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MISIJNÍ PROHLÁŠENÍ

ARMÁDA SPÁSY JAKO MEZINÁRODNÍ

HNUTÍ JE SOUČÁSTÍ VŠEOBECNÉ

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE. JEJÍ POSELSTVÍ

JE ZALOŽENO NA BIBLI. JEJÍ SLUŽBA

JE MOTIVOVÁNA LÁSKOU K BOHU. 

JEJÍM POSLÁNÍM JE KÁZAT EVANGELIUM,

DOBROU ZPRÁVU O JEŽÍŠI KRISTU,

A V JEHO JMÉNU NAPLŇOVAT

LIDSKÉ POTŘEBY BEZ JAKÉKOLI

DISKRIMINACE.
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Organizační struktura k 31. 12. 2013

Mezinárodní ústředí Armády spásy
Adresa: 101 Queen Victoria St, Londýn, Spojené Království
Velitel: Generál André Cox

Územní velitelství pro Nizozemí a ČR
Adresa: Spoordreef 10, Almere, Nizozemí
Územní velitel: Komisař Hans van Vliet

Ústředí Armády spásy v České republice
Adresa: Petržílkova 2 565/23, 158 00 Praha 5
Národní velitel a statutární zástupce: Major Michael R. Stannett
Tel.: +420 251 106 424
E-mail: ustredi@armadaspasy.cz

Členové managementu organizace:
Major Ruth Stannett, zástupce národního velitele
Envoy Pavla Vopeláková, tajemnice národního velitele
Major Rein van Wagtendonk, národní ředitel sborů a komunitních center
Jan František Krupa, národní ředitel rezidenčních sociálních služeb
Jan Benda, hlavní ekonom
Envoy Jakub Vopelák, národní ředitel pro rozvoj fundraisingu
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Další podrobnosti a kontakt na jednotlivá zařízení 
Armády spásy najdete na www.armadaspasy.cz



Vždy znovu se musím divit, čeho všeho je možné dosáhnout, když tým odhodla-
ných a motivovaných lidí pracuje společně pro dobro druhých.

V Armádě spásy takový tým máme, stejně jako podporu dalších odhodlaných
a motivovaných týmů, našich partnerů, dobrovolníků a podporovatelů. „Lidé, kteří 
společně pomáhají lidem.“ Chci proto vyjádřit velké poděkování všem, kdo se na 
tom podílejí.

V Armádě spásy se říká „srdce Bohu, ruce lidem“. To je naším mottem, naší inspirací
a vodítkem. A vděčně vítáme všechny, kdo nám pomáhají toho dosáhnout.

V roce 2013 se nám otevřela řada nových příležitostí. Hlavním úspěchem bylo, že 
jsme nyní registrováni také jako církev. To více odpovídá našemu misijnímu prohlá-
šení a holistickému přístupu k potřebám jednotlivců.

Jsme si vědomi, že v dnešní společnosti není „církev“ vždy vnímána pozitivně – může se zdát, že je vzdálena skutečným 
lidským potřebám, nejen fyzickým, ale také duchovním. Může se zdát, že zastává „staromódní“ postoje a hodnoty.

V Armádě spásy bychom však chtěli ukázat, že církev má své místo i ve 21. století. Naším cílem je reagovat na aktuální 
potřeby ve společnosti – to tvoří velkou část toho, kým jsme a co děláme. Jsme přesvědčeni, že pokud nereagujeme na 
to, co lidé potřebují, nemáme právo hovořit o hlubších duchovních potřebách, které má každý z nás.

Ano, jsme církev, ale náš přístup je jiný. Samozřejmě věříme v biblické hodnoty a svou lásku k Bohu vyjadřujeme láskou 
k bližnímu. Také si uvědomujeme, že existují jisté ideály, ale realita může být odlišná. K těm, kdo mají zájem, se snažíme 
přistupovat citlivě a s úctou.

Veškerá naše sociální práce probíhá v rámci registrovaných sociálních služeb a akreditací jako dosud. Naše „církevní 
činnost“ probíhá v rámci církevní registrace. Naše práce je proto transparentní a jasně defi novaná pro každého z vás, 
kdo nás podporujete.

V roce 2013 se nám otevřely i další příležitosti – rádi bychom zahájili práci v nových městech jako je Chodov, Jirkov, 
Čermná a v průběhu roku 2014 případně i na dalších možných místech.

Tato výroční zpráva odráží všechny oblasti naší činnosti, hodnoty a atmosféru, kterou se snažíme vytvářet, stejně jako 
svědectví těch, kteří byli příjemci naší pomoci.

Znovu chceme poděkovat spolupracujícím církvím, ministerstvům, krajským i místním samosprávám, sponzorům
i individuálním dárcům, kteří se na naší práci podílejí. Společně tvoříme silný tým. Především však děkujeme Bohu
za jeho inspiraci.

Major Mike Stannett
národní velitel

Předmluva národního velitele
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Skupinka kolegů ze zaměstnání viděla v televizní
reportáži svého dnes již bývalého kolegu a spolu-
žáka. Jejich zástupce přišel do Armády spásy s do-
tazem, zda by bylo možné nabídnout nějakou
pomoc.
Jejikož znají životní příběh svého kolegy, rozhodli se, 
že by mu nějak vypomohli. Hned zpočátku bylo jas-
né, že fi nanční sbírka by se minula účinkem, neboť 
jejich kolega je alkoholik. 
Tak si dlouho lámali hlavu, jak svého kolegu potěšit. 
Nakonec se zaměřili na to, co má rád. Poslech hud-
by, čtení dobrodružných knih a jistě by potřeboval 
také nějaké oblečení a obutí.
Každý zapátral doma a našel něco, čím by ho po-
těšil. Někdo MP3 přehrávač, další dodal oblíbené 
písničky. Našlo se i několik napínavých knih a ča-
sopisů. Každý udělal inventuru ve skříních a vybral 
oblečení, které nepotřeboval. 
Sešla se slušná sbírka knih, oblečení i bot, která ho při 
předávání dojala k slzám. Byl velmi potěšen i překva-
pen, co pro něho jeho kolegové udělali.

Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Brno

Do Armády spásy jsem se dostala přes školu.
Studuji obor sociální činnost, a tak není divu, 
že mám k Armádě spásy blízko. Měla jsem praxi
v nízkoprahovém centru Drahuška pro děti a mlá-
dež. Převážně romské děti sem chodí částečně se 
vzdělávat, pobavit se a svěřit se se svými problémy. 
Praxi v Drahušce jsem si užívala naplno. Spoluprá-
ce s romskými dětmi mě naplňovala. Ráda jsem se 
dívala na rozzářené obličeje dětí, když se něco vyrá-
bělo nebo když jsme jen hráli hry. Poté jsem dostala 
nabídku účastnit se rozdávání polévky lidem bez 
domova. Hned jsem věděla, že si to půjdu vyzkou-
šet. V komunitním centru jsme tu polévku nejdříve 
uvařili a pak jí rozdávali u Horního nádraží v Karlo-
vých Varech. Byl to skvělý pocit. Lidé k nám chodili, 
přidávali si a byli šťastní. I když byla docela velká 
zima, mě hřálo u srdíčka to, jak jsme jim pomáhali.
Všechno, co zažívám v Armádě spásy je pro mne 
velkou zkušeností. Spolupráce s Armádou spásy
nechá v každém člověku něco, na co nikdy nezapo-
mene. A já jsem se tím naučila, jak darovat lidem, 
co to potřebují, kousek sebe a svého srdce. 

Liduška Čermáková
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Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše

Adresa: Tusarova 60, 170 00 Praha 7
E-mail: info_cssbb@armadaspasy.cz
Tel.: 220 184 001

Registrované sociální služby:
  Azylový dům     Sociální rehabilitace
  Noclehárna     Terénní program
  Nízkoprahové denní centrum

Azylový dům:
Kapacita (80 míst pro muže, 28 pro ženy) 108

Počet uživatelů 249

Noclehy 36 284

Intervence 19 680

Počet vydaných porcí jídla 10 628 

Počet volnočasových programů 16

Nízkoprahové denní centrum:
Kapacita 100

Počet uživatelů 2 002

Kontakty 44 302

Intervence 6 522

Počet vydaných porcí jídla  60 120

Počet ošetřených uživatelů 1 976

Terénní program:
Denní kapacita  30 uživatelů, 10 intervencí (30 min. jednání)

 20 kontaktů (10 min. jednání)

Počet uživatelů 798

Kontakty a intervence 1 324

Potravinová pomoc 2 500

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Terénní práce – od r. 2013 samostatná sociální služba     Zimní programy realizované ve spolupráci s MHMP (provoz 

terénní mobilní služby, zapojení do realizace 2 zimních nocleháren – středisko pomoci Vysočany a Vackov, prodloužení 
otevírací doby NDC)     Získání 2 bytů pro sociální účely od MHMP     Veterináři bez hranic – zapojení do projektu, 
Mezinárodního dne proti vzteklině, veterináři bezplatně očkovali psy lidem bez domova, zázemí poskytlo naše centrum

  Akce Noc venku – zapojení do realizace     Prevence TBC – zapojení do realizace projektu Hygienické stanice MHMP

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Rozjet návazné bydlení ve 2 bytech určených pro sociální účely     Personálně posílit sociální službu „sociální rehabi-

litace“ o pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka a zvýšit její kvalitu     Zkvalitňovat terénní program   
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Noclehárna:
Kapacita (38 míst pro muže a 18 pro ženy) 56

Počet uživatelů 1 150

Noclehy (muži 11 590, ženy 4 721) 16 311

Intervence 346

Kontakty 16 311

Počet vydaných porcí jídla (16 311 večeří a 16 311 snídaní) 32 622

Sociální rehabilitace:
Kapacita 12

Počet uživatelů (muži 180, ženy 45) 225

Kontakty  1 079

Intervence 1 507 

Veřejně prospěšné práce:
7 osob (1 žena a 6 mužů)

Obecně prospěšné práce:
2 osoby (1 osoba vykonala 10 h, 1 osoba 150 h)
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  Podpořit a poskytnout podporu novým službám DMD, NZDM, SAS v Jirkově     Realizovat kompletní vymalování 
budovy a obnovu inventáře azylového domu     Aktivně se podílet na naplňování koncepce bezdomovectví v Praze

  Pokračovat v implementačním plánu sociální rehabilitace     Připravit koncepci pro komunitní práci s uživateli
azylového domu

Dárci a podporovatelé:
Úřady
MPSV 12 330 000 Kč

MHMP 2 903 000 Kč

MČ Praha 11 10 000 Kč

MČ Praha 8 60 000 Kč

MČ Praha 7 40 00 Kč

MČ Praha 9 25 000 Kč

Příspěvek ÚP Praha 552 757 Kč

Firemní dárci
Jablotron alarms a. s. 20 000 Kč

Nemocnice Bulovka  10 500 Kč

In Film Praha s. r. o. 5 000 Kč

Počet dobrovolníků 8

Individuální dárci
Palivec Daniel 1 332 Kč

Holá Lída 3 600 Kč

Pravdová Marie 4 700 Kč

Anderes Fisk 1 000 Kč

Nausica Cavezzale 11 000 Kč

Moravová Simona 2 500 Kč

Nefi nanční dary
New Yorker s. r. o. (textil, oděvy) 1 371 847 Kč

Potravinová banka Praha (potraviny) 498 124 Kč

Nguyenová Jana (obuv) 6 500 Kč

Alza cz (GPS, tablet) 7 644 Kč
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Dárci a podporovatelé:
  Potravinová banka Praha, Svaz důchodců Praha 3     Několik 

drobných individuálních dárců. Mnoho lidí daruje oblečení do 

našeho obchůdku s ošacením   
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Komunitní centrum Praha 3

Adresa: Biskupcova 36, 130 00 Praha 3 – Žižkov
E-mail: kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 222

Poskytujeme:
  Charitní šatník, sociální obědy (počet vydaných obědů: 4 378)

Volnočasové aktivity pro seniory:
Zpěv, trénování paměti v angličtině, ruční práce, program počítačové gramotnosti, přednášky a besedy

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  K 1. 7. 2013 došlo ke změně ve vedení sboru a komunitních center, kpt. Josefa a Stanislavu Knofl íčkovi nahradil envoj 

