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Předmluva národního velitele
Vážení přátelé,
myšlení dnešní společnosti ovládají především ekonomické starosti. Různá omezení, 
nedostatek prostředků, nezaměstnanost, škrty v investicích, špatné hospodaření a 
tak dále. Může tak vznikat pocit beznaděje, zvláště u lidí, kteří mají omezené příležitosti
a fi nanční zdroje, aby v tomto obtížném období zabezpečili své potřeby. 
Právě v tomto světě se Armáda spásy snaží nabídnout naději, povzbuzení a záchytnou 
síť. Nabídnout pomocnou ruku, kde je potřeba. Abychom toho byli schopni, musíme 
sami pevně stát. Naše základy stojí především na biblických hodnotách, na soucitné 
péči, spolehlivém a profesionálním přístupu a rozumném plánování budoucnosti.
V těchto hodnotách se rok 2012 příliš nelišil od ostatních let, spíše byly kvůli 
ekonomické situaci ještě nezbytnější, abychom udrželi stabilitu a mohli nadále 
pomáhat a sloužit. Znovu děkujeme všem našim partnerům, kteří nám pomohli 
společně tuto stabilitu udržet.

Rok 2012 přinesl i radostné události. Hostili jsme v Praze Konferenci pro země střední a východní Evropy, v nichž AS 
pracuje, abychom si mohli vyměnit zkušenosti, praktické nápady, vzájemně se podepřít a radovat z úspěchů, jichž bylo 
během 22 let dosaženo. Hostili jsme rovněž Evropský kongres pro delegáty z celé Evropy. Tato historická událost pod 
vedením generálky Lindy Bond byla první příležitostí v historii Armády spásy, kdy se její členové z celé Evropy mohli 
sejít na jednom místě. Česká Armáda spásy se na organizaci obou těchto událostí významně podílela, čímž prokázala 
vyspělost a zralost pro svou práci a své poslání.

Armádu spásy bychom v ČR rádi zaregistrovali jako církev a registrační proces už je téměř dokončen. Pod tímto 
“deštníkem” pak budou i naše sociální služby a další aktivity. Rád bych zmínil některé další pokroky z minulého roku.
V Opavě bylo otevřeno nové komunitní centrum, o které se starají dobrovolníci z místního sboru AS. V Ostravě jsme 
ve spolupráci s městem zahájili nový projekt pro seniory. V Přerově máme skvělou romskou hudební chválicí skupinku. 
Místní sbory Armády spásy uspořádaly v létě společný dětský tábor. Další oblastí zájmu Armády spásy je pokračující 
rozvoj různých forem sociálního bydlení, které vidíme jako nutné pro prevenci bezdomovectví a pro pomoc lidem, kteří 
se potřebují zařadit zpět do normálního života.

Doufám, že vám tato výroční zpráva opět pomůže nahlédnout do toho, čeho se nám společně s dalšími neziskovými 
organizacemi, charitami, dobrovolníky, pracovníky zastupitelstev, zaměstnanci, sponzory, členy a přáteli Armády spásy 
podařilo dosáhnout.

Vzdáváme díky Bohu. 

Major Mike Stannett
Národní velitel
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Znají se už od dětství, chodí a žijí spolu řadu let
a rádi by spolu uzavřeli manželství. Snoubence 
Věru a Jirku z azylového domu v Krnově však čeká 
do svatby ještě dlouhá cesta. Jak šel život, neustá-
le se paní Věra s Jiřím potkávali a zase rozcházeli. 
Naposledy se setkali v Armádě spásy v Šumperku. 
Odtud odešel Jiří v dubnu 2012 do Armády spásy 
v Krnově. „Začal jsem zde žít a moc se mi tu líbi-
lo. Tak jsem volal Věře, že musí přijet za mnou. 
Tehdy jsme se neviděli půl roku. Chvíli trvalo, než 
za mnou mohla přijet, protože nebylo v krnovské 
Armádě spásy místo, ale dočkali jsme se. Od té 
doby jsme stále spolu,“ řekl Jiří.
Láska nebývá jednoduchá ale dokáže pomoci pře-
konávat nástrahy života. 
„Překonali jsme spolu spoustu problémů. I závis-
lost na alkoholu. Navzájem se držíme, pomáhá-
me si a hlídáme se,” říká paní Věra. „Přítel Jirka 
chodil zpívat do krnovského sboru Armády spásy. 
Tak dlouho do mne mluvil, že umím zpívat a ať se 
nestydím, až jsem tam začala chodit taky. Spolu 
chodíme na bohoslužby i na biblické hodiny, které 
jsou v azylovém domě. Snad se nám časem poda-
ří najít si společné bydlení. Zatím musíme bydlet 
každý v jiné budově. Ale vlastně to ani moc neva-
dí. Hlavně, že můžeme být spolu a vidíme se každý 
den.“
Oba zamilované snoubence můžete zahlédnout 
při každodenních procházkách Krnovem. Někdy, 
když našetří pár korun, zajdou si spolu na zákusek, 
nebo do květinářství pro růži. To aby láska stále 
kvetla dál. 

Jirka a Věra, Krnov

Poté, co se paní Jana rozešla se svým příte-
lem a otcem svého dítěte, přišla o bydlení
i o práci a vrátila se domů ke svým rodičům. Po 
nějaké době však maminka paní Jany zemřela 
a situace se zhoršila. Otec i její bratr prohrá-
li spoustu peněz na automatech a žal řešili 
alkoholem. V takovémto prostředí paní Jana 
se svým sedmiletým synem nemohla dlouho 
vydržet a situaci vyřešila odchodem na azylo-
vý dům. V azylovém domě jí přísné podmínky 
příliš nevyhovovaly, takže uvítala možnost 
přechodu do terénního bytu. Syn Pavlík mezi-
tím nastoupil do školy.
Již během svého pobytu v azylovém domě 
začala paní Jana využívat sociálně aktivizační 
služby Komunitního centra. Nejprve potřebo-
vala poradit a pomoci při školní přípravě Pav-
líka, který byl trochu pomalejší a potřeboval 
intenzivní přípravu. Terénní pracovnice ukazo-
vala paní Janě, jak se s Pavlíkem učit a pomá-
hala jim při školní přípravě a procvičování. Po 
celou dobu paní Jana přemýšlela, jak sehnat 
nějaké bydlení a hlavně práci. Postupně jí 
terénní pracovnice pomáhala hlavně s hledá-
ním práce na internetu, s tvorbou životopisu, 
apod. 
Paní Jana sice měla požádáno o městský byt, 
ale před ní bylo ještě mnoho desítek žadate-
lů. Vzhledem k tomu, že jí skončila smlouva 
na terénní byt, musela se odstěhovat na uby-
tovnu. Tam však pro dítě byly také absolutně 
nevyhovující podmínky a paní Jana skončila 
opět u svého otce. Byla v zoufalé situaci a už 
nevěděla kudy kam. Terénní pracovnice se jí 
snažila také podporovat psychicky, ale nej-
důležitější bylo to, že se během velmi krátké 
doby paní Jana posunula v pořadníku na byt 
o mnoho míst, a byt skutečně dostala. Spo-
lečně s terénní pracovnicí se jí podařilo oddálit 
termín složení kauce, posléze s pomocí úřadu
i fi nance na kauci sehnat. 
Dnes bydlí paní Jana v malém, ale krásném 
bytě, vyřizuje si žádost o peněžitou pomoc na 
vybavení bytu a má přislíbenou brigádu.

p. Jana, Havířov



Registrované sociální služby:
  Azylový dům (108 lůžek)
  Noclehárna (56 lůžek)
  Nízkoprahové denní centrum (okamžitá kapacita 100, denně projde cca 150 lidí)
  Sociální rehabilitace 
  Terénní programy (od 1. ledna 2013)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu 246 
Počet klientů noclehárny 1 065
Počet návštěv klientů nízkoprahového denního centra 44 169
Terénní práce – počet kontaktů 1 229
Počet poskytnutých noclehů celkem 57 253
Počet vydaných porcí stravy celkem 81 088
Obecně prospěšné práce 12 osob, 922 h
Duchovní programy – počet osob 472 

Významné události v r. 2012:
  Natáčení pořadu „Prostřeno“. Jedna z uživatelek azylového domu se přihlásila do tohoto soutěžního programu. 

(duben)     Získání a rozjezd tréninkového bytu pro uživatele azylového domu (červenec)     Zaregistrování sociální 
služby „terénní programy“     Ve spolupráci s Hygienickou stanicí Praha probíhalo monitorování TBC u rizikových 
uživatelů služeb     Navázání spolupráce s církevní organizací YANA, která pečuje o chudé     Společně s dalšími part-
nery provozování „Střediska pomoci Vackov“, které během zimního období poskytovalo ubytování a zdravotní péči 80 
osobám     Účast na akci MČ Praha 7 s názvem „řekněte dost anonymnímu sdílení psích výkalů“     Společně se spo-
lečností CBRE Global Investors realizace akce „adventní guláš“     (Prosinec) vánoční programy pro uživatele azylového 
domu, nízkoprahového denního centra (celkem vydáno přes cca 300 obědů)

Plány na rok 2013:
  Rozjezd sociální služby „terénní program“ a změna 

koncepce sociální služby „sociální rehabilitace“     Získat 
další navazující (tréninkové) byty pro uživatele azylového 
domu     Zaměstnat lidi v rámci projektu „veřejně pro-
spěšné práce“

Dárci:
NEW YORKER, s. r. o., Potravinová banka, Ann Christine 
CZ, k. s., Arthurinvest s. r. o, Spolpharm s. r. o., Copák Juraj, 
FROS ZPS s. r. o. Chráněná dílna invalidů, MODEL copack 
plus., Alza.cz , Zámecká výrobna uzenin s. r. o., Hotel Jurys 
Inn Prague, VEBA textilní závody a. s., Hl. m. Praha, Městská 
část Praha 9, Městská část Praha 7, Městská část Praha 11,
Magistrát hl. m. Prahy, Deloitte, MPSV ČR, Úřad práce
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Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Ředitel: Mgr. Miloslav Pípal
Adresa: Tusarova 60, 170 00 Praha 7
E-mail: info_cssbb@armadaspasy.cz
Tel.: 220 184 000
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Sbor a komunitní centrum Praha 5
Vedoucí: kpt. Josef Knofl íček, od 1. 7. 2013 Bc. František Pekárek
Adresa: Lidická 18a, 150 00 Praha 5
E-mail: kc_lidicka@czh.salvationarmy.org
Tel.: 257 317 866

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory

 – služba ukončena k 30. 6. 2012 
  Sociálně aktivizační služby pro rodiny

 s dětmi (kapacita 20 uživatelů)

Významné události v r. 2012:
  Dokončení rekonstrukce a otevření suterénu v komunitním centru pro službu rodinám s dětmi, ale také dětem
   Kavárna rovněž slouží pro sborové účely a různá setkávání      Z důvodu nedostatečných fi nančních prostředků došlo 

k ukončení sociální služby pro seniory. V současné době programy pokračují na bázi volnočasových aktivit. I nadále pro-
bíhá základní sociální poradenství      V rámci komunitního centra a sboru rovněž poskytujeme pastorační poradenství 
a duchovní pomoc všem potřebným

Plány na rok 2013:
  Rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí a rovněž v 1. patře     Zajištění dobrovolníků pro

volnočasové aktivity pro seniory     Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Komunitní centrum Praha 3
Vedoucí: kpt. Josef Knofl íček, od 1. 7. 2013 Bc. František Pekárek
Adresa: Biskupcova 36, Praha 3
E-mail: kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 220

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory – služba ukončena k 30. 6. 2012 

Nyní komunitní centrum na Praze 3-Žižkově slouží jako místo, kde mají senioři možnost k setkání, naplnění svého 
volného času a k udržení a rozvoji svým znalostí a dovedností. Můžou se zde setkat se svými vrstevníky, společně poo-
bědvat a využít nabídku volnočasových aktivit, mezi které patří sborový zpěv, ruční práce, výlety aj.

