dle 
posouzení stavu 30-70 let. V roce 2021 bylo odepisování opravených budov Azylového domu
a noclehárny prodlouženo na 70 let z důvodu zhodnocení technického stavu.

mimořádné výnosy a náklady
Mimořádné dotace MPSV na odměny zaměstnanců a dohod a na zvýšené náklady v souvislosti
s CoVID-19
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majetkový podíl na jiných společnostech není

dluhy neuvedené v rozvaze nejsou

průměrný přepočtený počet zaměstnanců: počet Mzd.nákl. v tis. Kč

Sociální pracovníci 7,33 HM 13 580,33 

pracovníci v soc. službách 17,36 SP 3 242,50 

Ostatní nepřímá 7,59 ZP 1 184,13 

odměny statutárním orgánům 0 Celkem 18 007,00
závazky k 31. 12. 2021 splatné 20. 1. 2022 sociální pojištění: 329

zdravotní pojištění 97

daň ze závislé činnosti 55

dlouhodobé závazky: 0

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 2021:
Dne 4. 9. 2019 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj právní akt, rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 10.336 tis. 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 proběhla v roce 2020 a byla dokončena v roce 2021.

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: 13 tis. Kč
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Komentář k výkazu zisku a ztráty:
výnosy:

vI.27. přijaté příspěvky v tis. Kč

přijaté dary finanční 293

přijaté dary naturální 624

součet 917

vII.29. provozní dotace: v tis. Kč

zlínský kraj ze státního rozpočtu 12 464

MpSv mzdy a náklady COvID-19 960

zlínský kraj Ip 3 750

zlínský kraj z rozpočtu zK (SSl a jiné) 840

Město vsetín 676

Města a obce 533

ESF a IrOp 1 284

Úřad práce 42

součet 20 549

Komentář k rozvaze:
aktiva:

dlouhodobý majetek: k 1. 1. 2021 přírůstky úbytky k 31. 12. 2021

Budova aD Horní Jasenka 2 584,5 14 049,9 0,0 16 634,4

Budova dílen a Noclehárny 237,5 197,1 0,0 434,6

Kanalizační přípojka aD 32,9 0,0 0,0 32,9
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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 350,8 0,0 0,0 350,8

vozidlo Škoda Fabia aC kombi 356,1 0,0 0,0 356,1

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

Nedokončený majetek 14 149,0 0,0 14 149,0 0,0

Součet 18 582,9 14 247,0 14 149,0 18 680,9

oprávky: k 1. 1. 2021 odpis 2021 k 31. 12. 2021

Budova aD Horní Jasenka -583,2 -199,0 -782,20

Budova dílen a Noclehárny -55,4 -6,6 -62,00

Kanalizační přípojka aD -5,8 -1,6 -7,40

Bytová jednotka M. václavka -9,0 -1,3 -10,30

Nebyt. jednotka M. václavka -36,8 -5,3 -42,10

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

vozidlo vW transportér -48,6 0,0 -48,60

vozidlo vW Multivan -213,9 -82,8 -296,70

vozidlo vW polo -63,1 -31,6 -94,70

vozidlo Škoda Scala 125 -34,1 -58,5 -92,60
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vozidlo Škoda Fabia aC kombi -14,8 -59,4 -74,20

Součet -1 226,5 -446,1 -1 672,60

pasiva:

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

Fond na provoz tvořený z darů a ze zisku

B.Iv.2 výnosy příštích období Dotace obce oznice na 2022 (přijaté v 2021), výnosy ESF na 2022

Stanovení základu daně z příjmů:
Účetní HV ve výši 296,6 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)

Vsetín, 25. 2. 2022
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výsledovka po službách
Činnost Náklady výnosy Hospodářský výsledek

azylový dům Elim 6 973 165,40 Kč 7 319 043,71 Kč 345 878,31 Kč

Noclehárna Elim 2 622 137,32 Kč 2 621 668,59 Kč -468,73 Kč

Noclehárna rožnov 2 480 177,52 Kč 2 479 710,83 Kč -466,69 Kč

Terénní práce Elim 1 273 480,30 Kč 1 219 157,49 Kč -54 322,81 Kč

Denní centrum Elim 2 813 800,38 Kč 2 759 904,17 Kč -53 896,21 Kč

Denní centrum rožnov 1 781 890,40 Kč 1 766 672,78 Kč -15 217,62 Kč

Sociální rehabilitace Elim 4 210 645,45 Kč 4 206 952,11 Kč -3 693,34 Kč

ESF Elim kvalitně nepřímé náklady 200 928,48 Kč 200 928,48 Kč 0,00 Kč

atletický klub Elim 135 108,03 Kč 166 095,00 Kč 30 986,97 Kč

Středisko Elim včetně darů z pB 1 152 183,88 Kč 1 200 026,74 Kč 47 842,86 Kč

23 643 517,16 Kč 23 940 159,90 Kč 296 642,74 Kč
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v roce 2021 nás podpořili 
Náš reklamní partner pro rok 2021

zlínský kraj
MpSv

Města a obce
Město Vsetín  Město Vsetín – Fond sociálních služeb v orP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Město Slavičín  Město rožnov pod radhoštěm Město Brumov Bylnice Město Karolinka 
Město Valašské Meziříčí obec Francova Lhota  obec Halenkov  obec Hovězí
obec Huslenky  obec Jablůnka   obec Liptál  obec nedašov
obec Pržno  obec růžďka   obec Újezd  obec Velké Karlovice
obec Zděchov

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

Nadace 
Výbor dobré vůle – nadace olgy Havlové

Firmy
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 Vsetíně Maják
Sbor Církve bratrské Benátky nad Jizerou
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Evropský sociální fond
IrOp

a další jednotliví dárci

V roce 2021 nás hmotným darem oblečení, nábytku, vybavením pro domácnost a darem potravin podpořilo více než 70 dárců.  
Děkujeme všem, kdo nás podpořili, ať už finančně, hmotným darem nebo darem času. Velmi si Vaší podpory ceníme.
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Elim vsetín, o.p.s.
Ič: 01955144

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

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.