František Pekárek     Na Bílou sobotu se konal velikonoční koncert v Paláci Akropolis, kde jsme se mohli setkat se širokou 
veřejností a zároveň zpříjemnit občanům Prahy 3 prožití Velikonoc     V říjnu se nám podařilo díky dobré spolupráci 
s BD Biskupcova 36 provést opravu vlhkého zdiva v prostorách komunitního centra. Tím se výrazně zlepšily podmínky 
pro práci zaměstnanců a zároveň se pozdvihlo prostředí pro výdej obědů a volnočasové aktivity seniorů     Paní Alena
Hejzlarová, dlouholetá klavíristka pěveckého sboru Radostné stáří, získala ocenění Dobrovolník roku Městské části Praha 3

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Zajistit fi nanční prostředky pro volnočasové aktivity seniorů     Vyměnit výdejní pult a opotřebené součásti

kuchyňské linky     Začít s prodejem výrobků z tvůrčí dílny občanům Prahy 3     Zorganizovat pro širokou veřejnost 
kurzy základů křesťanské víry

Sbor:
  Biblická hodina

Pět dobrovolníků:
Dva se podíleli na chodu tvůrčí dílny, jeden vedl tvůrčí práce,

jeden vypomáhal s trénováním paměti v angličtině, další 

s úklidem



Sbor a komunitní centrum Praha 5

Adresa: Lidická 18a, 150 00 Praha 5 – Smíchov
E-mail: kc_lidicka@czh.salvationarmy.org
Tel.: 773 770 223

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi:
Kapacita (rodiny) 20

Počet uživatelů služby 25

Počet kontaktů 1 500

Počet intervencí 275

Počet vydaných obědů 5 320

Volnočasové aktivity: ruční práce, seniorská skupinka, receptář,

angličtina

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  K 1. 7. 2013 došlo ke změně ve vedení sboru a komunitních center, kpt. Josef a Stanislava Knofl íčkovi byli přemístěni 

do Brna, nahradil je envoj František Pekárek     V listopadu se náš sbor zapojil do první Národní potravinové sbírky
a spolu se zaměstnanci Tesca jsme vybrali 1,7 tuny potravin, které posloužily nejen našim uživatelům, ale i sociálně 
slabým z Prahy 5     V prosinci byla dokončena rekonstrukce všech sociálních zařízení v budově komunitního centra 
z prostředků MČ Praha 5, která velmi významně zvýšila standard a pohodlí uživatelů našich služeb

Rozvojové plány pro rok 2014: 
  V roce 2014 bychom o sobě chtěli dát více vědět široké veřejnosti, mimo jiné i v rámci Noci kostelů     Zároveň

bychom chtěli posílit fi nanční nezávislost centra prostřednictvím žádostí o dotace i vlastními fundraisingovými
aktivitami. V roce 2013 se osvědčila tzv. „kotlíková sbírka“ a tu bychom chtěli v roce 2014 ještě více rozvinout     V roce 
2014 chceme zvyšovat kvalifi kaci stávajících dobrovolníků tak, aby jejich služba byla profesionálnější, zároveň chceme 
budovat a více využít navázané vztahy s dobrovolnickými skupinami z řad škol

Dárci a podporovatelé:
Úřady
MPSV 350 000 Kč

Firemní dárci
Intersport , Potravinová banka Praha 

Individuální dárci
Členové a přátelé sboru

Počet dobrovolníků 5

Sbor:
Počet účastníků bohoslužeb prům. 30 lidí (1 x týdně)

Počet účastníků biblické hodiny prům. 13 lidí (1 x týdně)

Počet účastníků ranních modliteb prům. 11 lidí (Po–Pá denně)
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Centrum sociálních služeb

Adresa: Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary
E-mail: robert_jiruse@czh.salvationarmy.org
Tel.: 773 770 165 (recepce)

Registrované sociální služby:
  Azylový dům pro muže a ženy
  Noclehárna pro muže
  Nízkoprahové denní centrum

Azylový dům:
Kapacita (muži / ženy) 66 (58 / 8)

Počet uživatelů / lůžkodnů 29 / 10 350

Průměrná obsazenost 97 %

Nízkoprahové denní centrum:
226 osob využilo službu ve všední dny od ledna do května

a od září do prosince cca 3 100 krát.

Průměrná denní návštěvnost 17

Intervence / kontakty 267 / 1 183

Noclehárna:
Uživatelé (jen muži) / noclehy 165 / 4 058

Kapacita / průměrná obsazenost 18 / 62 % 

Potravinové balíčky (kusy) 4 058

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Zahájili jsme projekt Veřejně prospěšných prací (4 zaměstnaní klienti azylového domu)     Získali jsme k pronájmu 

bezplatně pozemek v blízkosti Karlových Varů určený jako skladový prostor pro zpracované dřevo a chov malého stáda 
ovcí     Oslavili jsme 20.výročí svého působení ve městě     Zaměstnanci a vyškolení klienti karlovarského střediska
pomáhali při odstraňování škod povodní v Počáplech, Lubenci a Kryrech     Zapojili jsme se do strategického plánování 
kraje při rozvoji sociálních služeb     Zahájili jsme spolupráci s farmou ve Valči a farmou Kozodoj na příležitostném 
zaměstnávání klientů v rámci veřejně prospěšných prací     Vzrostl počet příspěvků i fanoušků naší Facebook strán-
ky, podobně tak i článků o naší činnosti na webu AS a v médiích     Objevilo se několik nových významnějších dárců

  Další aktivity: zapojení v mezioborovém týmu pro duševní zdraví, spolupráce se středními školami při exkurzích
a stážích, jednání s městem Jirkov a občanským sdružením Cesta naděje o převzetí služeb Armádou spásy, spolupráce 
se Správou lázeňských parků a dalšími fi rmami při zpracování štěpky, stáže pracovníků ve Velehradě a Plzni, úspěšná 
účast v Národní potravinové sbírce, spolupráce při výcviku krizových dobrovolníků pro mimořádné události pořádané 
občanským sdružením ADRA a psychologickou službou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, úspěšné 
pokračování vánoční sbírky

Rozvojové plány pro rok 2014:
  V případě dostatečného fi nančního zajištění navýšíme tým pracovníků v sociálních službách o dalšího kolegu     V blízkém

Chodově převezmeme služby končícího občanského sdružení Útočiště a spustíme dobročinný obchod. Při dobročinném 
obchodě vytvoříme dvě pomocné pracovní pozice pro klientky azylového domu pro ženy podporované úřadem práce
a provážeme s činností klientů zaměstnaných ve veřejně prospěšných pracích azylového domu při svozu nebo stěhování 
darovaného nábytku a dalšího zboží     V roce 2014 také spustíme sociální poradnu v Chodově fi nancovanou z rozpočtu 

Veřejně prospěšné práce:
4 osoby, úklidy města, likvidace černých skládek, zpracování 

dřeva a štěpky, pomoc neziskovým organizacím nebo církvím 

při aktivitách, pomoc při zajišťování společenských aktivit, např.

pomoc v lázních Kyselka při obnově staveb, pomoc o. s. Sedlec 

na obnově kostela, pomoc na maratonu Karlovy Vary, pomoc 

při údržbě krematoria a hřbitova a další  
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města Chodov     Rádi bychom připravovali možnost spuštění farmy jako návazného programu azylového domu včetně 
možnosti zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných míst

Dárci a podporovatelé:
Úřady
MPSV 4 009 600 Kč

Karlovarský kraj 552 300 Kč

Chodov  55 000 Kč

Firemní dárci
Globus ČR, k. s., Potravinová banka, Grandhotel Pupp Karlovy 

Vary, a. s., Jana Slouková MBN, CZC.cz, s. r. o., C&A Moda, s. r. o.,

Církve: Bratrská jednota baptistů v Kraslicích, ŘK farnost u kostela

sv. Máří Magdalény, Plzeňská diecéze Církve československé

husitské, Českobratrská církev evangelická v Kraslicích.
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Spolupracující organizace
Útočiště, o. s.

Individuální dárci
Ondřej Papež

Počet dobrovolníků – fundraising  4
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Sbor a komunitní centrum

Adresa: Jugoslávská 16, 360 01 Karlovy Vary 
E-mail: kcjugoslavska_karlovyvary@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 227

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6–15 let

Okamžitá kapacita:
Klub Drahuška (osoby) 15 

Počet uživatelů (osoby) 45

Sdílený prostor v klubu (hodiny) 3 341

Frekvence (vstupy)      1 444

Intervence    727

Nepravidelné aktivity (osoby)        10 / 298

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Co s tím uděláš – křesťanská dobrovolnická aktivita nabízející službu účastníkům 48. MFF v Karlových Varech
  Exit tour 2014 – misijní aktivita na místních středních školách a vznik pravidelného Exit klubu pro středoškoláky 

ve spolupráci s místními církvemi     20. výročí AS v Karlových Varech – dvoudenní rozmanité aktivity připravovalo
5 členů sboru, 2 zaměstnanci a 13 dobrovolníků, kteří odpracovali 157 hodin     Zahájení spolupráce s Dobrovolnickým
centrem v KV     V rámci spolupráce s organizací YMCA Slovenská republika jsme se zapojili  do dvou projektů na období 
2014–2015

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Rozvoj dobrovolnictví v sociálních i duchovních službách – více času na jednotlivce a jeho rozvoj osobnosti ve všech 

oblastech – EDS, akreditovaní dobrovolníci pro NZDM, pastorační pracovníci     Rozvoj a stabilizace NZDM v Jirkově    
  Nutná rekonstrukce klubu Drahuška – v jednání s MMKV     Zapojení praktikantů a stážistů do prezentace zařízení

– grafi cké zpracování sociální služby     Důkladné přípravy a zajištění vánoční kotlíkové sbírky

11

Sbor a komunitní centrum:
Vzdělávací aktivity v KC (hodiny) 291

Volnočasové aktivity v KC (hodiny) 695

Pomoc potřebným (hodiny) 270

Sborové aktivity (hodiny) 578

Jednorázové akce 6 / 425 

Dobro (hodiny) 956

Praxe (hodiny) 320

Dárci a podporovatelé:
MPSV 541 720 Kč
Karlovarský kraj 215 500 Kč
MMKV 150 000 Kč

Globus – Jenišov, Papírnictví SEVT Oldřich Dušek  
K.Vary, Český západ, o. p. s., Dobrovolnické centrum KV,
Mateřské centrum v KV, BJB Karlovy Vary, Pomoc
v nouzi, o. p. s., Dana Šťastná, Nejdecká česárna vlny, 
a. s., Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.