Významné události v r. 2012:
  Z důvodu nedostatečných fi nančních prostředků došlo k ukončení sociální služby pro seniory     V současné době 

programy pokračují na bázi volnočasových aktivit. I nadále probíhá základní sociální poradenství 

Plány na rok 2013:
  Rekonstrukce prostor pro poskytování volnočasových aktivit    Zajištění fi nančních prostředků na volnočasové 

aktivity pro seniory

Dárci:
MČ Praha 3
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Informace v číslech:
Počet uživatelů SAS pro rodiny s dětmi   22
Počet setkání do 60 min (SAS pro rodiny) 1 500 
Počet setkání nad 60 min (SAS pro rodiny)  20



8

Centrum sociálních služeb
Ředitel: Robert Jiruše
Adresa: Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary
E-mail: karlovyvary@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 165

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (28 lůžek)
  Noclehárna (18 lůžek)
  Nízkoprahové denní centrum (20 ambulantní, 30 terénní)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  80     
Počet klientů noclehárny 172 
Počet návštěv klientů nízkoprahového denního centra 1 594
Resocializační program – počet osob 361 
Pracovní programy – počet osob 170
Terénní práce – počet kontaktů 1 229
Počet poskytnutých noclehů celkem 14 294
Počet vydaných porcí jídla 8 370 

Významné události v r. 2012:
  Leden – změna telefonníchn čísel CSS (více na www.armadaspasy.cz)     Únor – oznámena redukce dotací minis-

terstva práce a sociálních věcí, která spustila fi nanční krizi. Oznamujeme částečné omezení sociálních služeb     Únor 
– terénní práce ve vyloučených lokalitách ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary     Březen – nástup Martina 
Roušala na pozici sociálního pracovníka pro azylový dům a noclehárnu (náhrada)     Květen – nástup Lucie Kacsmáro-
vé na pozici sociálního pracovníka pro nízkoprahové denní centrum (náhrada)     Květen – ukončení evropské dotace 
(IP) pro azylový dům a přechod na snížené fi nancování MPSV, snížení kapacity AD Drahomíra o 10 azylových míst pro 
muže     Květen – ukončení evropské dotace (IP) a přechod na snížené fi nancování MPSV, ukončení nízkoprahového 
denního centra ve Staré Roli     Červen – nová kuchyně předána klientům AD Nákladní k užívání, přechod z výdeje 
stravy na samostatnou přípravu stravy znamená lepší přípravu klientů na samostatný život i snížení nákladů na sociál-
ní službu     Srpen – rekonstrukce prostor budoucího NDC Sokolovská     Září – otevření nízkoprahového denního 
centra v Sokolovské ulici     Listopad – nákup strojů a vybavení pro tréninkové pracovní aktivity     V roce 2012 jsme 
dále pokračovali v úklidech města Karlovy Vary a s tím spojeným rozvojem pracovních aktivit klientů, pracovali jsme 
na standardech kvality sociálních služeb s metodikem Armády spásy ČR, přivítali jsme řadu exkurzí ze škol a úřadů
a účastnili se multilaterálních jednání na Karlovarském kraji ke strategii plánování sociálních služeb

Plány na rok 2013:
  Rozvíjet tréninkové pracovní aktivity uživatelů AD a směřovat k sociálnímu podnikání. Specializace: úklidové práce, 

zpracování dřeva na štěpku a palivové dříví     Vytvořit 4–8 pracovních míst pro uživatele AD ve spolupráci s Úřadem 
práce (veřejně prospěšné práce)     Opětovné navýšení kapacity v rámci tréninkových bytů     Zapojit se v projektu 
„Společně plánujeme sociální služby v Karlovarském kraji“ (2014–2017)

Dárci:
Dotace: Evropský sociální fond, MPSV, Karlovarský kraj, Magistrát města Karlovy Vary, Město Chodov
Dary: Ondřej Papež, H-PaSP Service, Jindřich Pospíšil, Plzeňská diecése CČSH, Raciopek František Byrtus, Hotel
Ambiente, Thun, Avon, církve v Karlových Varech
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Sbor a komunitní centrum Karlovy Vary
Vedoucí: Ing. Pavol Krištof
Adresa: Jugoslávská 16, 360 01 Karlovy Vary
E-mail: kcjugoslavska_karlovyvary@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 227

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory

 – služba ukončena k 30. 6. 2012
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 (ambulantní 28, terénní 15)

Významné události v r. 2012:
  Evropská dobrovolná služba – od března do prosince pomáhal v komunitním centru turecký dobrovolník Alex  
  Březen – Šicí dílnička – šijeme a rády     Červen – z fi nančních důvodů ukončení registrace Sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory     Srpen – Prázdninová angličtina – pro děti z ubytoven     Zapojení sboru do vzdělávání týmů- 
projekt M4 v rámci Evangelikální aliance     Září – zapojení do kampaně Česko proti chudobě a projektu Unicef 
– Panenka

Plány na rok 2013:
  Trvalejší spolupráce s Magistrátem města Karlovy Vary a Městskou policií v rámci projektu Mobidik     Nábor

a intenzivní spolupráce s dobrovolníky pro děti a mládež

Dárci:
Evropský sociální fond, MPSV, Karlovarsky kraj, Magistrát města Karlovy Vary, Globus – Jenišov, Papírnicví SEVT Oldřich 
Dušek  K.Vary, ČNA Mládež v akci
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Informace v číslech:
Počet uživatelů NZDM 36
Počet setkání do 60 min (NZDM)  2 047
Počet setkání nad 60 min (NZDM)  25
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Centrum sociálních služeb Josefa Korbela
Ředitel: Bc. Pavel Kosorin
Adresa: Mlýnská 25, 602 00 Brno
E-mail: reditel_cssjk@armadaspasy.cz
Tel.: 543 212 530

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (152 lůžek, 92 jednotlivci, 60 rodiny s dětmi)
  Noclehárna (50 lůžek)
  Nízkoprahové denní centrum (49 míst)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  281
Počet klientů noclehárny  546
Počet návštěv klientů nízkoprahového denního centra  1 201
Pracovní program  338
Resocializační program  935
Volnočasový program  141
Duchovní program – počet osob  571
Obecně prospěšné práce  87 osob, 2 115 hodin
Terénní práce  266
Sociální poradenství  8 157
Počet vydaných porcí stravy celkem  76 481

Významné události v r. 2012:
  Rekordní výtěžek veřejné vánoční sbírky ve výši 237 404 Kč,  všem moc děkujeme     Doplnění inventáře v azylovém 

domě pro rodiny s dětmi na ul. Staňkova     Rekonstrukce kotelny v azylovém domě na ul. Mlýnská     Udržení zaměst-
návání uživatelů azylového domu v rámci VPP     2 645 úkonů dobrovolného zdravotníka během 152 dnů provozu 
ošetřovny   Oslava 20. výročí existence Centra sociálních služeb Josefa Korbela v Moravské galerii

Plány na rok 2013:
  Opravit podlahu v kuchyni     Vytvořit sklad pro darované potraviny     Pořídit chladničky pro uživatele azylového 

domu Mlýnská     Zvýšit počet dobrovolníků, dárců a sponzorů 

Dárci:
Finanční dary: DHL Solutions s. r. o. (30 000 Kč), HP consult s. r. o. (5 000 Kč); individuální pravidelní dárci nad
5 tis. Kč: Eva Drozdová, Jakub Hofman, Mojmír Weidinger 
Věcné dary: Ing. Libor Hladil, Naděje, o. s., Maximus Resort, a. s., Úrazová nemocnice v Brně, p. o., PENAM, a. s., Boni 
mores, o. s., Klášter sester klarisek Brno-Soběšice
Povinná publicita:
Sociální služby nízkoprahové denní centrum a azylové domy jsou fi nancovány v rámci projektu „Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. (10 540 623 Kč)
MPSV ČR   4 115 944 Kč
Jihomoravský kraj  267 000 Kč
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Sbor a komunitní centrum
Vedoucí: kpt. Šárka a Aleš Malachovi, od 1. 7. 2013 kpt. Stáňa a Josef Knofl íčkovi
Adresa: Staňkova 4, 602 00 Brno 
E-mail: kcstankova_brno@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 233

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ambulantní (20 uživatelů, 1800 intervencí),

 terénní (2 uživatelé, 100 intervencí)

Informace v číslech:
Počet uživatelů NZDM 150
Počet setkání do 60 min (NZDM)  339
Počet setkání nad 60 min (NZDM)   3 166

Významné události v r. 2012:
  Započetí projektu EIF 2011–54 „KDO JSI, KDO JSEM“ zaměřený na integraci cizinců ze třetích zemí ve věku do 26 let
  Listopad – realizace Dne otevřených dveří, aneb najdi si svého cizince     Prosinec – Vánoční slavnost AS za účasti 

Ilony Csákové, Johany Gazdíkové a Dětského sboru Brno     Školní rok 2012/13 – zapojení do projektu Masarykovy 
univerzity Stavět mosty (zaměřen na informačně chudé)     Školní rok 2012/13 zapojení do projektu NNO EU for all 
Příležitost pro každého (zaměřen na rozvoj vzdělávání)     Započetí rekonstrukce skladu na tělocvičný sál

Plány na rok 2013:
  Dokončení rekonstrukce skladu a otevření tělocvičného sálu pro děti a mládež     Požádali jsme o mimořádnou 

dotaci MŠMT s cílem rozvinout s dětmi a mládeží artefi letickou činnost (čekáme, zda ji dostaneme, budeme vědět 
začátkem června)     Dokončení projektu EIF 2011–54 „KDO JSI, KDO JSEM“ zaměřený na integraci cizinců ze třetích 
zemí ve věku do 26 let

Dárci:
Annonce
MPSV ČR 1 192 997 Kč
Magistrát města Brna 85 000 Kč
Jihomoravský kraj 25 000 Kč
Ministerstvo vnitra – Evropský fond pro integraci
státních příslušníků třetích zemí 243 271 Kč
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Statutární město Brno 653 396 Kč
Úřad práce ČR  80 118 Kč
Městská část Brno-sever  22 000 Kč
Městská část Brno-Královo Pole  10 000 Kč
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Komunitní centrum Dživipen
Vedoucí: kpt. Šárka a Aleš Malachovi, od 1. 7. 2013 kpt. Stáňa a Josef Knofl íčekovi
Adresa: Körnerova 221/1, 602 00 Brno 
E-mail: kckornerova_brno@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 238

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ambulantní (2 400 intervencí/rok), terénní (200 intervencí/rok)

