
Armáda spásy v České republice, z. s.

Prevence bezdomovectví – sociální bydlení 



Co znamená Armáda spásy v ČR?

Domov Přístav je pobytové 

zařízení se zvláštním 

režimem pro lidi bez domova 

v seniorském věku

Podpora samostatného bydlení není jen řešit platby 

nájmů a poplatků souvisejících s bydlením, ale také 

budování mezilidských vztahů, posilování schopnosti 

nést odpovědnost za svůj život a za svou rodinu, hledání 

zaměstnání, zaměření se na výchovu dětí, hledání 

možnosti bydlení mimo vyloučené lokality.

Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové aktivity v rámci 

místních komunit a jsou úzce navázána na místní sbory Armády spásy. Činnost sborů 

zahrnuje nedělní bohoslužby, biblické a modlitební hodiny, a další aktivity

Nabízíme několik možností pomoci lidem, kteří se z různých příčin ocitli bez domova, v 

extrémní sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci sami bez cizí pomoci řešit.
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Sociální bydlení v kontextu sociální práce Armády spásy

Z dosavadní praxe v Armádě spásy se krystalizuje několik oblastí, které se
týkají bydlení osob v sociálně nepříznivé situaci. Základní program Armády
spásy je služba osobám bez přístřeší. Mimo azylové domy to jsou terénní
programy pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, nízkoprahová denní centra a
noclehárny, které vyhledávají osoby bez přístřeší, nabízejí jim jinou alternativu
života, snaží se je „posunout“ do vyššího stupně sociálních služeb, což je
minimálně azylový dům. Uživatelům, kteří využívají služby azylového domu, je
nabídnuta možnost pokračování v následných službách. Jedná se o možnost
tréninkového bydlení, které odpovídá i zahraničnímu trendu omezovat klasické
azylové domy. V Armádě spásy je tato forma bydlení rozdělena do několika
skupin a tím je prevence ztráty bydlení, bydlení v rámci azylových domů,
nájemní nebo podnájemní bydlení podporované sociální službou a nájemní
bydlení založeno na plnohodnotném hrazení nájmů a samostatnosti nájemníka.
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Sociální bydlení v kontextu sociální práce AS - počty osob

Terénní práce SW - 1714

Nízkoprahová denní centra - 6212

Noclehárny - 2868
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Sociální bydlení v kontextu sociální práce AS –
počty osob / kapacita služeb

Terénní práce SW – 1714 / 60

Nízkoprahová denní centra – 6212 / 312

Noclehárny – 2868 / 299

Azylové domy – 1469 / 768

.

TP – sociální bydlení 367 / 303

DZR Přístav – 85 / 76

.

SASS 85/45

SASR – 367/120

NZDM 713/291

SNP – 44/31

SR 123/ 7

.



Sociální bydlení – trendy v AS

Možnost podnájemních či 
nájemních bytů ve vazbě na 
sociální službu

Jedná se o byty, které má AS ve 
vlastnictví, v nájmu nebo podnájmu.  
V tomto případě se uzavírá 
podnájemní nebo nájemní smlouva 
na dobu určitou. Cílem této služby je 
příprava osob na samostatné bydlení.  
Výhodou je, pokud tyto byty jsou 
samostatně v běžné občanské 
zástavbě. 

Ostrava a Brno
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Terénní programy v oblasti bydlení. 

Jedná se o službu podporující nácvik 
dovedností u občanů, kteří mají nájemní 
bydlení, ale ocitají se v situaci, kdy 
z nějakých náhlých důvodů nejsou 
schopni samostatně bydlet, převážně 
hradit nájem a další poplatky související 
s bydlení. V rámci terénní služby 
zaměstnanci spolu za aktivní účasti 
uživatelů hledají možnosti získání 
finančních prostředků, možnosti 
postupného splácení dluhů apod.

Krnov



Sociální bydlení – příchod do služby

Prevence Ostrava Terénní služba Krnov 

Od rodiny 
21%

Podnájem
16%

Ubytovna 
21%

Sociální 
služba 
42%

Ubytovna, 
podnájem, 

rodina
29%

Azylový 
dům 
71%



Sociální bydlení – oblasti potřeb

hledání a řešení 
zaměstnání, kurzů, 

rekvalifikací
24%

finanční situace 
(dluhy, exekuce)

20%

jednání s úřady, 
institucemi; 

vyřizování dávek
17%

zdravotní stav, 
hledání doktorů

14%

mezilidské vztahy 
(rodinné, 

sousedské)
12%

bytová situace
8%

jiné
5%



Prevence bezdomovectví Ostrava

• Zahájeni činnosti: 2005

• Lokalita, kde je služba poskytovaná: Ostrava, místní časti Přívoz a Poruba

• Naklad služby: 2 800 000 Kč/rok

• Počet pracovníků v přímé péči: 6 zaměstnanců v přímé péči – 5 terénní 
sociální pracovnici a 1 terénní pracovník v sociálních službách.

Prevence bezdomovectví zajišťuje služby ve dvou oblastech:

• a) v samotné prevenci osob ohrožených sociálním vyloučením (poradenství, 
informace, kontakty)

• b) v programu „sociálních“ bytů.



Srovnání s poskytováním služby 
azylový dům v kontextu AS:

• Není reálné provozovat azylový dům pro rodiny s dětmi se srovnatelnou 
kapacitou, standardně by takový počet osob využíval dva domy pro rodiny s 
dětmi. Nákladná obě zařízeni lze odhadnout na 12 mil. Kč /rok, přičemž 
platby ubytovaných osob by činily cca 2 mil. Kč /rok. Da se řičí, že služba 
prevence bezdomovectví je při obdobných výsledcích jako práce v 
azylových domech je oproti službě azylového domu cca 4-5x nižší

Financování programu:

• 40 % Statutární město Ostrava

• 50 % MPSV ČR

• 5 % Městské časti

• 5 % Dary a další zdroje



Důvody pro poskytování a dalšího rozšiřování této služby 
ve strategickém plánu AS:

・ Důraz na práci s lidmi v přirozeném prostředí (ubytovna a také i nejlépe 
zařízeny azylový dům s doprovodnou službou není přirozené prostředí). 

・ Cílem AS je mimo jine budovat i vztahy v rodině (pobyt v azylovém domě 
rodinu roztrhne a velmi málo působí to, že budou chtít byt spolu a proto se 
budou snažit si byt zařídit).

・ Důležitost děti, kterým časté stěhovaní a pobyt v ubytovně nesvědčí a vytváří 
se řetězeni zkušenosti a stylu života. 
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・ Vedeni osob k vlastni odpovědnosti za svůj život.



Děkuji Vám za pozornost 

Bc. Tomáš Surovka

www.armadaspasy.cz