12 dobrovolníků – šicí dílna, práce s dětmi, jedno-
rázové akce
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Centrum sociálních služeb Josefa Korbela

Adresa:  Mlýnská 25, 602 00 Brno
E-mail: reditel_cssjk@armadaspasy.cz
Tel.: 543 212 530

Registrované sociální služby:
  Azylový dům     Terénní program
  Noclehárna      Prevence bezdomovectví
  Nízkoprahové denní centrum

Azylový dům pro jednotlivce:
Kapacita (lůžka) 92

Počet uživatelů 168

Počet noclehů 26 181

Azylový dům pro rodiny s dětmi: 
Kapacita (lůžka) 60

Počet uživatelů 106

Počet noclehů 16 267

Terénní program (Prevence bezdomovectví): 
Šetření u 120 rodin

Nízkoprahové denní centrum:
Kapacita 49 míst

Počet uživatelů 1 163 osob

Počet kontaktů 32 616 

Počet intervencí 1 068

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Podíleli jsme se na projektu prevence TBC, na projektu HomelessArt a na celonárodní potravinové sbírce     Za-

registrovali jsme novou sociální službu Prevence bezdomovectví (projekt má ve spolupráci s městskou částí Brno-se-
ver umožnit rodinám a jednotlivcům samostatné bydlení s podporou sociálního pracovníka)     V zimním období jsme 
zajišťovali v rámci nočního krizového centra pomoc těm, kteří nemohli využít registrovaných sociálních služeb

  Veřejné vánoční sbírky přinesly prostředky na realizaci rozvojových aktivit     Zúčastnili jsme se inovativního
sociálního projektu Noc venku     Provozovali jsem ošetřovnu pod vedením kvalifi kovaného dobrovolníka

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Chceme zaregistrovat novou sociální službu, která zajistí systematickou podporu té části lidí bez domova, kteří jsou 

na ulici a nejsou v kontaktu s ambulantními nebo pobytovými sociálními službami     Chceme vybudovat další kuchyň, 
která umožní samostatnou přípravu stravy uživatelům azylového domu pro jednotlivce     Rádi bychom rozvinuli spo-
lupráci s další městskou částí v rámci projektu Prevence bezdomovectví     Zopakujeme velikonoční sbírku, tentokrát 
ve větším rozsahu     Chceme získat nové dobrovolníky (lékař, psycholog, právník), podílet se na založení Potravinové 
banky a na organizaci benefi čního koncertu     Plánujeme společný výzkumný projekt s fi lozofi ckou fakultou Masary-
kovy univerzity a další spolupráci se školami poskytujícími vzdělání v oboru sociální práce

Další statistiky: 
Počet účastníků pastoračních program 212

Počet účastníků volnočasových programů 86

Počet účastníků pracovních programů 335

Veřejně prospěšné práce (pracovní místa) 4

Obecně prospěšné práce (OPP) 6

Počet dnů, kdy byla ošetřovna v provozu ošetřovna

s dobrovolným zdravotníkem 140

Počet uživatelů v nočním krizovém centru 502

Počet vydaných porcí jídla: 

Snídaně 16 639

Oběd 12 189

Večeře 9 964

NDC (svačiny / polévky) 30 988 / 9 991

Noclehárna:
Kapacita (lůžka) 50

Počet uživatelů 523

Počet noclehů 14 487



Dárci a podporovatelé:
Úřady
Sociální služby nízkoprahové denní centrum a azylový dům 

pro jednotlivce jsou fi nancovány v rámci projektu „Zajištěni 

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 prostřed-

nictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

 9 729 127 Kč

MPSV 1 916 000 Kč

Jihomoravský kraj 315 000 Kč

Statutární město Brno 836 000 Kč

Městská část Brno-sever 25.000 Kč

Městská část Brno-střed 20 000 Kč

Městská část Brno-Královo Pole 10 000 Kč

Městská část Brno-Židenice 5 000 Kč

Úřad práce České republiky, pobočka Brno 235 326 Kč

Spolupracující organizace
Potravinová banka v Ostravě

 1 298 kg potravin v hodnotě 58 346 Kč

Bratrská jednota baptistů Brno 237 kg potravin

NADĚJE 60 kg potravin

Klášter sester klarisek Brno-Soběšice 59 kg potravin 

Dobrovolníci 
4 (ošetřovna, přímá práce s uživateli, veřejná sbírka)

Sbírky
Výnos z veřejných sbírek celkem 308 875 Kč

Velikonoční sbírka 10 571 Kč

Vánoční sbírka 298 304 Kč

Firemní dárci
Net´Tech Europe, s. r. o., GAUTE, a. s., Penam, a. s., Damedis a. s.,

BRIT TEX s. r. o., Pečivárna Brno-Černovice, I.C.B.C. spol. s r. o., 

TORRO, s. r. o., Ing. Libor Hladil, Humana People to People,

Pekařství Makovec, s. r. o., 

Individuální dárci
Finanční dary celkem 169 188 Kč od 22 dárců

Nejvýznamnější: JUDr. Michal Hašek, Eva Drozdová Ph.D.,

Petr Šplíchal, JUDr. Jiří Petruň, Tomáš Koutecký, Mojmír Weidinger, 

Tomáš Lipenský

Věcné dary: 200 individuálních dárců

(především oblečení a potraviny)

Jihom
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Sbor a komunitní centrum

Adresa: Staňkova 4/6, 602 00 Brno 
Komunitní centrum a NZDM Lavina
email:  kcstankova_brno@armadaspasy.cz
tel:  773 770 233
Koordinátor centra
email: alzbeta_dohnalova@armadaspasy.cz
tel: 773 770 236
Sbor
email: josef_knofl icek@czh.salvationarmy.org
tel: 737 215 432

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (cílová skupina: děti 6–12 let, mládež 12–20 let)

Okamžitá kapacita:
Okamžitá kapacita služby je 20 uživatelů v jednu chvíli
na klubu. Roční kapacita služby je 280 uživatelů

Komunitní centum:
Uživatelé 414
Kontakty 7 787
Intervence 2 588 
Biblický klub pro děti 30
Volnočasové a pracovní programy   2 324

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Na konci června 2013 byl ukončen projekt pro cizince „KDO JSI, KDO JSEM“. V rámci tohoto projektu byla realizová-

na i terénní práce. Projekt byl zaměřen na děti – cizince do 26 let věku ze třetích zemí pobývající na území ČR. Projekt 
byl spolufi nancován Evropskou unií z fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí     Díky tomuto projektu se
Armáda spásy zapsala do podvědomí dalších organizací a v Jihomoravském kraji jako partner pro další cílovou skupinu    

  Za fi nanční pomoci Výboru dobré vůle  – Nadace Olgy Havlové se nám podařilo výrazně zvýšit hygienický standard 
centra pořízením sušáků rukou na WC

Rozvojové plány pro rok 2014:
  V roce 2014 bychom rádi pokračovali v zapojení aktivit pro cizince. V této souvislosti jsme byli osloveni JMK,

abychom se stali partnerem projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014“. Veškeré 
náklady na tento projekt budou hrazeny EIF a JMK

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 832 000 Kč
EIF – fond pro integraci stát. příslušníků třetích zemí 300 911 Kč
Jihomoravský kraj 42 000 Kč
Statutární město Brno 50 000 Kč
Magistrát města Brna – prevence kriminality 48 000 Kč
Výbor dobré vůle 15 183 Kč

Sbor:
Nedělní shromáždění 821
Biblické studium (sbor Staňkova) 157
(AD Mlýnská) 171
Modlitební setkání (sbor Staňkova) 346
(AD Mlýnská – pouze prosinec) 12
Nedělní škola (děti) 101
Ve sboru bylo podpořeno 75 osob 

Dobrovolníci 
V roce 2013 u nás působili 2 dobrovolníci, kteří se účastnili

programu na klubech a připravovali pro uživatele zajímavé

aktivity.
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Komunitní centrum Dživipen

Adresa: Körnerova 1, 602 00 Brno
E-mail: kckornerova_brno@armadaspasy.cz 
Tel.: 773 770 238

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6–15 let (cílová skupina: děti 6–12 let, mládež 12–20 let)

Okamžitá kapacita:
Okamžitá kapacita služby je 16 uživatelů v jednu chvíli na klubu. Roční kapacita služby je 260 uživatelů

Komunitní centum:
Uživatelé  125

Kontakty 2 706

Intervence 2 419

Biblický klub pro děti 25

Volnočasové a pracovní programy 2 016

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  V lokalitě, ve které je centrum umístěno, je na každodenním pořádku řešení základních hygienických návyků. V pro-

sinci se však na klubu objevili vši v takové míře, že některé případy se musely řešit i s orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí. V takové míře se nikdy výskyt vší v centru neřešil. Našim uživatelům hrozila otrava krve z rozškrabaných a hnisajících 
boláků na hlavně. Tato situace je začarovaný kruh. Je zapotřebí, aby v takovýchto situacích spolupracovalo více složek. 
Toto bude naším cílem v následujících letech     Do komunitního centra byla s fi nanční pomocí Výboru dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové pořízena k realizaci workshopů vaření pro děti kuchyňská linka a sušáky rukou na WC

15

Rozvojové plány pro rok 2014:
  V roce 2014 máme v plánu rekonstruovat KC Körnero-

va. Koncem roku 2012 jsme odkoupili přilehlé prostory, 
ve kterých býval dříve obchod, kde byl prodáván alkohol
a cigarety nezletilým     Dále je v celém prostoru centra 
potřeba udělat opravy elektrických rozvodů, výměna no-
vých světel, zásuvek a vypínačů. Na rekonstrukci bychom 
rádi získali peníze z dotací

Dárci a podporovatelé:
Úřady
Ministerstvo práce a sociálních věci 788 000 Kč

Jihomoravský kraj 42 000 Kč

Statutární město Brno 50 000 Kč

Magistrát města Brna – prevence kriminality 61 000 Kč

Výbor dobré vůle 30 234 Kč

Dobrovolníci 
V roce 2013 u nás působili 2 dobrovolníci, kteří se účastnili 

programu na klubech a připravovali pro uživatele zajímavé

aktivity.
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Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Jonáš

Adresa: Kubíčkova 23, Brno 635 00
Tel.:  773 770 236 (koordinátorka), 773 770 235 (centrum)
E-mail: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz, alzbeta_dohnalova@armadaspasy.cz 

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (děti 8–14 let, mládež 15–20 let)

Okamžitá kapacita:
Okamžitá kapacita služby je 30 uživatelů v jednu chvíli na klubu. Roční kapacita služby je 300 uživatelů

Komunitní centrum:
Uživatelé 195

Kontakty 2 052

Intervence 1 971

Biblický klub pro děti 20

Volnočasové a pracovní programy 2 016

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Otevření nové aktivity pro rodiče s dětmi ve věku 0–6 let. Pro tuto cílovou skupinu jsme otevřeli klub Jonášci, kam 

si mohou přijít rodiče s dětmi popovídat, posedět, něco si vyrobit, sdílet své starosti i radosti. Slavnostní otevření 
probě-hlo dne 6. 2. 2013 a zúčastnil se ho národní ředitel komunitních center a sborů major Rein van Wagtendonk.
O otevření byl vydám článek v Bystrckých novinách     Díky dobré spolupráci s Městskou částí Brno-Bystrc jsme upra-
vili okolí centra, dostali popelnici a to vše na náklady městské části     V komunitním centru byla díky fi nanční podpoře 
VDV – Nadace Olgy Havlové vybavena výtvarná dílna potřebným materiálem

Rozvojové plány pro rok 2014:
  V roce 2014 se zaměříme na další možnosti fi nancování služby do budoucna

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 252 000 Kč

IP – evropský sociální fond 1 236 520 Kč

Jihomoravský kraj 42 000 Kč

Magistrát města Brna – prevence kriminality 40 000 Kč

Magistrát městské části Brno-Bystrc 10 000 Kč

Výbor dobré vůle 5 000 Kč
Dobrovolníci 
V roce 2013 u nás působilo 5 dobrovolníků, kteří se účastni-

li programu na klubech a připravovali pro uživatele zajímavé

aktivity
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Centrum sociálních služeb

Adresa: Vikýřovická 1 495, 787 01 Šumperk
E-mail: ad_sumperk@armadaspasy.cz 
Tel.: 583 224 634

Registrované sociální služby:
  Azylový dům     Noclehárna      Nízkoprahové denní centrum

Azylový dům:
Kapacita (z toho je 26 míst pro muže a 5 míst pro ženy) 31

Počet uživatelů 66

Počet lůžkodnů 7 006

Počet kontaktů 695

Počet intervencí 217

Noclehárna:
Kapacita (z toho je 20 míst pro muže a 6 míst pro ženy) 26

Počet uživatelů 153

Počet lůžkodnů 4 281

Počet kontaktů 430

Počet intervencí 68

Veřejně prospěšné práce:
3 osoby na pomocné práci v kuchyni a 1 osoba na admin. práci

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Náš tým posílila dobrovolnice, která se zapojila do práce v oblasti výtvarných a ručních prací s uživateli služby azylo-

vý dům a také v rámci programů nízkoprahového denního centra     Nově jsme do aktivizace uživatelů doplnili různé 
výlety do blízkého okolí. Tuto možnost uvítali zejména starší uživatelé (senioři), kteří jinak sami neopouštěli zařízení