Informace v číslech:
Počet uživatelů NZDM 156
Počet setkání do 60 min (NZDM)  1 113
Počet setkání nad 60 min (NZDM)   1 734
Počet vydaných porcí stravy celkem  76 481

Významné události v r. 2012:
  Zapojení se do schůzek Asistence prevence kriminality v místní lokalitě (navázána a rozvinuta spolupráce s OSPOD, 

NNO, Policií ČR, městskou policí, školami apod.)     Navázána spolupráce s probační a mediační službou     Nouzové 
situace – centrum muselo být 2x v roce uzavřeno či omezeno v provozu z důvodu problému s topením a svrabu v místní 
lokalitě     Jaro – vymalování centra, stěhování kanceláří, úprava prostor pro uživatele (značná pomoc vojáka AS Petra 
Bartoše)     Dokončování rekonstrukce budovy (AS je vlastníkem několika jednotek v rámci společenství vlastníků 
jednotek) a započetí úprav nové keramické dílny 

Plány na rok 2013:
  Úprava prostor (potřeba nových podlah, elektroinstalace, kotel a vyvložkování komína, sanace zdí – vlhkost v budo-

vě)     Zprovoznění keramické dílny     Zapojení se do projektu „EU for all“ (lektor AJ a výtvarné díly)     Rozvoj práce 

s mládeží (přípravná fáze projektu OP LZZ ESF, o který bychom rádi požádali od roku 2014)

Dárci:
Sponzoři pro speciální akce (výlety): ZOO Brno, Wild West City Boskovice, McDonald´s, soukromé osoby: darem 
PC na klub pro uživatele, výtvarné potřeby 
Magistrát města Brna  79 000 Kč
Jihomoravský kraj 25 000 Kč
MPSV ČR 960 000 Kč

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš
Vedoucí: kpt. Šárka a Aleš Malachovi, od 1. 7. 2013 kpt. Stáňa a Josef Knofl íčekovi
Adresa: Kubíčkova 23, 635 00 Brno-Bystrc
E-mail: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 236

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

     – počet klientů max. 30 (2 400 intervencí/rok)

Informace v číslech:
Počet uživatelů NZDM 190
Počet setkání do 60 min (NZDM) 1 184 
Počet setkání nad 60 min (NZDM) 3 201

Významné události v r. 2012:
  Podařila se nám navázat spolupráce s OSPOD městské části Brno-Bystrc, střediskem výchovné péče a místosta-

rostou. Pravidelně jednou za dva měsíce dochází k setkání. Dále jsme navázali spolupráci s probační a mediační služ-
bou     Účast na navazujícím projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“. Projekt je 
realizován od 1. 1. 2012     reprezentace na akci „Hvězdy nad Kraví horou“ – účastnili se záchranné složky a neziskové 
organizace Brno – střed. Proběhlo v květnu     Realizován první ročník Let´s play with Jonáš – cílem akce bylo seznámit 
se s jinými nízkoprahovými zařízeními v Brně. Proběhlo v červenci     Zapojení se do týdne nízkoprahových center
– v rámci této akce jsme pořádali den otevřených dveří. Realizováno v září     Získání sponzorského daru od ANNON-
CE – slavnostní předání proběhlo na Vánoční slavnosti na konci roku     Zavedení biblického klubu pro klub mládeže 
– realizováno od listopadu

Plány na rok 2013:
   realizovat klub pro rodiče s dětmi – pocítili jsme velkou kumulaci maminek kolem centra. V blízkém okolí pro ně není 

žádné místo na setkávání     Dále pokračovat ve spolupráci s OSPOD, SVP a MMČ     začít větší spolupráci se školami 
v okolí     provést monitoring v okolí centra – zavedení nového terénního pracovníka     provedení rekonstrukce centra 
– zatékání střechy, výskyt hlodavců, zima v centru

Dárci:
MPSV ČR 384 000 Kč
Jihomoravský kraj – Individuální projekt  1 134 040 Kč
Unilever ČR, Ministerstvo vnitra, EIF (ESF)
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Centrum sociálních služeb 
Ředitel: David Jersák
Adresa: Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
E-mail: ad_sumperk@armadaspasy.cz
Tel.: 583 224 634

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (31 lůžek)
  Noclehárna (26 lůžek – 20 muži, 6 ženy)
  Nízkoprahové denní centrum (20 klientů)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  95
Počet klientů noclehárny 133
Počet návštěv klientů nízkoprahového denního centra  576
Resocializační program 258
Pracovní program 1 060
Sociální poradenství – počet kontaktů  1 274
Počet vydaných porcí stravy celkem  72 652
Terénní práce – počet osob  273
Obecně prospěšné práce  7 osob, 435 hodin

Významné události v r. 2012:
  Provedli jsme opravy sprch na noclehárně pro muže a v rámci oprav jsme připravili podmínky pro imobilní 

uživatele služby (sprchy a toaletu)     Pořídili jsme a zapojujeme se do pravidelných relací občanských radio-
stanic pomocí zařízení „CB“. Jsme připraveni tuto technologii využít i v rámci krizových událostí jako alterna-
tivní komunikační nástroj     Den otevřených dveří ve spolupráci s civilní ochranou města Šumperka     Účast 
na společných akcích Armády spásy v ČR (05/2012: Festival Armády spásy – Brno – naši uživatelé se umístili 
v několika disciplínách na předních místech, 10/2012: kongres Armády spásy – Praha)     Tradiční předvánoční 
setkání, občerstvení zajištěno sponzorskými dary dodavatelů potravin     Podpis smlouvy o darování potravin 
mezi Armádou spásy a hypermarketem Albertem v Šumperku, přičemž spolupráci zprostředkovala Potravinová 
banka Ostrava

Plány na rok 2013:
  Připravit projekt sociální rehabilitace jako návaznou službu pro uživatele azylového domu s možnosti sezón-

ních prací a bydlením, které by v takovém zařízení bylo dlouhodobějšího typu – možnost aktivního života 
v komunitě     Připravit v Olomouckém kraji podmínky pro možnost vzniku domu se zvláštním režimem pro 
uživatele azylových domu důchodového věku, popř. uživatele, kteří potřebují další ošetřovatelskou péči apod.

Dárci:
Podpora kraje: Olomoucký kraj, Finanční pomoc města: město Šumperk, město Zábřeh, město Mohelnice, 
město Bludov, Finanční pomoc – obce: obec Jindřichov, obec Vikýřovice, obec Loučná nad Desnou, obec Nový 
Malín, obec Dolní Studénky, obec Libina, obec Petrov n. D., obec Olšany, obec Malá Morava, obec Velké Losiny, 
obec Bludov, Potravinové dary: Zdeněk Dombai – dar potraviny, Mražené potraviny EVEREST Jeseník, GEMI 
– Gebauer, MOREKO Šumperk, Potravinová banka Ostrava, Hypermarket Albert Šumperk, Firmy: ABEL  – Com-
puter s. r. o. Opava, Církve a náboženské společnosti: Farní sbor Českoslovenké církve evangelické v Šumperku, 
Charita Šumperk
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Vedoucí: kpt. Jana a Mirek Coufalovi
Adresa: M. R. Štefánika 1, 787 01 Šumperk 
Tel.: 737 215 436

Sbor Armády spásy v Šumperku je standartní křesťanský sbor, který nabízí duchovní programy, osobní rozhovory
a pomoc při řešení problémů. Kromě toho nabízíme také vzdělávací a zájmové aktivity pro veřejnost.

Významné události v r. 2012:
  Dne 9. 9. 2012 se stal místním důstojníkem šumperského sboru Milan Osladil. Byla to pro

nás velká událost, protože tím se šumperský sbor stává vnitřně silnější a zralejší

Pravidelné duchovní programy:
  NE – 15.00 Bohoslužba     PO – 9.00 biblická hodina     ST – 18.00 domácí skupinka

Azylový dům pro matky s dětmi
Ředitel: Mgr. Pavel Šíma
Adresa: 9. května 107, 750 02 Přerov
E-mail: vedouci_mdprerov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 241

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (80 lůžek)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  58
Resocializační program  155
Pracovní program 642
Sociálně vzdělávací program  38
Volnočasový program  453
Duchovní program – počet osob  246
Sociální poradenství  1 185

Významné události v r. 2012:
  Zřízení cvičné kuchyně pro uživatelky služby – prosinec     Výměna kuchyňských linek – listopad, prosinec
  Rekonstrukce koupelny – došlo k výměně odpadu a výměně sprchových vaniček  – listopad, prosinec     rekonstrukce 

pečovatelny a vstupního prostoru do AD (oprava omítky, vstupních dveří a stěny) – červen, červenec 

Plány na rok 2013:
  Zřízení herny pro děti     Vymalování chodeb azylového domu     Zavedení komunitních setkání pracovníků azylo-

vých domů s uživateli     Výměna vnitřních telefonů na všech pokojích azylového domu    Propojení 2x dvou pokojů 
aby vznikly jednotky pro uživatelky s větším počtem dětí 

Dárci:
Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, Kaufl and Přerov, Tesco a. s. Přerov, pekařství Racek
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Sbor a komunitní centrum
Vedoucí: por. Mirka a Petr Janouškovi
Adresa: 9. května 107,  750 02 Přerov
E-mail: sbor_prerov@armadaspasy.cz
Tel.: 581 331 179

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – 40 uživatelů
  Sociálně aktivizační služby pro seniory

 – 20 uživatelů

Významné události v r. 2012:
  Vedení skupiny mládežníků na evangelizační akci More than Gold v Londýně během Letních olympijských her – srpen   
  Poprvé jsme uspořádali přespání na Komunitním centru pro děti z nízkoprahového klubu – prosinec     Do komunit-

ního centra jsme přijali novou zaměstnankyni, která svým pozitivním přístupem a vztahem k dětem i seniorům mění 
atmosféru a je pro nás velkým přínosem – říjen     Kapela Drom of Life, která je součástí sboru, opět hrála ve vězni-
cích, na evangelizacích, bohoslužbách ale také třeba na Evropské sociální konferenci pořádané českou Armádou spásy
v Praze

Plány na rok 2013:
  Rozšíření aktivit mimo centrum – vícedenní akce, kulturní akce

Dárci:
Realitní kancelář Jistota Přerov, klienti sociálních služeb, Velkoobchod Vlková, další anonymní dárci
MPSV ČR 1 092 000 Kč
Město Přerov 133 000 Kč
Olomoucký kraj 264 300 Kč

O
lom

oucký kraj, M
ěsto Přerov

Informace v číslech:
Počet uživatelů SAS pro seniory  44
Počet uživatelů NZDM 252
Počet setkání do 60 min (NZDM)  1 465
Počet setkání nad 60 min (NZDM)   6 691

Irině je 13 let a pochází z Ukrajiny. Centrum 
začala navštěvovat minulý rok společně se 
svým nemocným bratrem, a tak jsme měli 
možnost blíže poznávat potíže, se kterými se 
děti cizinců v ČR potýkají. René je Rom, je mu 
9 let, do centra chodí jeden rok a žije s mamin-
kou a třemi sourozenci v azylovém domě. Tatí-
nek je ve výkonu trestu odnětí svobody. 
Jednou na klubu hráli René a jeho kamarádi 
stolní fotbálek. Později přišly Irina a její kama-
rádky s tím, že by si chtěly také zahrát. Obě 
skupiny se nemohly dohodnout, kdy se vystří-
dají, proto o tom musel rozhodnout pracovník. 
Když se měly skupiny vystřídat, René se brá-
nil a osočil Irinu, že nemá s kamarádkami na 
klubu co dělat, protože jsou Ukrajinky. Irina 
se rozplakala a chtěla z centra odejít s tím, že 
už nikdy nepřijde. Byla smutná a nedokázala 
se bránit. Pracovnice centra si proto s ní pro-
mluvila, a zároveň Renému vysvětlila, že kdy-
by jemu Irina řekla, že je Rom a nemá tady co 
dělat, určitě by se mu to také nelíbilo. Přesto 
se René odmítl Irině omluvit a dál na ni pokři-
koval. Pracovnice ho proto vykázala z centra. 
Po 14 dnech René znovu přišel na klub, tento-
krát s jedním kamarádem a zanedlouho přišla 
také Irina se svým bratrem. Protože na klubu 
bylo cítit napětí, pracovnice Renému a Irině 
nabídla, aby si o nedávné situaci společně pro-
mluvili. René se Irině omluvil, Irina  řekla: „jo 
dobrý“  a dál si Reného nevšímala. Byl to ale 
začátek budoucího vzájemného respektu až 
kamarádství. Dnes si spolu rádi zahrají fotbá-
lek a umí si vzájemně odpustit nedorozumění 
i beze slov. 

