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Dobrý den,
dovolte mi, abych Vám představil společnost ELIM Hranice, která vznikla v roce 2004.
Hned od počátku jsme měli vizi vytvořit nejen sociální službu, ale ucelený systém, který by
dával klientům více možností, a ne jim jen poskytnul ubytování na přechodnou dobu.
Postupně během let se nám podařilo vytvořit soubor navazujících sociálních služeb, kde
na nejnižší úrovni je noclehárna a chystané denní centrum, následují azylové domy
v Hranicích, Slavíči a Lipníku nad Bečvou, na vyšších úrovních pak je Dům ELIM
v Drahotuších a byty při azylových domech jako trénink samostatného bydlení. Nástavbou
je pak farma v Drahotuších, která slouží k nácviku pracovních dovedností, výkonu veřejné
služby a někteří klienti jsou zde i zaměstnáváni.
Práci společnosti ELIM Hranice bych rád demonstroval na příběhu pana Romana:
Romanovi rodiče se rozvedli brzy poté, co se narodil. Jeho matka si záhy našla nového
přítele, ten byl ale závislý na alkoholu a choval se často agresivně. Roman s matkou od
něj střídavě odcházeli a zase k němu vraceli. Své dětství prožil Roman v různých
azylových domech po celé Moravě. Pokud matka získala ubytování v azylovém domě
poskytujícím službu pouze dospělých uživatelům, Roman přespával venku ve městě, ve
stanu u řeky, popřípadě u lidí, kteří mu poskytli nocleh. První kontakt s Romanem jsme
navázali asi před 10 lety, kdy žil na ubytovně, která se nacházela ve stejné budově jako
náš azylový dům. V té době žil s matkou a snažil se najít si práci. Z ubytovny se ale
odstěhoval a několik let jsme ho neviděli.
Když nás Roman po několika letech znovu kontaktoval, staral se o dceru, jejíž matka je
opustila a o několik let později dokonce zemřela. Pan Roman nastoupil do našeho
Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči. Protože byl pracovitý, nekonfliktní
a vždy rád s čímkoli pomohl, brzy mohl využít uvolněného místa v Domě ELIM
v Drahotuších, což je azylový dům na venkově, který je svou formou podobný
komunitnímu typu bydlení a který společnost ELIM Hranice provozuje. Zde získal stabilní
bydlení, za které byl vděčný. Pan Roman byl oblíbený a spolehlivý, ale bylo zjevné, jak se
na něm podepsal kočovný způsob života – neustále měl touhu se někam stěhovat, něco
měnit a nezůstávat na jednom místě. Proto první, co jsme ho museli naučit bylo: „Romane,
tady jste doma, odtud Vás nikdo vyhazovat nebude, uklidněte se a začněte normálně žít“.
Nejedná se o standardní postup, který je v sociálních službách běžný, ale pan Roman se
potřeboval zklidnit a získat pocit jistoty, který nikdy nezažil. Po pár měsících se Roman
skutečně uklidnil, přestal shánět jiné ubytování, stěhovat nábytek po pokoji a začal se
poohlížet po vhodném zaměstnání. Těch vystřídal hned několik. V každém vydržel
průměrně tak týden, potom měl konflikt s vedoucím nebo pracovní úraz, dostal výpověď
nebo odešel sám. Tak to šlo nějaký čas. Ukázalo se, že Romanovi chybí pracovní návyky
a tak jsme se dohodli na pracovním tréninku na farmě, kterou provozujeme také
v Drahotuších. Zde se naši klienti starají o zvířata, která chováme. Také se stal součástí
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pracovní čety, která provádí údržbu našich azylových domů. Zde se Romanovi podařilo
najít postupně pracovní rytmus, a po čase jsme ho zaměstnali v rámci dotace Úřadu práce
na dobu jednoho roku. Díky tomu, že se k Romanovi do Drahotuš přistěhovala i jeho
maminka a mohla mu pomáhat s výchovou malé dcerky, pan Roman úspěšně pracoval
celý rok. To byl pro nás i pro něj veliký úspěch.
Po nějakém čase si našel přítelkyni a odstěhoval se k ní. Vztah ale dlouho nevydržel. Když
se k nám chtěl vrátit, v Drahotuších již nebylo volné místo. Využil tedy nabídnutou
možnost bydlet v našem Azylovém domě v Lipníku nad Bečvou. I zde se brzy zabydlel a
zapadl mezi uživatele i pracovníky a začal opět pomáhat s čímkoli, co bylo potřeba, a také
sám ochotně nabízel pomoc pracovníkům na služebně. Protože je to zodpovědný člověk,
zaměstnali jsme ho opět v rámci dotace z Úřadu Práce, jako pomocníka pracovníků
v Azylovém domě.
K dobrému pokračování příběhu pana Romana přispělo i to, že se v té době společnosti
ELIM Hranice podařilo získat malý domek v Lipníku nad Bečvou, který byl svépomocí
zrekonstruován. Právě zde nakonec pan Roman s dcerou získali samostatné bydlení a
snad i nový domov.
Děkuji za to, že jste si o nás něco přečetli a když byste se k nám chtěli někdy podívat, rádi
Vás přivítáme.
Za společnost ELIM Hranice
Bohuslav Rybníček a Tomáš Luběna
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