  V letních měsících jsme pro uživatele pořádali odpoledne, kde hlavní částí programu bylo opékání buřtů     Armáda 
spásy je zapojena do procesu komunitního plánování sociálních služeb a v rámci setkání s veřejností se spolupodílela na 
zajištění organizace a prezentaci služeb, které ve městě provozuje pro osoby bez přístřeší. Celá akce byla pořádána v cen-
tru města v parku pod širým nebem, součástí byl další kulturní a doprovodný program     Společně se základnou civilní 
ochrany každoročně pořádáme v areálu akci s názvem „Zábava na Lužích“. Veškerý program je přizpůsoben tak, aby byl 
zajímavý pro všechny, včetně mladých rodin s dětmi     V krajském městě Olomouc Armáda spásy společně s Charitou 
a Člověkem v tísni pořádala již třetí ročník akce Dny proti chudobě, která má za cíl připomenout, že boj proti chudobě je 
věcí všech, nikoli jen těch, kteří se v ní momentálně nacházejí. Na své si přijde jak odborná, tak laická veřejnost. Letošní 
ročník v Olomouci otevřela ekumenická bohoslužba   Byl zahájen proces převodu majetku, který je vlastnictví státu,
do vlastnictví města Šumperk

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Dokončení procesu převodu majetku a následné získání výpůjčky areálu pro Armádu spásy, na základě které zde budou 

i v dalších letech provozovány sociální služby. Tento výchozí stav je předpokladem pro další kroky, které budou směřo-
vat k přípravě dalšího projektu – nové sociální služby „Dům se zvláštním režimem“. V areálu plánujeme pro tento účel 
stavebně zrekonstruovat a upravit jednu budovu. Finanční zdroje pro opravu budeme hledat ve spolupráci s městem 
Šumperk v nabídce evropských dotačních titulů
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Nízkoprahové denní centrum:
Kapacita 20

Počet uživatelů 175

Počet kontaktů 262

Počet intervencí 68

Počet návštěv 2 910

Počet účastníků volnočas. a prac. programů:
Azylový dům 15

Noclehárna 0

Nízkoprahové denní centrum 5

Počet vydaných porcí jídla: 
Naše kuchyň vaří v pracovní dny více než 200 porcí denně, které 

jsou rozvezeny v rámci rozvozových tras pro další spoluobčany, 

nad rámec námi provozovaných sociálních služeb
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Dárci a podporovatelé:
Úřady
MPSV 2 102 600 Kč

Olomoucký kraj  2 977 690 Kč

Úřad práce Šumperk 412 909 Kč

Město Šumperk 1 170 000 Kč

Staré Město 1 000 Kč

Město Mohelnice 10 000 Kč

Rapotín 10 000 Kč

Malá Morava 5 000 Kč

Vikýřovice 10 000 Kč

Libina 7 000 Kč

Velké Losiny 2 000 Kč

Bludov 10 000 Kč

Sobotín 5 000 Kč

Olšany 5 000 Kč

Jindřichov 5 000 Kč

Petrov nad Desnou 5 000 Kč

Nový Malín 5 000 Kč

Loučná nad Desnou 5 000 Kč

Dolní Studénky 5 000 Kč

Firemní dárci
MOREKO s. r. o. Šumperk, Mražené potraviny EVEREST s. r. o.

Jeseník, Zdeněk Dombai Zábřeh, GEBAUER GEMI SE Praha,

Potravinová banka Ostrava

Individuální dárci
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šumperku

Nadace
VDV – Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové 50 000 Kč

Z finančního daru bylo pořízeno toto vybavení: 1. sekačka,

2 křovinořezy, 1 motorová pila (vše v provedení pro větší

pracovní zátěž). Tyto věci jsou určeny zejména pro práci v rámci 

pracovních aktivit uživatelů a úseku údržby

O
lo

m
ou

ck
ý 

kr
aj

, M
ěs

to
 Š

um
pe

rk

Sbor Šumperk

Adresa: M. R. Štefánika 1, 787 00 Šumperk
E-mail: sbor_sumperk@armadaspasy.cz
Mob.:  737 215 436

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

Pravidelné duchovní programy:
  NE – 15.00 Bohoslužba     PO – 9.00 Biblická hodina     ST – 18.00 Domácí skupinka

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Ve sboru se trvale snažíme o aktivní zapojení všech členů, zaměřujeme se na přátelskou atmosféru a vstřícný přístup 

ke všem příchozím. Sborovou práci chápeme jako osobní vztah s každým jednotlivcem, pomoc v jeho / její osobní situaci 
tak, jak každý sám uzná za vhodné     Evangelium a živý vztah s Pánem Ježíšem Kristem je pro nás motivací a vodítkem 
v našich životech i v pomoci druhým

Rozvojové plány pro rok 2014:
  V roce 2014 se budeme snažit najít pronájem vhodnějších prostor pro sborovou práci. Do současných prostor není 

ideální přístup a jsou obklopeny zejména komerčními budovami. Potřebovali být blíže lidem, dětem i dospělým

18
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Azylový dům pro matky s dětmi

Adresa: 9. května 2 481/107, 750 02 Přerov
Email: vedouci_mdprerov@armadaspasy.cz
Tel.: 737 215 416

Registrované sociální služby:
  Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi:
Kapacita (lůžka) 80

Počet uživatelek 58

Počet lůžkodnů (uživatelky / děti) 4 912 / 10 692

Počet intervencí 1 280

Počet účastníků pracovních a aktivizačních programů 346 

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Ve spolupráci s Tesco a. s., uspořádán v srpnu pro děti uživatelek dětský den     Zřízena herna pro děti     Dokončení 

výzdoby chodeb dětskými motivy     V říjnu vystoupení maňáskového divadla pro děti     Zavedena pravidelná komu-
nitní setkání uživatelek jednotlivých pater azylového domu vedlo ke zlepšení vzájemné komunikace a soužití v AD

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Školení týmu v oblasti první pomoci     Ve spolupráci s odd. sociálních věcí Magistrátu města Přerova příprava služby 

prevence bezdomovectví     Zřízení skladových prostor v dosud nevyužívaných prostorách     Připomenutí pěti let 
provozu azylového domu v Přerově

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
Statutární město Přerov 800 000 Kč

Individuální projekt Olomouckého kraje 3 168 195 Kč

Firemní dárci
Tesco a. s., Pekárna Racek
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Sbor a komunitní centrum

Adresa: 9. května 2 481/107, 750 02 Přerov
Email: sbor_prerov@armadaspasy.cz
Tel.: 737 215 426, 773 770 216

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  Sociálně aktivizační služby pro seniory

 a osoby se zdravotním postižením

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
Okamžitá kapacita (klub na Jižní / klub na Husové) 20 / 20

Celkový počet uživatelů (chlapců, dívek) 244 (129 / 115)

Celkový počet výkonů

(jednotlivých kontaktů s uživatelem) 8 664

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Centrum na Husové bylo vymalováno a opatřeno omyvatelným obložením stěn, což zvýší životnost využívaného 

prostoru     Sociální pracovnice Bc. Kateřina Kršková byla pověřena vedením sociální práce za celé komunitní centrum   
  Vedoucí komunitního centra Petr Janoušek byl při červnových povodních v Čechách pověřen vedením humanitární 

pomoci Armády spásy v Počáplech a Nučničkách – dvou zatopených obcích poblíž Terezína     Povedlo se nám zorga-
nizovat několikadenní společný pobyt dětí a seniorů na chalupě v Krasově nedaleko Krnova     Spolupodíleli jsme se na 
organizaci Dne soužití v Kozlovicích – každoroční akci zaměřenou na sblížení s etnickou menšinou     S několika dalšími 
organizacemi jsme uspořádali Den proti chudobě v Olomouci a v Přerově se zaměřením na problematiku zadlužování.
V komunitním centru jsme promítli fi lm Šmejdi spojený s besedou     Ke konci roku jsme se zapojili do první celoná-
rodní potravinové sbírky, která pro potřeby našich klientů přinesla téměř 400 kg potravin     Velké poděkování patří 
pracovníkům Intersportu Zlín, kteří nám v rámci akce „Dejte staré bundě nový smysl“ pomohli „obléknout“ nejenom 
naše uživatele, ale  i jejich rodiny     Velké poděkování patří loutkovému divadlu Sokol Přerov Přerovský Kašpárek, díky 
kterému mohly děti z našeho centra prožít několik krásných pohádkových představení

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Největší výzvou pro rok 2014 je udržet stávající služby, které jsou velmi kladně hodnoceny našimi uživateli     Dou-

fáme, že bude i nadále fungovat velmi dobrá spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi (Člověk v tísni, Oblastní 
charita Přerov, Kappa-help)

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 1 293 000 Kč

Olomoucký kraj 33 600 Kč

Statutární město Přerov 133 000 Kč

Firemní dárci
Velkoobchod Vlková Přerov, Intersport Zlín, PRIOR Přerov

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením:
Okamžitá kapacita 20

Celkový počet uživatelů 37 

DPS Osmek počet uživatelů 8

Celkový počet výkonů (jednot. kontaktů s uživatelem) 890

Spolupracující organizace
Studenti VOŠ Caritas Olomouc

Individuální dárci
Zaměstnanci, uživatelé služeb, anonymní dárci

Sponzoři
Přerovský Kašpárek: loutkové divadlo Sokol Přerov
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Pan Novák byl ubytován v azylovém domě po pro-
puštění z výkonu trestu. Jednání s ním probíhalo zpro-
středkovaně přes sociální pracovnici věznice, která nás 
upozornila, že tento pán hůře vidí, ale že to není nic váž-
ného. Má sice potíže se čtením, ale orientaci v prostoru 
a péči o sebe zvládá dostatečně dobře a splňuje tedy 
naše podmínky ubytování. 
Když pan Novák dorazil, ukázalo se, že je prakticky ne-
vidomý, neumí používat žádné kompenzační pomůcky 
a potřebuje asistenci. Vzhledem k tomu, že neměl kam 
jít a neměl vyřízeny sociální dávky, zaměstnanci kon-
taktovali Sdružení slabozrakých a nevidomých (SONS) 
a požádali je o spolupráci. 
Pan Novák byl přijat do azylového domu a jeho indivi-
duální plán byl zaměřen na získání ubytování v návaz-
né vyhovující službě. Také bylo potřeba, aby dočasně 
zvládnul pohyb v prostoru azylového domu tak, aby 
nepotřeboval asistenci a naučil se používat kompen-
zační pomůcky. SONS panu Novákovi zprostředkoval 

Tyfloservis, jehož pracovnice ho začala navštěvovat
a postupně ho naučila používat správně slepeckou hůl, 
orientovat se v prostoru a další potřebné věci. 
Pan Novák požádal o několik kompenzačních pomůcek, 
např. o mobil pro nevidomé, elektronickou lupu, apod. 
Pracovnice Tyfl oservisu mu také nabídla možnost výuky 
práce na počítači, což se tento uživatel rozhodl zkusit. 
V centru sociálních služeb Armády spásy byl instalo-
ván osobní počítač, na kterém třikrát týdně probíhala
výuka. 
Pan Novák byl postupně více samostatný, měl podá-
no několik žádostí do zařízení zohledňujících jeho typ
postižení. V červnu mohl ukončit pobyt v azylovém 
domě a nastěhovat se do chráněného bydlení.  

Centrum sociálních služeb Šumperk
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Xaver začal NZDM navštěvovat hned, jakmile oslavil 
šesté narozeniny. Zapojoval se do všech programů. 
Byl velmi živý, ale zároveň také zvídavý  – o všechno 
se zajímal a rád se učil nové věci. 
Hodně se těšil na nástup do 1. třídy. Zpočátku byl 
školou nadšený  – najednou se učil číst, psát, počí-
tat a další věci, které ho bavily a chtěl v nich být do-
brý. Pak se ale citelněji začaly projevovat problémy 
spojené s maminčinou závislostí na drogách. Xaver 
začal navštěvovat školu dost nepravidelně, chybě-
ly mu školní pomůcky apod., takže za chvíli ztratil 
náskok získaný svou zvídavostí. Když měla mamin-
ka „špatné dny“ staral se o ni místo toho, aby se 
ona starala o něj. Nakonec se dostavily i problémy
s bydlením, které se řešili střídavě ubytovnami
a bydlením u příbuzných. Nakonec vše vyústilo
k odebrání dítěte a Xaver byl umístěn v dětském 
domově. Nemáme s ním bohužel kontakt, ale věří-
me, že jeho současné prostředí mu dá plno pozitiv-
ních podnětů, stabilitu a také podporu v pravidel-
né školní docházce. Xaver snad bude moci navázat 
tam, kde skončil a dostane šanci na obrat ve svém 
životě.