Irina, 13 let, Brno

V březnu 2012 jsme otevřeli komunitní cent-
rum od 7 hodin k ranním modlitbám. Začala sem 
docházet skupina lidí, kteří bydleli ve squatu (bez 
vody, elektřiny, oken a dveří) v nedalekých Hlubo-
čepích. Osm osob. Jejich cílem nebyly modlitby, 
ale káva a rodinná atmosféra, které zde nalezli. 
Postupně při rozhovorech, čtení Bible, vyučování 
a hlavně modlitbách za jejich konkrétní problémy 
se začal měnit jejich pohled na situaci, ve které 
se nacházejí. Během šesti měsíců sami opustili 
squat. Dnes bydlí na ubytovně AS, komerční uby-
tovně nebo v pronájmu. Všichni mají ofi ciální pří-
jem. Stali se členy Armády spásy a někteří začali 
v Armádě spásy pomáhat těm, kteří žijí podobný 
život, jaký žili oni, nebo pomáhají v Komunitním 
centru. Účastnili se také konference se zaměřením 
na to, jak pomáhat v církvích lidem bez domova.

KC Praha 5
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Centrum sociálních služeb 
Ředitel: major Henk van Hattem
Adresa: U Nových válcoven 9, 709 00 Ostrava-Mariánské hory
E-mail: cssostrava@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 100 (azyl. dům), 773 770 101 (noclehárna) 

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (56 lůžek)
  Noclehárna (80 lůžek)
  Nízkoprahové denní centrum (60 klientů)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu 98
Počet klientů noclehárny 715
Počet návštěv klientů nízkoprahového denního centra  2 682
Resocializační program – počet osob  611
Pracovní program – počet osob  565
Volnočasový program – počet osob 72
Duchovní program – počet osob 188
Terénní práce  313

Významné události v r. 2012:
  Došlo k navýšení kapacity azylového domu ze 48 lůžek na 56 lůžek. Podařilo se nám otevřít 8 jednolůžkových poko-

jů     Během roku jsme vybudovali samostatný bezbariérový vchod do nízkoprahového denního centra

Plány na rok 2013:
  Je potřeba hledat možnosti pro rekonstrukci noclehárny, popř. zajištění jiných vhodných prostor     Máme zájem 

zahájit sociální podnikání v rámci Centra sociálních služeb     Chceme rozšířit možnost tréninkových bytů pro uživatele 
služby azylový dům     Chceme zajistit tréninkové byty pro uživatele služby azylového domu

Dárci:
MPSV, Magistrát Ostrava, Magistrát Frýdek Místek, Globus, Ostravské výstavy, Doc. ThDr. Tomáš Novotný
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Centrum sociálních služeb pro 
ženy a matky s dětmi
Ředitel: Mgr. Marcela Stryjová
Adresa: Gen. Píky 25, 702 00 Ostrava-Fifejdy
E-mail: md_ostrava@czh.salvationarmy.org
Tel.: 595 626 028

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (62 lůžek)
  Noclehárna (14 lůžek)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  83 
Počet klientů noclehárny  112
Resocializační program  36
Pracovní program  51
Volnočasové programy  113
Počet vydaných porcí stravy celkem  11 207
Obecně prospěšné práce  96 osob, 1 175 hodin
Terénní práce – počet osob  62

Významné události v r. 2012:
  Polévka je grunt“ – soutěž ve vaření polévky v souvislosti s mottem 

Armády pásy „polévka, mýdlo, spasení“ – červen     Den dětí – boha-
tý program s hosty a grilováním pořádaný Ostravskou univerzitou 
– fakultou sociálních studií     Účast na Dni za vymýcení chudoby 
– konference v aule VŠB a následný program na Masarykově náměstí 
(říjen)     Sbírka oblečení pro Armádu spásy, pořádaná hotelem Impe-
riál Ostrava     Předvánoční oběd v Hotelu Imperiál

Plány na rok 2013:
  Zprovoznění nové brány do objektu, nové parkovací místo     Vytvo-

ření nových prostor pro sušení prádla     Natření plotu     Zajištění 
návazného bydlení pro uživatelky

Dárci:
MPSV ČR, Magistrát města Ostravy, Potravinová banka, C&C MODA 
s. r. o., Sokrates vyšší odborná škola, s. r. o., Senátor ing. Antonín 
Maštalíř, partneři: Mamaison Imperial Ostrava, Vítkovická střední 
průmyslová škola a gymnázium, Obchodní akademie a Vyšší odbor-
ná škola Ostrava-Mariánské Hory, Ostravská universita – fakulta so-
ciálních studií, Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava-Poruba, 
OSPD Ostrava, Policie České republiky, VOŠ Sokrates s. r. o.    
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Prevence bezdomovectví
Ředitel: Antonín Plachý, od 1. 7. 2013 Mgr. Marcela Stryjová
Adresa: Palackého 25, 702 00 Ostrava-Přívoz
E-mail: prevence_ostrava@armadaspasy.cz
Tel.: 596 133 417

Registrované sociální služby:
  Terénní programy (10 intervencí, 30 kontaktů – měsíc)

Informace v číslech:
Počet setkání do 30 min 1576
Počet setkání do 60 min 383
Počet setkání delších než 60 min  43

Významné události v r. 2012:
  Dostali jsem do pronájmu 7 náhradních bytů od Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, z domů, které byly 

určené k demolici a zajistili jsme následné přestěhování uživatelů služby – únor, březen     Společný pobyt maminek
s dětmi realizovaný s Centrem pro rodinu a sociální péči – září     Zapojení se do projektu „Sociální inkluze Ostrava“ 
ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy, zapojili jsme 1 rodinu     Vánoční besídka pro rodiny našich uživatelů 
– prosinec

Plány na rok 2013:
  Pokračování v projektu “Sociální inkluze Ostrava“ směrem k zapojení dalších rodin     Pravidelná setkání pro uživatelé 

služeb – Vánoce, Velikonoce a další svátky     Rozšíření spolupráce s dalšími městskými obvody, popřípadě dalšími  
subjekty

Dárci:
MPSV ČR, Magistrát města Ostravy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, New Yorker, Apoštolská církev, Potra-
vinová banka 

Domov Přístav
Ředitel: Mgr. Daniel Cieslar
Adresa: Holvekova 38, 718 00 Ostrava-Kunčičky
E-mail: pristav@armadaspasy.cz
Tel.: 596 237 151

Registrované sociální služby:
  Domov se zvláštním režimem (44 lůžek)

Informace v číslech:
Počet uživatelů celkem 59
Sociálně aktivizační program – počet osob  44

Pracovní program – počet osob  41
Sociálně vzdělávací program  78
Volnočasový program – počet osob  1 946
Duchovní program – počet osob  2 013
Počet vydaných porcí stravy celkem  49 744

Významné události v r. 2012:
  V červnu se konaly oslavy 20 let Armády spásy v Ostravě. V rámci těchto oslav proběhla v našem zařízení tzv. kob-

lihová snídaně s hosty i zástupci médií     V průběhu roku 2012 se plánoval rozjezd Domova Přístav 2, do kterého 
přešla i část stávajícího personálu. Na podzim došlo k doplnění pracovního týmu     V květnu proběhly olympijské hry 
v moderním pětiboji – zatloukání hřebíků, střelba šiškami na cíl, přebírání hrachu, kresba na rukavice apod.     V srpnu 
jsme s našimi uživateli vyrazili na výlet na Žermanice

Plány na rok 2013:
  Chceme více zapojit uživatele do starosti o své okolí. Nově si budou dle svých zdravotních možností uklízet své poko-

je, vynášet koše apod.     Čeká nás nutná rekonstrukce vodovodního potrubí     Usilujeme o venkovní úpravy našeho 
domova. Chceme zřídit posezení před vstupem do budovy a vybudovat novou vrátnici

Dárci:
MPSV ČR, Magistrát města Ostravy, Nadace bratrů Šuškových, Moravskoslezský kraj

Domov Přístav II
Ředitel: Mgr. Jan Vincenc
Adresa: Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava 
E-mail: jan_vincenc@czh.salvationarmy.org
Tel.: 773 770 267

Registrované sociální služby:
  Domov se zvláštním režimem (29 lůžek)

Zařízení bylo ofi ciálně otevřeno až v lednu 2013, z tohoto důvodu
nejsou dostupná žádná statistická data.

Významné události v r. 2012:
  Během roku 2012 probíhala příprava nového projektu, konkretizace cílů služby, fi nančního, materiálního a personální-

ho zabezpečení, příprava registrace, účast na kontrolních dnech stavby     Listopad 2012 – nástup ředitele a sociálních 
pracovnic     Prosinec 2012 – převzetí zrekonstruovaného domova, nástup kompletního personálu, vybavení domova, 
v polovině prosince nástup prvních uživatelů.