Komunitní centrum Dživipen, Brno

Paní L. měla problematický vztah se svými biologic-
kými rodiči. Otec byl alkoholik, matka od dětí odešla. 
V minulosti měla několik partnerů, ale nikdy se nevdala
a vztah ukončila. Jediným blízkým člověk, který jí po-
mohl, byla sestra. 
Paní L. má základní vzdělání, nikdy neměla své vlast-
ní zázemí.
Po rozchodu s posledním partnerem požádala o po-
skytnutí sociální služby azylový dům. Zde nejprve 
bydlela se čtyřmi dětmi, byla těhotná. O své děti
řádně pečuje a má je velmi ráda. 
Po nastěhování do azylového domu byla paní L. posky-
tována potravinová pomoc, bylo jí poskytnuto obleče-
ní pro ni i pro děti, dále byla paní L. poskytnuta pomoc
s hledáním základní školy pro dcery a vyřízení nezbyt-
ných formalit k nástupu.

Se sociální pracovnicí požádala o dávky hmotné nouze
a vydání nového občanského průkazu. V době před 
termínem porodu pátého dítěte s pomocí sociální
pracovnice zkontaktovala pracovnice Klokánku a spo-
lečně vyřídily umístění dětí po dobu její hospitalizace
v tomto zařízení. Po porodu pátého dítěte sepsala paní 
L. se sociální pracovnicí návrh na svěření syna do své 
péče. Návrh poté podala k soudu. 
V průběhu času si uživatelka začala uvědomovat také 
příčinu svých problémů. V této době se rozhodla, že 
již žádného partnera nechce a bude žít sama s dětmi. 
Z azylového domu se odstěhovala do podnájmu, který 
si sama našla. 

Dům pro matky s dětmi, Přerov
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Centrum sociálních služeb

Adresa: U Nových válcoven 1571/9, Hulváky, 709 00 Ostrava 9
Email: cssostrava@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 100 (azyl. dům), 773 770 101 (noclehárna)

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové denní centrum     Azylový dům
  Noclehárna

Nízkoprahové denní centrum:
Počet kontaktů 17 638

Počet intervencí 1 417

Počet uživatelů (muži / ženy) 696 (603 / 93)

Kapacita 60

Noclehárna:
Počet uživatelů 636

Kapacita 80

Počet vydané stravy 15 885

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Od 1. 5. 2013 došlo ke snížení poplatku za noclehárnu z 45 Kč na 40 Kč za noc

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Zvýšení personálního obsazení o jednoho pracovníka v sociálních službách na hlavní pracovní poměr     Rozvoj projek-

tu Reshare – přijetí jednoho zaměstnance do hlavního pracovního poměru     Dokoupení nových postelí na noclehárně   
  Projekt výstavby nové budovy noclehárny (s denním centrem)     Rozvoj azylového domu – uzavření smlouvy s RPG 

byty Ostrava. Celková snaha je umístění osmi uživatelů do bytu

Azylový dům:
Počet uživatelů 94 

Počet lůžkodnů 17 357

Kapacita 56

Počet vydaných obědů 2 366

Zimní noční centrum – počet návštěv  5 419

Dobrovolníci:
Každé úterý dochází na Nízkoprahové denní centrum zdravotní 

sestra. Věnuje se uživatelům Nízkoprahového denního centra 

a noclehárny

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 5 948 523 Kč

Moravskoslezský kraj 50 000 kČ

Moravskoslezský kraj – IP 1 000 000 Kč

Magistrát města Ostravy 1 948 723 Kč

Dárci 
Potravinová banka Ostrava, hotel Clarion, Hypermarket Globus
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Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi

Adresa: Gen. Píky 25, 702 00 Ostrava-Fifejdy
Email: md_ostrava@salvationarmy.org, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org
Tel.: 773 770 118, 773 770 119, 773 770 120

Registrované sociální služby:
  Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
  Noclehárna pro ženy

Azylový dům:
Pro matky s dětmi
Kapacita (pokoje / lůžka) 10 / 32

Pro ženy
Kapacita (pokoje / lůžka) 14 / 30

Využití služby (uživatelky / lůžkonoce) 140 / 16 827

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  3. ročník soutěže „Polévka je grunt“     Rozdávání vánoční polévky s představiteli magistrátu Ostrava, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za účasti senátora Leopolda Sulovského     Účast na sběru šatstva ve spolupráci 
s hotelem Imperiál
 
Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 4 570 000 Kč

Moravskoslezský kraj 50 000 Kč

Úřad práce 117 920 Kč

Magistrát města Ostravy 1 570 000 Kč

Noclehárna:
Kapacita (lůžka) 14

Využití služby (osoby / lůžkonoce) 111 / 3 301

Součástí sociální služby noclehárna je tzv. „volná židle“. Je to níz-

koprahová služba, kterou poskytujeme při naplnění noclehárny

Kapacita (židle) 20

Využití služby (osoby / noc) 42 / 937

Volnočasové aktivity: 
2 kluby „Klubíčko“ pro maminky s dětmi do 3 let věku dítěte

a klub pro děti „Dobrá zpráva“ pro děti do 13 let věku dítěte. 

Využití: 75 klubů pro děti a 32 klubů pro matky s dětmi

Obecně prospěšné práce:
V našem zařízení tuto službu vykonaly 3 osoby

Firemní dárci
C&C, Tesco – Futurum Ostrava, Hotel Imperiál, Dm drogerie 

markt Česká republika, Vyšší odborná škola Sokrates s. r. o., 

Vyšší odborná škola Ahol s. r. o, Pekařství Velička

Spolupracující organizace
Potravinová banka Ostrava
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Obědy:
(pro seniory a nízko-příjmové obyvatelé sídliště,
ve kterém je situován azylový dům) 
Kapacita (míst) 30

Využití (obědy) 3 630

Veřejně prospěšné práce:
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsme využili tuto mož-

nost pro 2 dlouhodobé zaměstnance 

Dobrovolníci
6 dobrovolníků pracovalo v klubech pro děti „Dobrá zpráva“ 

individuální akce
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Prevence bezdomovectví

Adresa: Palackého 25, 702 00 Ostrava 1
Email: prevence_ostrava@armadaspasy.cz
 marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org
Tel.: 737 215 431, 773 770 140

Registrované sociální služby:
  Terénní programy

Terénní programy:
Okamžitá kapacita služby  5

Počet uživatelů 163

Počet kontaktů 3 038

Počet intervencí  395

Počet uživatelů tréninkových bytů (k 31. 12. 2013)
Muži 31

Ženy 40

Děti  89

Počet praktikantů 12

Počet stážistů  11

Počet dobrovolníků 1

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  V rámci velmi dobré spolupráce jsme získali pro naše uživatele do nájmu dalších 9 bytů od městských obvodů

Moravská Ostrava a Přívoz     Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči jsme uspořádali přednášku a společ-
ný pobyt pro uživatelky s dětmi     Podpis smlouvy o spolupráci s Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz při
obsazování bytů     Účast na konferenci EAPN o chudobě v Bruselu spolu s vybranými uživateli     Navázání spoluprá-
ce s RPG reality     Účast na národní potravinové sbírce     Účast na sběru šatstva ve spolupráci s hotelem Imperiál

  Prezentace projektu v rámci ČR a SR (Brno, Kopřivnice, Nitra)

Rozvojové plány pro rok 2014:
  V rámci města Ostravy rozšířit naše služby do dalších obvodů současně s odloučenými pracovišti a programem pro 

děti     Pokračování v projektu „sociální inkluze“     Společná setkání s uživateli s pastoračním programem – Velikonoce, 
Vánoce     Zřízení pozice „domovníka“ v domech, ve kterých máme v nájmu většinu bytů     Rekonstrukce prostor 
kanceláří Prevence bezdomovectví

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 1 122 000 Kč

Moravská Ostrava a Přívoz 60 000 Kč

Magistrát města Ostravy Inkluze 2013–2014 125 000 Kč

Magistrát města Ostravy 800 000 Kč

Firemní dárci
C&C, Tesco – Futurum Ostrava, Hotel Imperiál, Dm drogerie 

markt Česká republika, Vyšší odborná Sokrates s. r. o., Vyšší

odborná škola Ahol s. r. o, Pekařství Velička

Spolupracující organizace
Potravinová banka Ostrava

Dobrovolníci
Počet dobrovolníků 1  –  aktivity pro děti v rámci výletů
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Domov Přístav Ostrava-Kunčičky

Adresa: Holvekova 38a, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Email: pristav@armadaspasy.cz
Tel.: 596 237 151

Registrované sociální služby:
  Domov se zvláštním režimem 

Domov se zvláštním režimem:
Kapacita (muži i ženy) 44

Celkový počet uživatelů za rok 57

Počet lůžkodnů 15 993

Účast na volnočasových aktivitách (osoby) 1 881

Účast na terapeuticko-pracovních programech 481

Účast na duchovních programech 3 010

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Započali jsme pravidelné týdenní aktivity pro uživatele, na kterých se ve větší míře podílejí pracovníci přímé péče. Pro-

běhly taktéž pravidelné měsíční výlety do různorodých míst v Moravskoslezském kraji     Zaměřili jsme se více na indi-
viduální práci s uživateli a jejich potřeby – kontrola plánování a naplňování potřeb uživatelů     Vybudovali jsme vstupní 
přístřešek, který slouží taktéž jako kuřárna     V druhé polovině roku jsme realizovali generální výměnu vodovodního 
potrubí a výměnu obkladů a dlažeb. Byly položeny nové podlahy a podlahové krytiny, kompletní nová zdravotechnika, 
proběhly stavební úpravy, díky kterým je nyní Domov Přístav bezbariérový     Proběhla výměna kamerového systému, 
díky tomuto je nyní Domov Přístav, uživatelé i pracovníci ve větším bezpečí     Proběhlo vymalování všech místností
v budově     Od začátku roku 2013 pracuje na pozici ředitele Mgr. Daniel Cieślar     Od prosince mohou služby našeho 
zařízení využívat taktéž osoby na vozíčku, které zvládají samostatný pohyb po budově

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Zrealizujeme novou recepci, kde bude pracovat zaměstnanec na VPP, který zároveň bude opravovat uživatelům 

drobné vady na ošacení     Posílíme úklid v budově o zaměstnance pracující na odpolední směny, kdy je úklid nejví-
ce potřebný a efektivní     Zřídíme novou kuchyňku pro uživatele, ve které si budou moci připravit jednoduchá jídla

  Chceme upravit kulturní místnost na způsob reminiscenčního „obýváku“, vybaveného podobně, jako to bylo za jejich 
mládí, či v produktivním věku     Dojde k úpravě kuřárny, kde budou otíratelné zdi a zvýší se úklid a hygiena v této
místnosti     Zorganizujeme Den otevřených dveří, v rámci kterého slavnostně předvedeme výsledek rekonstrukce
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Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV  3 780 000 Kč 

Magistrát města Ostravy 3 480 000 Kč

Firemní dárci
Vítkovice Machinery Group a. s. , Potravinová banka o. s. ,

Nadace bratrů Šuškových

Dobrovolníci
Ludmila Šuláková, Miloš Martínek



M
oravskoslezský kraj, M

agistrát m
ěsta O

stravy

27

Domov Přístav II

Adresa: Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava
Email: domov_pristav2@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 267

Registrované sociální služby:
  Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem:
Kapacita (lůžka)  29

Celkový počet uživatelů za rok 34

Počet lůžkodnů 9 858

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  23. 1. proběhlo slavnostní otevření služby.     V lednu a v únoru probíhala sociální šetření a postupné přijímání uživa-

telů do služby     Kapacita služby byla naplněna na začátku března 2013     Služba získala fi nanční prostředky na úpravu 
okolí Domova pro odpočinek a venkovní aktivity s uživateli

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Navýšení počtu personálu o jednoho zaměstnance na pozici uklízečka / kuchařka     Dokončení úprav okolí Domova 

v první polovině roku 2014. Přínosem úprav bude vznik prostor pro venkovní odpočinek a aktivity uživatelů     Zpra-
cování projektu na využití podkroví objektu Domova. Přínosem má být zvýšení komfortu uživatelů, vznik samostat-
ných kanceláří pro sociální pracovnice a tím i zvýšení kvality individuální práce s uživateli a navýšení počtu provozních
a skladových prostor

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 3 048 000 Kč

Magistrát města Ostravy 3 050 000 Kč

Počet zájemců o službu, kteří nemohli být přijati

z kapacitních důvodů 90

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz:

bezplatné zapůjčení pozemku a budovy pro poskytování

sociální služby
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Sbor a komunitní centrum

Adresa: Marie Majerové 1 733/6, 708 00 Ostrava-Poruba
Email: sbor_ostrava@armadaspasy.cz, janneke_rozema@czh.salvationarmy.org
Tel.: 773 770 131 

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služba pro seniory
a osoby se zdravotním postižením:
Kapacita (uživatelé) 30

Počet uživatelů 37

Kontakty 1 948

Intervence 205

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  V létě jsme ve spolupráci se Svazem důchodců ČR zorganizovali společnou akci na zahradě se zpěvem lidových písní. 

Tato akce povzbudila naše uživatele a prohloubila vztah se spolupracující organizací

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Chceme upevnit spolupráci s dalšími organizacemi pracujícími se seniory a v rámci strategického plánování také

oslovit další zájemce o službu

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 900 000 Kč 
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Dárci
New Yorker, Potravinová banka Ostrava
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Komunitní centrum Přívoz

Adresa: Božkova 65, 701 00 Ostrava-Přívoz
Email: kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 134

Registrované sociální služby:
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
Kapacita (uživatelé)  20

Počet uživatelů 128

Počet kontaktů 4 954

Intervence 473

Za rok 2013 navštívilo klubovou činnost 764 uživatelů

a kontaktní místo 4 190 uživatelů

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Ve spolupráci s městskou částí Ostrava-Přívoz jsme získali do pronájmu zahradu za centrem. Toto nám umožní

organizovat více aktivit pro uživatele venku, v bezpečném prostředí     Díky vánoční akci „Strom splněných přání“ s OC 
Šestka mohlo také naše centrum obdarovat ty nejpotřebnější     K Mezinárodnímu dni dívek jsme uspořádali Den pro 
dívky v našem centru

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Díky možnosti využít zahradu se našemu centru otevírají nové možnosti pro děti všech věkových kategorií, které 

NZDM navštěvují. Zahrada nám poslouží při realizaci nových vzdělávacích a výchovných cílů v rámci služby a doufáme,
že se nám podaří zapojit také obyvatele z nejbližšího sousedství centra, aby nám pomáhali pozemek kontrolovat
a udržovat

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 550 000 Kč

Magistrát města Ostravy 490 000 Kč
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Uživatelka díky podpoře a motivaci ze strany
pracovníků úspěšně pokračuje třetím ročníkem 
SOU. 
Dva uživatelé ze skupiny mládežníků si našli práci na 
dobu určitou u technických služeb, úspěšně zvládli 
3 měšíční zkušební dobu a dále se učí pracovním
návykům.
Další z uživatelů pokračuje ve svém vzdělávání
na SOU, které chtěl již ukončit, ale za podpory
pracovníka své rozhodnutí změnil. 
U mladších dětí se díky společnému doučování 
zadařilo pomoci uživatelům k lepším známkám
z domácích úkolů. Děti také měly možnost v rámci 
příjemného trávení volného času naučit se pravi-
dlům různých deskových a společenských her.
Starší školní děti měly v rámci pracovníky připrave-
ného celoročního projektu nazvaného Mapa mož-
nost procvičit se v různých oblastech. Byly to např. 
mentální dovednosti, orientace a znalosti v oblasti
přírodovědy i vlastivědy, procvičování fyzické zdat-
nost, vaření.

Komunitní centrum Ostrava-Přívoz

Pan Václav žil několik let střídavě na ulici, na
noclehárně a v azylovém domě. Vzhledem k věku 
se jeho zdravotní stav zhoršoval, několikrát byl 
hospitalizován v nemocnici. Pokaždé se však z ne-
mocnice vracel na ulici. V zimě strávil několik dní na 
ulici a omrzly mu dolní končetiny. Znovu se dostal 
do nemocnice, tentokrát ve velmi špatném stavu 
a lékaři museli provést částečnou amputaci obou
dolních končetin. Pan Václav se po tomto zákroku 
dostal do léčebny dlouhodobě nemocných a ne-
věděl, co bude dál. Začal si uvědomovat, že potře-
buje péči jiných osob. Na ulici jako v minulosti by 
žít již nezvládl a přijetí do azylového domu nebo 
na noclehárnu představovalo pro člověka na inva-
lidním vozíku velký problém. Sociální pracovnice 
se společně s panem Václavem obrátila s žádostí
o přijetí na sociální pracovnice Domova Přístav II. 
Díky individuálnímu přístupu se zanedlouho stabi-
lizoval nejen zdravotní stav pana Václava, ale také 
jeho sociální situace. Pan Václav se aktivně zapo-
juje do života Domova Přístav II a našel zde neje-
nom střechu nad hlavou, ale také potřebnou péči,
soukromí a nové přátele. Společně se zaměstnanci 
Domova hledá nové cíle svého života. Jedním z nich 
je například obnovení kontaktu s rodinou.

Přístav II. Ostrava
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Azylový dům a noclehárna pro muže

Adresa: Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov
Email: ad_havirov@czh.salvationarmy.org
Tel.: 773 770 141

Registrované sociální služby:
  Azylový dům
  Noclehárna

Azylový dům:
Kapacita (míst) 39

Počet uživatelů 94

Počet noclehů / lůžkodnů 12 570

Tréninkového bydlení (osoby) 21

Pastorační programy (osoby) 4 837

Volnočasové programy (osoby) 105

Pracovní programy (osoby) 119

Veřejně prospěšné práce (VPP – osoby) 2

Obecně prospěšné práce (OPP – osoby / hodiny) 2 / 114,5

Počet vydaných porcí jídla (uživatelé) 4 532

Počet vydaných porcí jídla (senioři) 4 365

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Podařilo se nám zaměstnat dva naše uživatele tréninkového bytu na „veřejně prospěšné práce“     Rozšířili jsme

tréninkové bydlení o další dvě bytové jednotky pro 4 uživatele     V tomto roce proběhla další výměna zbývajících
starých oken za nová. Součástí výměny bylo vybudování vstupu na zahradu z budovy AD

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Zaregistrovat novou službu terénní program     Pokračovat v zaměstnání lidí na „veřejně prospěšné práce“     Natřít 

fasádu budovy

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 1 923 600 Kč

Magistrát města Havířova 850 000 Kč

IP MSK (azylový dům) 2 539 074 Kč

Firemní dárci
PENAM, a. s., ELMAX STORE a. s.

Spolupracující organizace
ADRA, Potravinová banka Ostrava

Noclehárna:
Kapacita (míst) 18

Počet uživatelů 173

Počet noclehů / lůžkodnů 5 358

Volnočasové programy (osoby) 5

Počet vydaných porcí jídla 5 358

Volná židle (můži) 72
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Dům pro matky s dětmi

Adresa: Dvořákova 21, 736 01 Havířov
Email: vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz
Tel.: 737 215 423

Registrované sociální služby:
  Azylový dům

Azylový dům:
Kapacita (lůžka) 60

(matky / děti) 18 / 30

Terénní byty (matky / děti) 5 / 7

Počet intervencí 287

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Zimního programu volné židle využilo šest žen z Havířova     V bezbariérovém bytě byla ubytována tělesně a smys-

lově hendikepovaná maminka s dcerou     Podařilo se nám získat další dva terénní byty     Velký úspěch, hlavně u dětí, 
slavily akce pořádané v rámci volnočasových aktivit (vítání prázdnin, koblihový den, karneval, výlety do ZOO, Mikuláš)   

  Díky grantu RICS se nám podařilo zrekonstruovat a vybavit soc. zařízení ve všech pokojích v azylovém domě     Od 
května  jsme vytvořili jedno místo VPP pro údržbáře     Získali jsme další dva byty pro uživatelky, které jim po osmnácti 
měsících dobré spolupráce zůstanou, nemusí se již tedy stěhovat na další adresu     Byla provedena celková výměna
sociálních zařízení v osmnácti pokojích a dvou kancelářích v  azylovém domě  (díky daru RICS) a vybavení herny nábyt-
kem     Byl rekonstruován klíčový a dveřní systém v azylovém domě

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Terénní byty převést do systému postupného získání nájemní smlouvy přímo uživatelkám s dětmi     Vytvořit chy-

bějící úložné prostory

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 1 213 200 Kč 

Magistrát města Havířova 466 346 Kč

Úřad práce 103 322 Kč

EU prostřednictvím OPLZZ 3 490 400 Kč
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Dárci
MMH Havířov, HC AZ Havířov, Penam a.s., Potravinová banka 

Ostrava, MUDr. Ivana Hladíková

Počet uživatelů (matky) 60

( v bytech, které jsou součástí azylového domu, bylo v roce 2013

ubytováno 9 matek a 26 dětí)
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Služby následné péče

Adresa: Dům pod svahem – služba následné péče pro muže
 Pod Svahem 284/1, 736 01 Havířov
 Vyhlídka pro ženy – služba následné péče pro ženy
 Obránců Míru 618/5, 736 01 Havířov
Email: tomas_kolondra@armadaspasy.cz
Tel.: 731 411 077

Registrované sociální služby:
  Služba následné péče

Dům pod svahem:
Kapacita (uživatelů) 23

(15 přímo v Domě pod svahem

a 8 v tréninkových bytech Domu pod svahem)

Podpořených uživatelů  40

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Od ledna byla služba následné péče rozšířena o provoz zařízení pro ženy     Můžeme tak nabízet podporu v abstinenci 

od alkoholu a hraní i ženám     První tři úspěšní absolventi programu po 18 měsících v Domě pod Svahem a dvou letech 
v tréninkovém bytě ukončili službu následné péče a získali nájemní smlouvu. Po celou dobu abstinují a po letech života 
na ulici se plnohodnotně zařadili zpět do společnosti

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Stabilizovat službu Vyhlídka pro ženy tak, abychom tuto službu ženám závislým na alkoholu mohli nabízet i v dalších 

letech     Získání dalšího tréninkového bytu pro absolventy programu Domu pod svahem, navýšení kapacity na 25 
uživatelů. Cílem je uspokojit poptávku po službě     Uskutečnit dlouhodobé vzdělávání klientkám z Vyhlídky pro ženy. 
Jde o vzdělávání „Získej a udrž si práci“. Klientky budou lépe připraveny na možnosti trhu práce a uplatnění se na něm   

  Plánujeme zapojení služby do preventivních programů určených pro žáky a studenty škol. Chceme být užiteční svému 
okolí a zapojit se do primární prevence     Vytvoření nové terapeutické místnosti v Domě pod svahem. Cílem je mít 
vlastní oddělený prostor pro skupinovou práci

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 3 045 000 Kč

OPLZZ – Vyhlídka pro ženy  1 296 908 Kč

Nadace OKD – Dům pod svahem 24 602 Kč

Vyhlídka pro ženy:
Kapacita (uživatelů) 8

Podpořených uživatelů 15
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Sbor a komunitní centrum

Adresa: J. Seiferta 8, 736 01 Havířov-Město
Email: sbor_havirov@armadaspasy.cz
Tel.:  773 770 176

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

  se zdravotním postižením
  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením:
Kapacita (osoby) 15

Kapacita terénní formy služby (osoby) 2

V roce 2013 prošlo službou 17 uživatelů

Počet intervencí 1 341

Počet vydaných porcí jídla 3 499

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi:
Kapacita (osoby) 25

Kapacita terénní formy služby (osoby) 3

V roce 2013 prošlo službou 36 rodin.