Plány na rok 2013:
  Naplnění kapacity     Stabilizace a rozvoj poskytované služby

Dárci:
Magistrát města Ostravy
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Sbor a komunitní centrum
Vedoucí: majorka Janneke Rozema
Adresa: M. Majerové 117, 708 00 Ostrava-Poruba
E-mail: sbor_ostrava@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 131

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory – 30 uživatelů

Informace v číslech:
Počet uživatelů SAS pro seniory  42
Počet setkání do 60 min   208
Počet setkání nad 60 min 2 026

Významné události v r. 2012:
  20. výročí Armády spásy v Ostravě. Tuto skutečnost jsme oslavili rovněž aktivitami v našem komunitním centru 

– uspořádali jsme koncert, zahradní posezení pro zaměstnance, klienty a všechny ty, kteří se během dvaceti let v centru 
vystřídali

Plány na rok 2013:
  Usilujeme o větší stabilizaci služby, chceme oslovit další organizace pracující se seniory a navázat spolupráci
    Příprava strategického plánu služby a komunitního centra, který bude vycházet ze strategického plánování na 

národní úrovni

Dárci:
MPSV ČR, Magistrát města Ostrava, New Yorker
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Komunitní centrum Přívoz
Vedoucí: kpt. Frieda Hanouwer
Adresa: Božkova 65, 702 00 Ostrava-Přívoz
E-mail: kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
 Tel.:  770 773 134

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 20 uživatelů

Informace v číslech:
Počet uživatelů NZDM 137
Počet setkání do 60 min  4 192

Významné události v r. 2012:
  Projekt „Mapa”, kterého se zúčastnilo 47 dětí. Projekt byl zaměřen na rozvoj jemné motoriky, rozumových doved-

ností, školního učiva. Projekt přinesl zlepšení dětí ve školním prospěchu     Celoroční práce s holčičkou v předškolním 
věku, jejíž dovednosti a znalosti neodpovídaly aktuálnímu věku. Zaměstnanci klubu s holčičkou pracovali celý rok podle 
individuálního plánu a připravovali ji na nástup do školy. Dovednosti holčičky se během roku velmi zlepšily, takže byla 
schopná nastoupit do první třídy základní školy     Proběhla jednorázová hippoterapie s dětmi z klubu na koňském 
ranči 

Plány na rok 2013:
  Taneční kroužek zaměřený na tradiční romské tance pro děti v mladším a starším školním věku     Výuka na hudební 

nástroje     Sociální poradenství rozšířené na všechny věkové kategorie

Dárci:
MPSV ČR, Magistrát města Ostrava
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Ředitel: Ladislav Solana
Adresa: Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov
E-mail: ad_havirov@czh.salvationarmy.org
Tel.: 773 770 141

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (35 lůžek)
  Noclehárna (18 lůžek)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  83
Počet klientů noclehárny 184
Trénikové bydlení – počet osob  14
Resocializační program – počet osob  239
Pracovní program – počet osob  156
Sociálně vzdělávací program  15
Volnočasový program – počet osob  65
Duchovní program – počet osob  4 513
Počet vydaných porcí stravy celkem  25 966
Obecně prospěšné práce  3 osoby, 68 hodin

Významné události v r. 2012:
  Klíčovým úkolem bylo zabezpečení fi nancí na provoz zařízení

Plány na rok 2013:
  Zaměstnat uživatele z tréninkových bytů v AD na VPP     Rozšířit službu o další dva tréninkové byty     Rozšířit

a zaregistrovat novou službu Terénní práce     Chceme vybudovat vstup na zahradu z budovy AD

Dárci:
ELMAX STORE a. s., PENAM, a. s., Město Havířov, MPSV ČR, Moravskoslezský kraj a další nejmenovaní podporovatelé   
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Dům Pod Svahem
Ředitel: Mgr. Tomáš Kolondra
Adresa: Pod Svahem 1, 736 01 Havířov
E-mail:  vedouci_snphavirov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 158

Registrované sociální služby:
  Služby následné péče (počet lůžek 23)

Informace v číslech:
Počet jednotlivých klientů služby 40

Významné události v r. 2012:
 V polovině roku jsme kapacitu služby navýšili na 23 uživatelů, z nichž 8 bydlí v našich tréninkových bytech    Od 

letních měsíců začali naši uživatelé z řad absolventů působit jako dobrovolníci na ostatních projektech Armády spásy 
v Havířově     Na podzim jsme se dozvěděli, že naše žádost na rozšíření služby o cílovou skupinu na alkoholu závislých 
žen byla v rámci OPLZZ úspěšná     Od 1. 5. jsme zahájili projekt „Poslední krok k osamostatnění“, který fi nančně pod-
pořila Nadace OKD. Projekt byl zaměřen na podporu práce s absolventy programu v našich tréninkových bytech     Od 
května zahájení svépomocných setkání uživatelů Domu pod svahem s absolventy služby

Plány na rok 2013:
  Od 1. 4. bude poskytována služba následné péče nově i 8 ženám v zařízení „Vyhlídka pro ženy“      Plánujeme zapo-

jení naší služby do preventivních programů určených pro žáky a studenty škol     Do konce roku plánujeme rozšíření 
kapacity Domu pod svahem na 25 uživatelů     První absolventi převezmou nájemní smlouvu na byt na své jméno 
plánujeme mít vlastní terapeutickou místnost v Domě Pod Svahem

Dárci:
MPSV ČR, Moravskoslezský kraj, Nadace OKD

Sbor a komunitní centrum
Vedoucí: majorka Ardi van Hattem
Adresa: J. Seiferta 8, 736 01 Havířov
E-mail: sbor_havirov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 175, 737 215 434

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory (ambulantní 15, terénní – okamžitá kapacita 2)
  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ambulantní 25, – okamžitá kapacita 2)

Informace v číslech:
Počet uživatelů SAS pro rodiny s dětmi   79 
Počet setkání do 60 min (SAS pro rodiny)  311
Počet setkání nad 60 min (SAS pro rodiny)  213 
Počet uživatelů SAS pro seniory  15
Počet setkání do 60 min (SAS pro seniory)  353
Počet setkání nad 60 min (SAS pro seniory)  81 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Ředitel: Mgr. Blanka Wlosoková
Adresa: Dvořákova 23, 736 01 Havířov
E-mail: vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 151

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (60 lůžek)

Informace v číslech:
Počet jednotlivých klientů (bez dětí) 52
Tréninkové bydlení – počet osob  236
Pracovní program – počet osob  2 924
Volnočasový program – počet osob 639
Duchovní program – počet osob  488
Sociální poradenství – počet kontaktů  248

Významné události v r. 2012:
  Rekonstrukce kulturní místnosti z fi nančních zdrojů Arcelor Mittal (únor 2012)     Generální oprava v terénních 

bytech (červen)     Zajímavé akce např.  den soc. služeb, koblihový den Armády spásy, adventní koncert s M. Konvič-
kovou aj.

Plány na rok 2013:
  Rekonstrukce soc. zařízení na všech 18 pokojích uživatelek a vybavení herny – podmínkou je zajištění fi nancí (grantu)   
  Zajištění dvou bytů uživatelkám služeb, které projdou programem v AD a budou připravené na samostatný život

Dárci:
MPSV ČR, Magistrát města Havířova, RICS International Limited, ArcelorMittal, Gascontrol
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Komunitní centrum
Ředitel: majorka Ardi van Hattem
Adresa: Obránců míru 704/15, 736 01 Havířov
E-mail: sbor_havirov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 180

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory (ambulantní 15, terénní 2)
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (počet uživatelů 25)

Informace v číslech:
Počet uživatelů NZDM 138
Počet setkání do 60 min (NZDM) 483
Počet setkání nad 60min (NZDM) 62
Počet uživatelů SAS pro seniory  20
Počet setkání do 60 min (SAS pro seniory) 147
Počet setkání nad 60 min (SAS pro seniory) 84 

Významné události v r. 2012:
 Rozšíření týmu pracovníků NZDM o jedno pracovní místo – březen     Rekonstrukce podlah v celém komunitním 

centrum a výmalba prostor

Plány na rok 2013:
  Rozšíření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do další sociálně vyloučené lokality v Havířově, do Prostřední 

Suché     Otevření klubu pro rodiče s dětmi v rámci služby SASRD

Dárci:
MPSV ČR, Magistrát města Havířova

Paní Nováková (příjmení je pozměněno) po od-
chodu dětí z rodiny a po rozvodu zůstala sama 
a bez bytu. Na základě těchto skutečností 
byla přijata do azylového domu, kde si po krat-
ší době vyzkoušela samostatné bydlení, ale 
vzhledem k organizačním důvodům se musela 
vrátit zpět do azylového domu, kde pomáhala 
v kuchyni a v šatníku. Když se na Prevenci bez-
domovectví uvolnil byt, dostala v roce 2006 
nabídku k jeho obsazení. Hlavním problémem, 
který ji zavedl do azylového domu, byl alko-
hol. Statečně s touto závislostí bojovala, ale 
přicházely i prohry. Před přijetím do samostat-
ného bytu slíbila, že s tímto svým problémem 
bude tvrdě bojovat. Svůj slib dodržela, pravi-
delně dochází do ordinace odborného lékaře
a pod jeho dohledem užívá antabus. Díky 
podpoře zaměstnanců Prevence bezdomovec-
tví si našla zaměstnání uklizečky a postupně 
hradí svůj dluh na zdravotním pojištění. Po 
absolvování zkušební doby v rámci tréninko-
vého bydlení obdržela v červnu tohoto roku 
smlouvu, která ji zajišťuje přímý nájemní vztah
s městskou částí v Ostravě. Paní Nováková díky 
pokrokům, které ve své nelehké situaci dělala, 
byla vybrána jako zástupce České republiky 
na setkání uživatelů sociálních služeb v rámci 
Evropské unie v Bruselu, pořádané v květnu, 
kde spolu s čtyřmi dalšími uživateli referovala 
o svém životě a o tom, že díky navazující kon-
cepci sociálních služeb se vrací zpět do běžné-
ho života. 

p. Nováková, Ostrava

Jmenuji se Jan B. a narodil jsem se v lednu 1956 
v Ostravě-Zábřehu. Po vychození základní školy 
jsem se vyučil v oboru vulkanizér a v tomto odvět-
ví jsem pak pracoval. Pak jsem se ocitl ve svízelné 
životní situaci, kdy jsem určitý čas strávil na ulici 
a pak na noclehárně. Tam jsem se před šesti lety 
probudil s velmi oteklými dolními končetinami. Po 
vyšetření jsem strávil 14 dnů na jednotce intenziv-
ní péče kvůli chronickému selhání ledvin a nutnos-
tí celoživotní dialýzy. Bydlel jsem pak na charitě 
sv. Františka a 2 roky v podnájmu. Můj zdravotní 
stav se neustále zhoršoval a já potřeboval jistotu 
bydlení a bezpečí, což mi mohlo zajistit jen nějaké 
bezpečné sociální zařízení. Proto jsem se obrátil 
se žádostí o bydlení na Armádu spásy – konkrétně 
Domov Přístav v Ostravě-Kunčičkách. Za rok a půl 
po mé žádosti, zejména ze zdravotních důvodů, 
bylo mé žádosti vyhověno a 11. ledna 2011 jsem 
byl přijat do Domova Přístav. Ve svém životě jsem 
zažil dobré i zlé, tak jako asi každý člověk, ale lepší, 
laskavější a bezpečnější prostředí jsem nepoznal. 
Zastávám názor, že Armáda spásy je nejhumán-
nější organizace na světě. I vzhledem k tomuto 
bezpečí v bydlení, stravování a možnosti dialýzy
v nemocnici (na kterou jezdím 3–4x týdně) jsem 
celkem spokojený člověk. Pochopitelně, že si 
dialýza žádá určitá pravidla, sebekázeň, omezení 
příjmu tekutin, ale žiju a to je podstatné. Člověk 
si smysl a dar života plně uvědomí, až když one-
mocní. Chtěl bych moc poděkovat všem zaměst-
nancům Domova Přístav, že mi vytvářejí i při mé 
náročné nemoci tak bezpečný domov, protože 
lepší už ani nemůže být. Ještě jednou všem laska-
vě děkuje uživatel Jan B.

Jan B., Ostrava

Významné události v r. 2012:
 Přehodnocení a specifi kace cílové skupiny ve službě Sociálně aktivizační služby pro seniory – leden     Uspořádali 

jsme 2 celodenní výlety pro naše seniory     Pro členy sboru jsme poprvé uspořádali sborový víkend na chatě, kde 
jsme se mohli společně sdílet – červenec     Pořádali jsme evangelizační kampaně na náměstí u sboru a v Domově 
pro seniory Helios – duben     Ve sboru jsme přivítali tři nové členy     Během prosince jsme pořádali vánoční sbírku

  Rozjeli jsme dva volnočasové kluby – jeden pro seniory, druhý pro maminky s dětmi

Plány na rok 2013:
  Rozšíření Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do další sociálně vyloučené lokality v Havířově – do Prostřední 

Suché     Zavedení dalšího volného klubu pro seniory v rámci komunitní práce     Organizace dalších klubů pro seniory, 
realizace příměstského tábora

Dárci:
MPSV ČR, Magistrát města Havířova, Nadace Terezy Maxové, Potravinová banka, Globus a další anonymní dárci
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Centrum sociálních služeb
Ředitel: Bc. Tomáš Surovka
Adresa: Nákladní 24, 746 01 Opava
E-mail: vedouci_adopava@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 184

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (27 lůžek)
  Noclehárna (18 lůžek)
  Nízkoprahová denní centra
  Sociální rehabilitace (3 lůžka)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  47 
Počet klientů noclehárny  158  
Počet návštěv klientů nízkoprahového denního centra 6 732
Počet klientů sociální rehabilitace  16
Resocializační program – počet osob  135
Pracovní program – počet osob  240
Volnočasový program – počet osob  23
Duchovní program – počet osob  128
Sociální poradenství – počet osob  1 603
Počet vydaných porcí stravy celkem  14 530
Obecně prospěšné práce  4 osoby, 101,5 hodiny
Terénní práce – počet osob  244

Významné události v r. 2012:
 Únor: Vyhlášena sbírka “Pozvi svého bližního na čaj”, kterou podpořila široká veřejnost z Opavy. Navýšena kapacita 

azylového domu na 26 lůžek     duben: Rozšíření pracovních činností o 2 pracovní místa na farmě ve Strahovicích pod-
pořená Úřadem práce v Opavě. Nové přírůstky oveček na farmě ve Strahovicích      Květen: Práce s lidmi bez domova 
v Opavě završila dvě desetiletí. K připomenutí tohoto výročí byl připraven také odborný seminář konaný 3. května
a symbolicky nazvaný „20+1“. Před 21 lety se totiž ustavilo Společenství křesťanské pomoci Samaritán, které myšlenku 
pomoci lidem bez domova uvedlo v život     Červen: Zahájeno zpracovávání dřevního odpadu pomocí štěpkova-
če, který byl zakoupen z daru nadace “Čtení pomáhá”, dále byl rozšířen přístřešek pro ovce na farmě ve Strahovicích

  Srpen: Otevřen nový tréninkový byt v rámci sociální služby azylový dům. Tento byt byl vybaven z fi nančního daru 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Navýšení kapacity azylového domu z 26 na 29 lůžek     Září: CSS Samaritán 
se prezentoval v rámci komunitního plánování v městě Opavě na Dni sociálních služeb     Říjen: Zavedeno pravidelné 
skupinové sezení s uživateli azylového domu v rámci zkvalitňování sociální služby (každé dva týdny)     Prosinec:  Usku-
tečnění vánoční slavnosti pro uživatele CSS Samaritán     V průběhu roku – probíhaly volnočasové aktivity uživatelů 
AD a NDC a byl zpřístupněn PC s internetem

Plány na rok 2013:
  Oprava obytné části ve farmě Strahovice

Dárci:
MPSV ČR, Statutární město Opava, Potravinová banka Ostrava o. s., Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, Čtení 
pomáhá, Žáci základní školy Otická Opava a další individuální dárci

Azylový dům pro matky s dětmi
Vedoucí: Gerhard Karhan
Adresa: Rybářská 86, 746 01 Opava
E-mail: md_opava@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 192

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (47 lůžek z toho 42 matky s dětmi, 5 ženy)
  Noclehárna (7 lůžek)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  53
Počet klientů noclehárny  37 
Tréninkové bydlení – počet osob celkem  100
Resocializační program – počet osob  98
Sociálně vzdělávací program – počet osob  17
Volnočasový program  112
Duchovní program – počet osob  92
Sociální poradenství – počet kontaktů  167
Obecně prospěšné práce  1 osoba, 24 hodin

Významné události v r. 2012:
  V únoru došlo k vytvoření programu pro „aktivizační činnosti.“   
  V březnu započala pravidelná měsíční setkávání uživatelek soc. 

služby a pracovníků OSPOD Opava     V březnu realizace aktivi-
začních programů pro uživatele sociálních služeb     V dubnu se 
uskutečnil supervizní výjezd zaměstnanců do Janských koupelí

  V říjnu a listopadu se uskutečnil výlet pro maminky s dětmi a ženy 
do ZOO Ostrava a zámku v Raduni     Za fi nanční podpory pracov-
níků MMO OSPOD jsme v červnu na konci školního roku uspořá-
dali spolu se sborem Armády spásy akci pro děti „Hurá prázdniny“

  V září se naše služba prezentovala v rámci komunitního pláno-
vání v městě Opavě na Dni sociálních služeb     V prosinci jsme 
oslavili Vánoce s uživatelkami a jejich dětmi. Děti dostaly dárky od 
společnosti Teva Czech Industries, s. r. o. a OC Šestka

Plány na rok 2013:
  Navýšení úvazku sociálního pracovníka o 0,5     Zřízení Sociál-

ně aktivizační služby pro ženy a maminky s dětmi     Vytvoření 
zahradního posezení pro uživatelky     Výsadba keřů kolem plotu 
zahrady

Dárci:
MPSV ČR, Statutární město Opava, Teva Czech Industries, s. r. o., 
Bidvest Czech Republic s. r. o., Potravinová banka Ostrava o. s., 
Obchodní centrum Šestka, J. L. N. spol. s. r. o. a další individuální 
dárci
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Sbor a komunitní centrum Opava
Vedoucí: por. Jana a Petr Kovačíkovi
Adresa: Rybářská 86, 746 01 Opava
E-mail: md_opava@armadaspasy.cz
Tel.: 737 215 422

Sbor AS v Opavě je organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují 
za svou církev. Pořádáme pravidelné bohoslužby a duchovní akce. 

Komunitní centrum je zaměřené na poskytování křesťanské duchovní pomoci a slouží pro cílovou skupinu maminky 
s dětmi do 6 let a pro rodiny s dětmi a mládež do 26 let věku formou volnočasových aktivit.
Dále poskytujeme služby pro jednotlivce ženy a muže do věku 65 let. 

Významné události v r. 2012:
  Dne 27. 3. 2012 bylo slavnostně otevřeno Komunitní centrum AS v Opavě     Podařilo se nám rozjet volnočasové 

aktivity pro děti, mládež a maminky s dětmi     Podařilo se nám opět uskutečnit Silvestr bez alkoholu pro lidi ze sboru 
AS a lidi bez přístřeší. Celkem 90 lidí tak mohlo trávit tento čas netradiční, ale velmi povzbuzující formou v blízkosti 
Pána Ježíše Krista     V tomto roce jsme začali pracovat v oblasti Vítkovska, kde nyní sloužíme lidem jak duchovně ve 
jménu Ježíše Krista, tak formou různé pomoci 

Plány na rok 2013:
  Budeme zavádět a rozvíjet službu volnočasových aktivit pro seniory     V Čermné ve Slezsku v oblasti Vítkovska by 

měla vzniknout stanice opavského sboru     Proběhnou úpravy plotu a okapů u budovy KC

Pravidelné duchovní programy:
  Ne 10.00–12.00 Bohoslužba v KC
  Ne 16.00–18.00 Bohoslužba v SC
  Pá 17.00–20.00 Bohoslužba Čermná ve Slezsku
  Ne 16.00–18.00 jednou v měsíci bohoslužba ve Vítkově
  St 18.00–21.00 skupina základů křesťanství v KC
  Pá 19.30–22.00 mládež AS v KC
  Po 16.00–18.00 skupinka Odry
  Po 18.30–21.00 skupinky Čermná ve Slezsku
  Čt 20.00–21.00 modlitební setkání v KC
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Paní Ivana do našeho zařízení přišla po dlouho-
dobém domácím násilí ze strany druha, otce 
nejmladší dcerky, se kterým bydlela ve společ-
né domácnosti i s jeho rodiči. Druh nejstaršího 
syna týral a bil, nakonec napadl i paní Ivanu. 
Během pobytu na azylovém domě se paní Iva-
na odpoutala od násilnického druha, vyřešila 
si soudně jeho kontakt s nejmladší dcerkou, 
a také výživné na dítě. Změnilo se i chování 
nejstaršího syna. Velmi přilnul ke společenství 
Armády spásy. Komunitní centrum se pro něj 
stalo druhým domovem. Postupně se zlepšo-
val i psychický stav paní Ivany. K tomu přispěl 
vyřešený vztah druha k dceři. Paní Ivana si 
usilovně hledala bydlení, kontaktovala realit-
ní kancelář, vybrala si byt ve starší zástavbě
a přestěhovala se. Podařilo se jí splnit všechny 
cíle, které si na začátku svého ubytování naplá-
novala, a vrátilo se jí ztracené sebevědomí.  

p. Ivana, Opava

Paní Vendula začala využívat v našem zařízení 
službu noclehárna pro ženy. Později zažádala 
o přijetí do služby azylového domu pro mat-
ky s dětmi. Paní Vendula přišla o zaměstnání 
během své mateřské dovolené, následně se 
musela i vystěhovat z bytu a svou nejmlad-
ší dcerku ponechala v péči nejstarší, již zle-
tilé dcery, která se osamostatnila a bydlela
s partnerem. Paní Vendula je rozvedená
a bývalý manžel na nejmladší dcerku nepři-
spíval. Vystudovala střední technickou školu 
a uměla pracovat na PC. Potřebovala si na-
jít kvalifi kovanou práci a následně i bydlení. 
O domácnost se starala řádně a pečlivě. Ve 
spolupráci se zaměstnanci azylového domu 
se podařilo paní Vendule najít menší byt. Po 
složení kauce se s dcerkou přestěhovala. Při 
své odchodu nám paní Vendula sdělila, že na 
pobyt v našem zařízení nikdy nezapomene. 

p. Vendula, Opava

Dne 6. 10. 2012 se konaly závody jezdeckých
a parkurových koní přes překážky v Opavě Kate-
řinkách. Ráno nás probudil sluníčkový den a my 
jsme se těšili na koníčky, jak si letos povedou. 
Kochali jsme se pohledem z tribuny na předem 
připravenou dráhu a na překážky, které se vyjí-
maly na upraveném trávníku. Pečovatelé z Cent-
ra sociálních služeb nám nachystali s sebou dob-
rou pomazánku. Moc jim děkujeme, přišla nám 
k duhu. Poněvadž nám počasí přálo, mohli jsme 
fandit našim vraníkům a udělat pár fotografi í, jako 
vzpomínku na tento den. Taky jsme tleskali všem 
koním, kterým se povedlo neshodit ani jednu pře-
kážku a závod dokončit v co nejlepším čase. V pře-
stávce jsme si prošli boxy a potěšili se s koníky, 
kteří se krásně před závodem leskli. Jsou opravdu 
krásní a ušlechtilí. „Když nejhezčí výhled na svět, 
tak jedině z koňského hřbetu.“         

napsala paní J. Č., uživatelka NDC, Opava

Svědectví pracovnice AD pro matky s dětmi
V Armádě spásy pracuji necelé dva roky. Může se 
zdát, že už je to někdy rutina, ale každý den tu 
přináší nové zkušenosti a poznatky. Práce s lid-
mi, obzvláště s naší cílovou skupinou prostě není 
nikdy rutinní, je naopak velmi rozmanitá. Vždyť 
podat pomocnou ruku matce s dítětem v její 
nelehké situaci není vždy snadné a je k tomu tře-
ba být nejen profesionál, ale mít pro naše klientky
i otevřené srdce a kolem sebe dobrý kolektiv, kde 
se můžeme jeden na druhého spolehnout. 