Počet intervencí 1 372

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Zavedli jsme v pořadí druhý volnočasový klub pro seniory z blízkého okolí     Měli jsme několik akcí nad rámec běžné

služby (kinokavárny, přednášky preventistek PČR, výlety, grilování na zahradě     Zorganizovali jsme Den seniorů,
vánoční besídku napříč službami, které poskytujeme     Pro rodiny s dětmi jsme uspořádali Karneval, Den dětí,…

  Církev Armáda spásy: V průběhu roku  jsme v našem sboru přivítali 5 nových členů     V létě jsme uspořádali tábor 
pro více než třicet dětí z celé republiky     Ke konci školního roku jsme uspořádali víkendový pobyt na chatě v Jeseníkách

  Před vánočními svátky jsme rozdávali kolemjdoucím na náměstí v Havířově společně s panem primátorem polévku
  Společně s ostatními církvemi v Havířově jsme zorganizovali Půlnoční shromáždění na náměstí, jehož se účastnilo 

kolem tisíce lidí     U příležitosti Velikonoc, Adventu, Vánoc a Silvestra jsme ve sboru uspořádali speciální programy
  S rodiči a dětmi jsme vystupovali v Brně na Vánočním koncertu s tancem a zpěvem s tamburínkami

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Podali jsme žádost o fi nanční podporu Nadaci Terezy Maxové

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 1 975 000 Kč 

Magistrát města Havířova 483 654 Kč
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Dobrovolníci
Pomáhalo nám devět dobrovolníků (výdej obědů, úklid, pomoc 

na zahradě, tvorba výrobků k prodeji) kteří celkem odpracovali 

411 hodin
Spolupracující organizace
Centrum Nové naděje, OSPOD Havířov, občanské sdružení 

Šumbarák, Potravinová banka Ostrava
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Komunitní centrum

Adresa: Obránců míru 740/15, 736 01 Havířov-Šumbark
Email: sbor_havirov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 181

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením:
Kapacita (osoby) 15

Kapacita (osoby) 1

Počet uživatelů 11

Počet intervencí 693

Počet vydaných porcí jídla 3 219

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Pro seniory jsme uspořádali několik akcí nad rámec běžné služby (přednáška preventistek PČR, výlety, grilování na

zahradě, šachový a žolíkový turnaj atd.)     Zorganizovali jsme Den seniorů, kterého se účastnili naši uživatelé a také 
senioři z dvou havířovských domovů pro seniory     Zaměstnancům NZDM se zvýšil pracovní úvazek o tři hodiny, každý 
měsíc se konaly min. dvě akce nad rámec klubů     Děti byly pozvány do Domova seniorů, vystupovaly na náměstí
u příležitosti Dne sociálních služeb, také vystupovaly na Dni seniorů     Spolupracovali jsme s knihovnou, kde děti 
navštěvovaly jejich akce, děti byly také na bowlingu, plaveckém bazénu      Poprvé jsme pro děti připravili třídenní 
příměstský tábor

Rozvojové plány pro rok 2014:
  V roce 2014 se bude komunitní centrum přemisťovat do nových prostor z důvodu demolice domu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
Kapacita (osoby) 25

Počet uživatelů (děti) 138 

Počet návštěv 4 043 

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 860 000 Kč

Magistrát města Havířova 241 827 Kč 

Spolupracující organizace
Centrum Nové naděje, OSPOD Havířov, občanské sdružení 

Šumbarák, Potravinová banka Ostrava

Dobrovolníci
V oblasti výdeje obědů a úklidu nám pomáhalo 7 dobrovolníků, 

kteří celkem odpracovali 280 hodin

Při pomoci dětem s úkoly a na klubech nám pomáhalo 7 dobro-

volníků, kteří celkem odpracovali 251 hodin



Na otázku „Proč pracuji v Armádě spásy“ je jed-
noduchá odpověď. Je to má srdeční záležitost. 
Jsem křesťanka víc jak 18let. V životě jsem pro-
šla různými životními zkouškami. Moje srdce je 
u žen, které mají podobné problémy, které jsem 
měla i já. Ženy bité, týrané, sexuálně zneužíva-
né. Rozumím ženám, dokážu pochopit každou 
z nich. Byla mi podána ruka a dnes s odstupem 
času se mohu ztotožnit s posláním Armády spásy
– Polévka, Mýdlo, Spasení.
Pro někoho pracovat v Armádě spásy je práce
a pro někoho je to poslání. Já mohu říct, že je to 
obojí – poslání i práce. Jsem věčná Bohu za vše, co 
pro mě udělal a za Boží dotek v mém životě. 

Zdenka, Dům pro matky s dětmi Havířov

„Když před dvěma měsíci umíral uživatel Domu 
pod svahem, neumíral sám, ale v kruhu svých 
blízkých.“

Jan F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb
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Pan Ing. Evžen byl v době, kdy poprvé začal na-
vštěvovat naše komunitní centrum, smutný
a unavený senior bez chuti do života. Postupem 
času se stal pravidelným návštěvníkem klubů 
pořádaných pro seniory, také při nedělním shro-
máždění téměř nikdy nechybí. V jeho tváři je vždy 
vidět úsměv a svým úžasným elánem povzbuzu-
je všechny kolem sebe. V prosinci se rovněž stal 
stoupencem Armády spásy a již dávno je pro náš 
sbor důležitou částí a pozitivně motivuje i mladší 
členy či návštěvníky.

Sbor a komunitní centrum Havířov

Pana Františka mohli vídávat občané Havířova, 
jak obchází odpadkové koše a hledá sběr. Byl na 
něj vždy žalostný pohled pro jeho potrhané, špi-
navé a nepadnoucí oblečení. Do Armády spásy ho 
přivedli členové jedné místní církve. Protože měl 
snahu své problémy řešit, podařilo se mu, s pod-
porou sociálního pracovníka, vyřešit své dluhy
v plné výši. Postupně prošel noclehárnou, azylo-
vým domem a dostal se do tréninkového bytu, 
který využívá doposud. Žije zde s kamarádem, 
působí spokojeně a plánuje další život.

Azylový dům a noclehárna pro muže, Havířov



M
oravskoslezský kraj, Statutární m

ěsto O
pava

37

Centrum sociálních služeb Samaritán

Adresa: Nákladní 24, 746 01 Opava
Email: css_samaritan@armadaspasy.cz
Tel.: 553 712 984, 773 770 184

Registrované sociální služby:
  Azylový dům      Nízkoprahové denní centrum
  Noclehárna pro muže    Sociální rehabilitace

Azylový dům:
Kapacita (uživatelé) 30

Azylový dům / byty 23 / 7

Počet uživatelů 61 

Nových uživatelů / opakovaně 25 / 36

Počet lůžkodnů 9 845

Počet vydaných snídaní / obědů / večeří 905 / 1 742 / 2 060

Nízkoprahové denní centrum:
Kapacita služby (osoby) 30

Počet jedinečných uživatelů (muži / ženy) 315 (253 / 62)

Počet návštěv 9 371

Počet kontaktů 6 186

Počet intervencí 681

Počet vydaných polévek NDC 4 990

Počet sprchování 1 924

Počet návštěv šatníku 730

Počet volnočasových aktivit 17

Počet kontaktů v terénu 113

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Od září 2013 změna ředitele Centra sociálních služeb Samaritán a změna koordinátora Domu pro ženy a matky s dětmi
  Zúčastnili jsme se Dne sociálních služeb v Opavě a Národní potravinové sbírky v Globusu     Duben – návštěva Loutko-

vého divadla, kde děti viděly pohádku Křesadlo     Navýšili jsme kapacitu azylového domu na 30 lůžek, na farmě ve Straho-
vicích byl vytvořen byt pro 3 uživatele     V listopadu se uskutečnila v kostele sv. Václava v Opavě „Noc venku“. Ocenění 
„Opavský anděl“ pro sociální pracovnici Moniku Rybovou     Ve spolupráci s ÚP Opava se podařilo zaměstnat celkově
9 uživatelů na pozicích pracovníků veřejně prospěšných prací     V rámci projektu Nadace OKD za přispění fi nanční částky 
se podařil nákup peletkovacího stroje na výrobu peletek, který je v současné době v testovacím provozu

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Kompletní rekonstrukce a modernizace prostor Centra sociálních služeb Samaritán     Oslovíme Nadaci ČEZ s žádostí

o podporu pro zakoupení a instalaci kotle na pelety

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV (noclehárna muži)  1 092 000 Kč

IP 2 788 400 Kč

Magistrát města Opavy 190 000 Kč

Sociální rehabilitace:
Kapacita (uživatelé) 3 

Počet uživatelů 20

Počet intervencí 751

Počet kontaktů 1 022

Noclehárna:
Kapacita (osoby / noc) 18

Počet jedinečných uživatelů 131

Počet lůžkodnů 4 610

Počet intervencí 174

Počet kontaktů 4 610

Počet vydaných NC polévek 1 414

Počet využití Volné židle 342

Obecně prospěšné práce:
Počet odsouzených 1

Počet odpracovaných hodin 70

Firemní dárci
Teva, Czech Industries, Potravinová banka Ostrava

Dárci:
Farář římskokatolická církev farnost Dolné Benešov organizace 

sbírky otec Pavel Kuchař, Nadace OKD
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Dům pro ženy a matky s dětmi

Adresa: Rybářská 86, 746 01 Opava
Email: md_opava@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 192

Registrované sociální služby:
  Azylový dům 
  Noclehárna

Azylový dům:
Počet uživatelů – děti / matky 55 / 30

ženy 11

Kapacita (lůžka) 47

(matky s dětmi / ženy) 42 / 5

Tréninkové bydlení  7

Duchovní program 30

Volnočasový program 120 

Sociálně vzdělávací program 76

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Leden, únor – Kurz efektivního rodičovství (KER), projekt Krokuz (Krok ku zdraví) dvoudenní semináře se zdravotní té-

matikou pro matky s dětmi. Akce měla význam nejen rekreační a vzdělávací, ale také došlo k posílení vazeb mezi maminkami
a jejich dětmi při večerním společném programu     Březen – prezentace našeho zařízení na velikonočním stánku     Duben 
– návštěva Loutkového divadla, kde děti viděly pohádku Křesadlo     Květen – prezentace našeho zařízení na Dni sociálních 
služeb     Červen – naše uživatelky se zúčastnily dalšího dvoudenního semináře v rámci projektu Krokuz, tentokrát v Suché
Rudné     Červenec – Hurá prázdniny – akce věnovaná dětem (přítomni také partneři maminek a tatínci dětí, takže akce měla 
pozitivní dopad na upevňování rodinných vztahů)     Srpen – spolu s organizací Open House jsme uspořádali „rozloučení 
se“ s prázdninami s názvem Odpoledne plné her (hry, výtvarné tvoření, fotbal, grilování)     Říjen – v rámci Dnů chudoby 
naše zařízení uspořádalo dvě přednášky (o Afghánistánu a o Tanzánii)     Listopad – ve spolupráci s jinými neziskovými 
organizacemi jsme uspořádali v Opavě Noc venku, akce Společně malujeme svět (maminky a  děti vytvořily koláže, které 
jsme odeslali do Litoměřic na soutěž)     Prosinec – realizace vánočního stánku s výrobky našich uživatelek a jejich dětí

  Prosinec – společná vánoční večeře, slavnostní předání dárků z projektu Strom splněných přání – OC Šestka

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Chceme zorganizovat akci Noc venku, která přibližuje veřejnosti problematiku lidí bez domova, činnost Armády spásy

a dává možnost oslovit případné dárce     Od SMO jsme v roce 2013 dostali do výpůjčky domek nedaleko domu pro ženy
a matky s dětmi v Opavě. Domek by měl v roce 2014 projít rekonstrukcí. Našim zájmem je zde vybudovat 3 samostatné
bytové jednotky pro uživatelky sociální služby azylový dům

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV (noclehárna ženy) 489 000 Kč

IP 2 617 600 Kč

Magistrát města Opavy 120 000 Kč

Firemní dárci
Teva, Czech Industries, Potravinová banka Ostrava, OC Šestka

Noclehárna:
Kapacita (lůžka) 7

Počet uživatelů 42

Počet noclehů 1 908

Dobrovolníci
Spolupracujeme se šesti dobrovolníky, kteří zajišťují volnoča-

sové aktivity (výtvarné aktivity, doučování dětí, kurz angličtiny 

pro maminky). V rámci maturit žáci Střední škola průmyslové

a umělecké Opava vytvořili uměleckou práci ve vstupní chodbě 

do azylového domu s tématikou „Přístav“.
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Sbor a komunitní centrum

Adresa: Rybářská 86, Opava, 74601
Email: petr_a_jana_kovacikovi@czh.salvationarmy.org
Tel.: 737 215 422