Simona Sklenářová, pracovnice v sociálních služ-
bách, Přerov
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Centrum sociálních služeb
Ředitel: Jiří Loskot
Adresa: Čsl. armády 837/36, 794 01 Krnov
E-mail: csskrnov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 199

Registrované sociální služby:
  Azylový dům (75 lůžek – z toho 35 muži, 10 ženy, 30 matky s dětmi)
  Noclehárna (10 lůžek)
  Nízkoprahové denní centrum (20 osob)

Informace v číslech:
Počet klientů azylového domu  114
Počet klientů noclehárny  108
Počet klientů nízkoprahového denního centra  169
Resocializační program – počet osob  593
Pracovní program – počet osob  361
Sociálně vzdělávací program – počet osob  377
Volnočasový program – počet osob  198
Duchovní program – počet osob  128
Sociální poradenství – počet kontaktů  658
Počet vydaných porcí stravy celkem  28 801
Obecně prospěšné práce  7 osob, 721,5 hodin
Terénní práce – počet osob  83

Významné události v r. 2012:
 Duben – byl založen chov slepic jako pracovní a vzdělávací aktivita pro klienty    Červenec – byla založena podpůrná 

komunita pro klienty s psychickými problémy. Těchto klientů rok od roku přibývá     Říjen – dobrovolníci z řad klientů 
pomáhali stěhovat Městskou knihovnu v Krnově     Říjen – vznikla nová křesťanská skupinka pro ženy a matky ve 
spolupráci se sborem Armády spásy     Listopad – dobrovolníci z řad klientů pomáhali stěhovat Domov pro seniory 
Devětsil v Krnově     Prosinec – na Štědrodenní oběd 24. prosince přišlo 95 klientů a opuštěných lidí z Krnova. Všichni 
dostali dárky od dárců

Plány na rok 2013:
  Březen – vybudování nové kuchyně pro 12 mužů v Azylovém domě     Duben – rozšíření chovu slepic     Květen 

– vybudování venkovní pergoly k posezení pro muže    Červen – zřízení nového obýváku pro 12 mužů v Azylovém domě   
  Červenec – rozdělení 35 mužů v Azylovém domě na 3 komunity pro zajištění bezpečnějšího prostředí a další rozvoj 

práce se skupinami     Srpen – vybudování nové kuchyně pro 10 mužů v Azylovém domě

Dárci:
MPSV ČR, Město Krnov, Česká federace potravinových bank, o. s., Ostrava Hrabůvka, Pekařství Mojmír Fryšavský,  
Martin Aston, cukrářská výroba, Mražené potraviny EVEREST,  Gastro instant, spol. s r. o.,  OC Šestka  Praha, Dalibor 
Tesař, Silnice Morava s. r. o.
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Sbor a komunitní centrum
Vedoucí: kpt. Christa a Peter Beldman
Adresa: Opavská 251/26, 794 01 Opava
E-mail: sbor_krnov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 211

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory (počet uživatelů 20)
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (počet uživatelů 20)

Informace v číslech:
Počet uživatelů NZDM 87
Počet setkání do 60 min (NZDM) 588
Počet setkání nad 60 min (NZDM) 56
Počet uživatelů SAS pro seniory  35
Počet setkání do 60 min (SAS pro seniory)  632
Počet setkání nad 60 min (SAS pro seniory)  19 

Významné události v r. 2012:
 listopad/prosinec – Vznikl nový pěvecký sbor – „Nebeský pěvecký sbor Krnov“     březen – Sbor a komunitní centrum 

společně s A-Klubem uspořádaly seminář na téma role v rodině pro matky a otce s malými dětmi     duben – Sbor Krnov 
přivítal nové stoupence, kteří přišli ze šumperského sboru     Dobrovolníci ze Sboru a komunitního centra pomáhali 
při „Dnu Země“. Mnoho dětí se zapojilo při vytváření nejdelší housenky a při tvorbě umění z haraburdí     Sbor Krnov, 
a mnoho dobrovolníků sboru, spolu s ostatními církvemi se připojili k Národnímu Dni čtení Bible     červen – Město 
Krnov organizovalo „Den sociálních služeb“. Sbor a komunitní centrum prezentovaly na Dni své služby     Nejstarší 
pěvecký sbor Naděje vystupoval v Domově pro seniory     září – Pracovníci se zapojili do celostátního programu „Čtení 
pomáhá“, ve kterém děti čtou knihy, mohou odpovídat na otázky na internetu a darovat peníze na charitu (zahrnuje
i některé projekty Armády spásy). Cílem je povzbudit děti k většímu čtení knih a ke čtení ve skupince     27. září 
organizoval sbor a komunitní centrum ve spolupráci se Svazem tělesně postižených v ČR třetí ročník dne „Loučení 
s létem“. Na akci přišlo mnoho nových lidí. Dobrovolníci ze sboru pomáhali s programem celé odpoledne     Uspořádali 
jsme večerní akci „Svíčková jinak“, na které se zpívalo mnoho koled, proběhlo divadelní představení organizované NPS

  Přivítali jsme ve sboru 4 nové lidi     Mnoho seniorů ze sboru strávilo hezký čas společně s klienty Centra sociálních 
služeb 

Plány na rok 2013:
  Nabídka sociální služby pro mládež od 15–26 let poskytovaná v rámci programu „Optimalizace sítě služeb sociální 

prevence v Moravskoslezském kraji“ (od 1. 3. 2013)

Dárci:
MPSV ČR, Město Krnov
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Jak nás podpořit?

Svůj dar zašlete bankovním převo-
dem nebo složenkou na dárcovský účet
č. 475335613/0300.

Informace o dalších způsobech podpory 
včetně možnosti platby bankovní kartou 
najdete na:
http://www.armadaspasy.cz/jak-podporit

Nejjednodušším způsobem, jak přispět, 
je zaslání dárcovské SMS. Pro jednorázo-
vý dar zašlete text DMS BEZDOMOVA 
na číslo 87777 a přispějete na sociální 
práci Armády spásy v ČR jako je pomoc 
matkám s dětmi, osamoceným senio-
rům, ženám a mužům bez domova nebo 
na preventivní programy pro sociálně 
ohroženou mládež. Chcete snadno daro-
vat drobnou částku pravidelně?
Stačí odeslat SMS s textem DMS ROK 
BEZDOMOVA na číslo 87777. Po dobu 
12 měsíců se z účtu příslušného mobilní-
ho čísla strhává jednou měsíčně částka
30 Kč. Cena jedné DMS je 30 Kč, příjem-
ce Vaší po-moci obdrží 27 Kč.
Službu DMS zajišťuje o.s. Fórum dárců.

Seznam dárců:
Alda Václav, Apoštolská církev, Batková Iva , Britské velvyslanectví, Buncík P., CK Production s.r.o., 
Cocoon International s.r.o., Čierný Jakub Mgr., Deloitte Advisory s.r.o., Drozdová Eva, DSA a.s., 
ESTEC, SPOL. S.R.O., Evangelical Free Churcu of America, GASCONTROL společnost s.r.o., Hof-
man Jakub, Int.school of Prague, Janoušek Martin, Kanadská obchodní komora v ČR, Karl Otto Ing., 
Kielarová Vlasta, KMPG Česká republika, Knapp Petr Ing., Kolář Václav Ing., Krajsová Ivana MUDr., 
Maštalíř Antonín, sen., McKinsey & Company Prague-Global IT Service, Michalec Václav, Motyč-
ka Marek Ing., Náboženská obec CCSH Praha 10-Vinohrady, Nadace dětem Terezy Maxové, Nadace 
Divoké Husy, Nigel Peter Bellingh, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Radiant Systems s.r.o., 
RICS International, Roman Martin, Rotary Club Prague I, Sabongui Tewfi k, Salamandr S.r.o., SCOUT 
BOY s.r.o., Sedláček Petr Ing., Sprinzl Josef, Szabó Kristián, The Association of Chartered Certifi ed 
Accountants, TSR Slovakia s.r.o., TÜD SÜD Czech s.r.o.
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Středisko/služba
Úhrada

za služby
Jiné ostatní 

výnosy
Přijaté

příspěvky
Provozní 
dotace

Výnosy
celkem

Sbor a KC, Praha – SAS pro seniory 182 706 35 753 445 486 0 663 946

Sbor a KC, Praha – SAS pro rodiny s dětmi 0 0 0 277 000 277 000

KC, Praha 3 – SAS pro seniory 180 370 50 597 11 052 80 000 322 019

CSS B. Bureše, Praha – AD 3 730 215 300 894 472 514 7 659 162 12 162 784

CSS B. Bureše, Praha – noclehárna 377 675 2 043 0 2 882 000 3 261 718

CSS B. Bureše, Praha – NDC 173 002 6 802 1 312 634 3 540 000 5 032 438

CSS B. Bureše, Praha – soc. rehabilitace 426 186 0 0 937 000 1 363 186

Ústředí – školící oddělení 0 0 0 0 0

Sbor a komunitní centrum, Přerov – SAS 
pro seniory

0 84 593 63 934 354 482 503 009

Sbor a KC Přerov, – NZDM 0 0 0 1 134 818 1 134 818

CSS J. Korbela, Brno – AD 12 309 177 150 115 333 605 80 118 12 873 015

CSS J. Korbela, Brno – noclehárna 464 187 1 040 10 421 1 667 000 2 142 648

CSS J. Korbela, Brno – NDC 1 769 466 14 203 87 696 85 396 1 956 761

CSS J. Korbela, Brno – AD Staňkova 738 946 2 243 0 3 315 944 4 057 133

Sbor a KC, Brno – NZDM 0 36 529 157 927 1 546 268 1 740 724

KC Dživipen, Brno – NZDM 0 31 558 1 000 1 064 000 1 096 558

NC pro děti a mládež Jonáš, Brno 1 143 040 7 427 21 972 384 000 1 556 439

CSS, Ostrava – AD 2 095 174 1 183 384 70 809 4 814 569 8 163 935

CSS, Ostrava – noclehárna 586 418 1 240 0 2 685 000 3 272 658

CSS, Ostrava – NDC 31 684 0 0 1 044 000 1 075 684

CSS pro ženy a matky s dětmi, Ostrava – AD 1 699 169 24 030 337 376 5 796 000 7 856 574

CSS pro ženy a matky s dětmi, Ostrava 
– noclehárna 163 200 150 0 680 000 843 350

Domov Přístav, Ostrava 4 952 792 39 797 108 585 6 527 000 11 628 174

Komunitní centrum, Ostrava – NZDM 331 200 7 695 0 1 100 000 1 438 895

Sbor a KC, Ostrava – SAS pro seniory 264 557 180 101 534 483 930 000 1 909 141

Prevence bez., Ostrava terén. programy 1 528 077 594 793 153 498 2 378 811 4 655 179

Azylový dům pro muže, Havířov – AD 1 732 688 119 846 122 480 3 594 000 5 569 015

AD pro muže, Havířov – noclehárna 192 295 213 25 254 1 337 000 1 554 762

DPS, Havířov – služby následné péče 1 089 041 17 254 233 411 3 171 000 4 510 705

AD pro matky s dětmi, Havířov – AD 1 111 785 54 795 482 359 4 810 000 6 458 939

Sbor a KC, Havířov – SAS pro seniory 123 520 25 770 44 387 565 000 758 677

Sbor a KC, Havířov – SAS pro rodiny s dětmi 0 9 861 150 346 500 000 660 207

KC, Havířov-Šumbark – SAS pro seniory 85 660 0 6 433 365 000 457 093

KC, Havířov Šumbark – NZDM 0 129 0 560 000 560 129

CSS Samaritán – AD 1 212 627 129 325 82 792 3 543 056 4 967 800

CSS Samaritán – noclehárna 146 504 156 0 1 270 000 1 416 660

CSS Samaritán – NDC 46 978 1 783 13 525 933 393 995 679

Středisko/služba
Materiálové 

náklady
Energie Služby

Osobní
náklady

Ostatní
náklady

Náklady 
celkem

Sbor a KC, Praha – SAS pro seniory 705 552 71 744 333 785 1 073 327 253 917 2 438 325

Sbor a KC, Praha – SAS pro rodiny s dětmi 28 682 84 180 52 534 338 483 24 519 528 398

KC, Praha 3 – SAS pro seniory 324 601 53 630 398 467 856 539 97 824 1 731 061

CSS B. Bureše, Praha – AD 1 549 087 1 878 631 767 227 5 944 292 3 688 985 13 828 222

CSS B. Bureše, Praha – noclehárna 135 153 752 022 128 812 2 138 752 368 425 3 523 163

CSS B. Bureše, Praha – NDC 2 613 362 675 286 310 090 1 815 869 453 282 5 867 888

CSS B. Bureše, Praha – soc. rehabilitace 45 419 246 078 94 266 1 108 988 93 381 1 588 133

Ústředí – školící oddělení 87 301 0 60 073 410 450 151 872 709 696

Sbor a komunitní centrum, Přerov – SAS 
pro seniory

73 581 37 147 83 915 729 924 84 188 1 008 755

Sbor a KC Přerov, – NZDM 80 256 108 654 190 266 1 065 807 134 480 1 579 463

CSS J. Korbela, Brno – AD 2 167 757 1 697 694 693 580 5 430 559 1 730 856 11 720 446

CSS J. Korbela, Brno – noclehárna 466 987 462 647 137 962 644 379 219 008 1 930 984

CSS J. Korbela, Brno – NDC 515 222 236 797 100 684 1 194 030 233 929 2 280 662

CSS J. Korbela, Brno – AD Staňkova 1 381 949 471 636 595 316 925 475 1 710 966 5 085 341

Sbor a KC, Brno – NZDM 313 918 251 145 271 166 950 105 800 395 2 586 729

KC Dživipen, Brno – NZDM 81 178 111 333 164 399 921 745 318 298 1 596 954

NC pro děti a mládež Jonáš, Brno 238 666 74 610 41 819 1 447 758 151 918 1 954 771

CSS, Ostrava – AD 967 624 518 721 359 899 3 582 063 2 616 915 8 045 222

CSS, Ostrava – noclehárna 582 087 700 241 40 075 1 579 988 315 611 3 218 002

CSS, Ostrava – NDC 55 147 311 023 18 619 645 994 172 874 1 203 656

CSS pro ženy a matky s dětmi, Ostrava – AD 1 555 677 827 974 588 897 3 659 377 1 997 011 8 628 936

CSS pro ženy a matky s dětmi, Ostrava 
– noclehárna 212 384 147 234 52 364 388 523 60 420 860 925

Domov Přístav, Ostrava 1 914 998 1 080 635 339 639 6 147 882 1 852 909 11 336 063

Komunitní centrum, Ostrava – NZDM 75 374 79 838 65 558 1 397 201 144 508 1 762 480

Sbor a KC, Ostrava – SAS pro seniory 923 582 404 523 175 983 1 260 246 238 327 3 002 662

Prevence bez., Ostrava terén. programy 297 266 144 700 1 718 977 1 997 460 569 906 4 728 309

Azylový dům pro muže, Havířov – AD 902 800 494 824 320 336 2 968 260 810 956 5 497 177

AD pro muže, Havířov – noclehárna 135 545 200 515 20 604 1 186 006 202 766 1 745 437

DPS, Havířov – služby následné péče 641 495 283 327 451 155 2 480 638 710 128 4 566 743

AD pro matky s dětmi, Havířov – AD 696 272 907 469 399 376 3 484 139 1 121 808 6 609 063

Sbor a KC, Havířov – SAS pro seniory 195 390 0 103 728 563 887 69 257 932 261

Sbor a KC, Havířov – SAS pro rodiny s dětmi 45 670 0 98 015 921 286 107 210 1 172 180

KC, Havířov-Šumbark – SAS pro seniory 112 707 31 109 36 074 441 964 71 392 693 245

KC, Havířov-Šumbark – NZDM 56 784 36 629 35 783 711 613 51 175 891 983

CSS Samaritán – AD 1 118 499 451 175 375 207 2 007 650 668 110 4 620 641

CSS Samaritán – noclehárna 122 710 119 171 27 129 1 128 866 176 881 1 574 756

CSS Samaritán – NDC 77 924 50 736 14 682 846 187 119 827 1 109 355

Finanční přehled – nákladyFinanční přehled Fi
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Finanční přehled – výnosy
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Středisko/služba
Úhrada

za služby
Jiné ostatní 

výnosy
Přijaté

příspěvky
Provozní 
dotace

Výnosy
celkem

Farma Strahovice – Opava 66 891 340 967 109 825 655 286 1 172 969

AD pro matky s dětmi, Opava – AD 885 049 27 144 65 331 2 600 000 3 577 524

AD pro matky s dětmi, Opava – NOC 40 959 0 0 609 000 649 959

Sbor, Opava 0 31 366 426 454 0 457 820

CSS, Krnov – AD 2 604 118 70 492 101 107 6 356 000 9 131 717

CSS, Krnov – noclehárna 167 620 215 0 1 000 000 1 167 835

CSS, Krnov – NDC 4 325 374 10 008 432 000 446 707

Sbor a KC, Krnov – SAS pro seniory 367 388 116 832 48 222 614 000 1 146 442

Sbor a KC, Krnov – NZDM 0 73 109 000 823 400 932 473

CSS, Šumperk – AD 5 779 059 38 580 184 802 2 388 906 8 391 347

CSS, Šumperk – noclehárna 306 036 55 842 10 112 1 946 512 2 318 501

Sbor, Šumperk 0 2 348 40 017 0 42 365

CSS, Karlovy Vary – AD 2 956 647 72 633 35 672 1 918 243 4 983 195

CSS, Karlovy Vary – noclehárna 112 434 0 0 1 322 765 1 435 199

CSS, Karlovy Vary – NDC 489 227 0 0 505 721 994 948

Sbor a KC, Karlovy Vary – SAS pro 
seniory 41 899 10 152 38 497 168 541 259 089

Sbor a KC, Karlovy Vary – NZDM 576 555 0 0 699 492 1 276 047

Ústředí Praha 0 19 098 831 23 224 076 0 42 322 907

Vzdělávání EU – projekt 0 743 0 905 541 906 284

Ústředí – vezeňská služba 0 374 0 0 374

Středisko/služba
Materiálové 

náklady
Energie Služby

Osobní
náklady

Ostatní
náklady

Náklady 
celkem

Farma Strahovice – Opava 377 764 32 533 90 232 553 464 277 584 1 331 577

AD pro matky s dětmi, Opava – AD 410 776 450 024 248 791 2 021 522 392 690 3 523 804

AD pro matky s dětmi, Opava – NOC 39 542 54 821 45 344 494 423 70 954 705 084

Sbor, Opava 266 907 0 212 785 766 900 242 348 1 488 940

CSS, Krnov – AD 1 125 875 1 216 227 305 855 4 788 577 1 209 215 8 645 750

CSS, Krnov – noclehárna 62 354 73 588 17 490 1 015 932 163 181 1 332 545

CSS, Krnov – NDC 44 633 44 423 31 939 381 679 57 134 559 808

Sbor a KC, Krnov – SAS pro seniory 475 290 69 405 76 076 721 678 993 018 2 335 468

Sbor a KC, Krnov – NZDM 199 872 100 231 82 167 1 056 670 127 787 1 566 728

CSS, Šumperk – AD 2 549 698 1 070 625 407 953 3 054 647 1 015 423 8 098 347

CSS, Šumperk – noclehárna 130 225 186 466 118 780 1 789 928 190 550 2 415 950

Sbor, Šumperk 52 604 35 449 146 564 350 523 39 970 625 110

CSS, Karlovy Vary – AD 762 332 414 884 1 032 436 2 437 209 749 603 5 396 463

CSS, Karlovy Vary – noclehárna 81 252 124 386 100 016 1 098 835 180 331 1 584 820

CSS, Karlovy Vary – NDC 215 073 49 636 366 865 399 375 58 877 1 089 827

Sbor a KC, Karlovy Vary – SAS pro 
seniory 32 001 5 259 178 403 350 227 131 740 697 629

Sbor a KC, Karlovy Vary – NZDM 223 356 93 857 223 966 964 904 95 928 1 602 011

Ústředí Praha 1 168 489 271 623 3 432 049 10 206 833 5 097 605 20 176 598

Vzdělávání EU – projekt 106 882 4 820 68 826 643 722 231 892 1 056 141

Ústředí – vezeňská služba 84 353 0 36 754 135 152 14 461 270 720

Finanční přehled – náklady Finanční přehled – výnosyFinanční přehled Fi
na

nč
ní
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hl
ed

ROZVAHA V tisích Kč

Dlouhodobý majetek celkem (netto) 144 514

Zásoby 897

Pohledávky 3 578

Krátkodobý fi nanční majetek 87 571

Jiná aktiva 2 194

AKTIVA 238 754

Vlastní zdroje 212 847

Dlouhodobé závazky 1 685

Krátkodobé závazky 16 612

Jiná pasiva 7 610

PASIVA 238 754

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V tisích Kč

Materiál a energie 51 018

Služby 17 789

Osobní náklady 103 643

Daně a poplatky 155

Ostatní náklady 19 529

Odpisy 11 214

Poskytnuté členské příspěvky 83

NÁKLADY 203 431

Vlastní výkony 57 484

Aktivace 85

Ostatní výnosy 19 714

Prodej majetku a materiálu 1 498

Dary 29 996

Dotace 98 703

VÝNOSY 207 480

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4 049
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