Bohoslužba:
Neděle 16.00 – 18.00 50

Neděle 10.00 – 12.00 20

Klub Paprsek:

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Velmi významné pro náš sbor bylo založení práce v Čermné ve Slezsku, kde mnoho lidí přijalo Ježíše Krista jako svého 

spasitele. Zároveň zde sbor významně působí ve všech oblastech pomoci lidem     V Opavě jsme v rámci scházení mládeže 
otevřeli kavárnu, která slouží k setkávání lidí různých generací. Uživatelky ADMD jsou zde plně zapojeny jako dobrovolnice 
a vykonávají práci obsluhy

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Plánujeme zaměstnat v rámci Komunitního centra člověka na první kontakt s lidmi v terénu a to formou VPP     V roce 2014 

chceme skrze výuku hry na hudební nástroje založit taneční a pěvecký sbor z okruhu mladých lidí     Chtěli bychom provést 
úpravu zadní části budovy na příjemné posezení. V budově chceme přizpůsobit místnost, která je nyní sklad pro setkávání 
mládeže     Rozvíjíme výbornou spolupráci s OC Breda, kde nám je každoročně umožněna kotlíková sbírka a pro rok 2014 jsme 
oslovili OC Breda pro umístění panelu s naší činností

(úterý 16.00 – 18.00) – Výtvarná a jiná rukodělná tvorba, čtení, 

hraní deskových a jiných společenských her, výlety, exkurze, 

procházky… Program je koncipován tak, aby obsahoval část 

zážitkovou, poznávací, vzdělávací či výchovnou 15 

Sportovní klub:
(středa 15.00 – 17.00) – Sportovní aktivity, výuka tance, jízda na 

bruslích, kolech, plavání, míčové a jiné zábavné hry atd. 15

Hudební klub:
(čtvrtek dle individuální domluvy) – Individuální výuka hry na 

hudební nástroje podle zájmu dětí a možností zaměstnanců či 

dobrovolníků 4

Klub Mládež:
(pátek 18.00 – 21.30) – Mladí lidé tráví čas společně, sdílí se, 

podporují se v řešení problémů a hledání svého místa ve společ-

nosti atd. Součástí jsou přednášky, semináře, diskusní skupinky, 

tvořivé dílny atd. 12 

Kavárna:
(sobota 14.00 – 20.00) – Mládež „provozuje“ kavárnu, která 

je otevřena široké veřejnosti. Mladí lidé se tak učí důležitým

dovednostem a pracovním návykům 8

Dárci a podporovatelé:
Dárci
SMO, Elim, Eurotopia, Pavel Novák

Dobrovolníci
Pomoc se odehrává při vedení volnočasových aktivit 8



„Jsem vděčný, že jsem našel pomoc v Armádě 
spásy. Mohu zde bydlet a také se stravovat. Rád 
se účastním různých akcí. Naposledy jsem měl 
možnost vypomáhat při rekonstrukci pobočky 
Městské knihovny na Jiráskově ulici nebo při stě-
hování Domova důchodců Devětsil z Ježníku do 
Krnova. Jsem rád užitečný. Tak jako mně pomo-
hla Armáda spásy, chci také já pomáhat druhým,“ 
řekl Petr Fux.

Bruntálský deník, Centrum sociálních služeb Krnov

Pro Armádu spásy pracuji s tříletou přestávkou
deset let. Během této doby se stále mění pohled na 
práci v sociální oblasti. Jedno však zůstalo: nabídka 
pomocné ruky pro ty, kteří se ocitli v tísni. Jak ženy 
přicházejí a odcházejí a s nimi jejich barvité, často 
bolestné osudy, nabízíme jim profesionální podpo-
ru, ale také se nám zapisují do našich srdcí, protože 
jaký by byl profesionál bez spoluúčasti a citu.

Stanislava, pracovnice v sociálních službách,
Opava

40
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Centrum sociálních služeb

Adresa: Čsl. armády 837/36 bcd, 794 01 Krnov
Email: csskrnov@armadaspasy.cz
Tel.: 737 215 429

Registrované sociální služby:
  Azylový dům      Noclehárna     Nízkoprahové denní centrum

Azylový dům:
Kapacita (lůžka, muži / ženy / matky / děti) 75, 35 / 10 / 9 / 21

Počet uživatelů 156 

Počet lůžkodnů 23 785

Noclehárna:
Kapacita (lůžka, muži / ženy) 10, 9 / 1

Počet uživatelů 77

Počet noclehů 4 384

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  V červnu jsme vybudovali novou kuchyňku pro 12 mužů a opravili kuchyňský kout pro 14 mužů azylového domu. To 

posílilo jejich samostatnost. Mohou si vařit sami a nejsou odkázáni na odběr jídla z naší jídelny nebo na studenou stravu   
  Od června do listopadu probíhala náročná rekonstrukce výměníkové stanice. Jednalo se o kompletní modernizaci, 

která přinese úsporu energie při vytápění objektů a ohřevu vody     V září jsme získali tři byty v obci Hošťálkovy pro
uživatele, kteří odcházejí úspěšně z azylového domu. Čtyři bývalí uživatelé azylového domu tak našli nový domov

  V září jsme zorganizovali ARMY CUP – regionální fotbalový turnaj pro klienty a zaměstnance sociálních organizací
  V říjnu proběhla rekonstrukce rozpadlé zámkové dlažby     V rámci aktivizačního programu se naši uživatelé zapojo-

vali ve spolupráci s Městským úřadem do pomoci místním občanům a neziskovým organizacím. Pomáhali s úklidem po 
tornádu, které postihlo část města, při stěhování Městské knihovny při její rekonstrukci, při stěhování v Domově pro 
seniory v rámci přesunu zařízení Devětsil a při rozvozu materiálu do volebních místností v rámci voleb do Poslanecké 
sněmovny

Rozvojové plány pro rok 2014:
  Získání dalších nájemních bytů od Města Krnova, které budou určeny pro úspěšné absolventy azylového domu – 5 bytů pro 

jednotlivce (muže a ženy) a 3 byty pro matky s dětmi (rodiny)     Od ledna 2014 zprovoznění naší nově registrované sociální 
služby Terénní programy. Služba bude poskytovat sociální podporu osobám v krizi a osobám žijícím v sociálně vyloučených 
komunitách, které chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit     Proběhne plánovaná rekonstrukce koupelen a toalet na bu-
dově C – azylový dům a noclehárna pro muže. Předpokládané náklady 450 000 Kč. To přinese zvýšení počtu WC a sprchových 
boxů – úsporu vody, zlepšení hygieny a čistoty     Rekonstrukce dětského hřiště včetně vybavení, předpokládané náklady
200 000 Kč, pro poskytnutí lepšího zázemí a vybavenosti v azylovém domě pro matky s dětmi

Nízkoprahové denní centrum:
Kapacita (osoby) 20

Počet návštěv 5 489 

Počet intervencí 532

Další programy:
Resocializační program (osoby) 107

Pracovní program 73

Volnočasový program 96

Duchovní program 41

V centrální kuchyni bylo připraveno a vydáno 28 322 porcí jídla. Z toho snídaně – 795, obědy – 18 699, večeře – 1 568; polévky

nízkoprahové denní centrum – 2 876; polévky noclehárna – 4 384 porcí

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV  6 350 800 Kč

IP MSK 435 600 Kč

Město Krnov 1 696 667 Kč

Firemní a individuální dárci
Mojmír Fryšavský, Dalibor Tesař, Česká federace potravinových 

bank, Ostrava Hrabůvka, INTERSPORT v ČR, Hypermarket

Albert, TEAM 4 YOU s. r. o., FROS ZPS s. r. o., občané města

Krnova
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Sbor a komunitní centrum

Adresa: Opavská 26, 794 01 Krnov
Email: sbor_krnov@armadaspasy.cz
Tel.: 773 770 213

Registrované sociální služby:
  Sociálně aktivizační služby pro seniory
  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociálně aktivizační služby pro seniory:
Kapacita (uživatelé) 20

Počet uživatelů 46

Počet setkání do 60 minut  640

Počet setkání nad 60 minut 16

Počet vydaných obědů  6 205

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
Kapacita (uživatelé) 150

Počet uživatelů 180

Počet setkání do 60 minut 950

Počet setkání nad 60 minut 298

Sbor:
Nedělní bohoslužba 1 287 

Nedělní škola 118

Biblické studium 320

Skupinka 679

Modlitební setkání 49

Důležité události, významné změny, dosažené výsledky v roce 2013:
  Od 1. března jsme rozšířili okruh osob NZDM o věkovou kategorii 15 – 26 let. Nyní poskytujeme naše služby ve dvou 

klubech. Klub Maják je určen pro děti ve věku 6-15 let a nový klub Labyrint je určen mládeži od 15–26 let. Klub Labyrint je 
fi nancován z projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, v rámci operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufi nancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR     V roce 2013 proběhla
v budově Sboru a komunitního centra kompletní rekonstrukce elektroinstalace v prvním patře budovy

Rozvojové plány pro rok 2014:
  V roce 2014 se budeme snažit získat fi nanční prostředky na rozšíření naší sociálně aktivizační služby pro seniory o terénní práci. 

Plánujeme také spolupráci s Městskou policií Krnov, jejímž cílem je prevence kriminality páchané na seniorech     Připojili jsme 
se k žádosti Města Krnova o fi nanční prostředky v rámci projektu „Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově“ a pokud 
bude projekt schválen, rozšíříme  v roce 2014 nabídku doučování. Na tento projekt plánujeme přijmout dva nové pracovníky

Dárci a podporovatelé:
Úřady 
MPSV 1 274 000 Kč

IP MSK 537 612 Kč

Město Krnov 216 667 Kč

Spolupracující organizace
Sdružení azylových domů v ČR



Středisko/služba
Materiálové 

náklady
Energie Služby

Osobní
náklady

Ostatní
náklady

Náklady 
celkem

Sbor a KC, Praha – SAS pro seniory 477 106 103 137 320 840 1 109 155 220 277 2 230 515

Sbor a KC, Praha – SAS pro rodiny s dětmi 13 963 72 642 65 085 292 083 627 444 400

KC, Praha 3 – SAS pro seniory 280 908 46 540 364 741 469 255 71 043 1 232 487

CSS B. Bureše, Praha – AD 1 578 034 1 625 490 778 235 6 512 835 3 045 816 13 540 409

CSS B. Bureše, Praha – noclehárna 183 870 691 974 173 905 2 239 013 511 182 3 799 944

CSS B. Bureše, Praha – NDC 3 071 606 784 667 345 344 1 590 019 285 988 6 077 625

CSS B. Bureše, Praha – soc. rehabilitace 60 497 160 393 89 211 1 163 448 124 729 1 598 278

CSS B. Bureše, Praha – terénní program 45 742 60 283 14 313 420 924 54 043 595 305

AD pro matky s dětmi, Přerov 533 774 633 824 169 058 2 895 636 538 781 4 771 074

Sbor a KC, Přerov – SAS pro seniory 42 070 23 861 93 637 738 126 94 115 991 809

Sbor a KC Přerov, – NZDM 75 641 92 024 180 485 1 284 929 146 326 1 779 406

CSS J. Korbela, Brno – AD 2 031 130 1 650 570 827 931 5 059 261 1 235 101 10 803 993

CSS J. Korbela, Brno – noclehárna 388 262 472 355 125 296 1 172 253 271 166 2 429 332

CSS J. Korbela, Brno – NDC 476 604 241 293 96 423 1 243 765 230 583 2 288 669

CSS J. Korbela, Brno – prevence bezdom. 31 723 0 292 35 756 5 047 72 818

CSS J. Korbela, Brno – AD Staňkova 68 110 556 234 202 531 862 020 1 652 573 3 341 468

Sbor a KC, Brno – NZDM 608 847 203 903 737 683 1 425 648 893 049 3 869 130

KC Dživipen, Brno – NZDM 160 680 123 505 222 591 993 536 325 793 1 826 105

NC pro děti a mládež Jonáš, Brno 157 966 87 839 77 374 1 537 044 153 401 2 013 626

CSS, Ostrava – AD 799 977 748 912 425 034 3 380 095 2 255 438 7 609 456

CSS, Ostrava – noclehárna 518 652 462 352 183 536 1 592 911 433 322 3 190 773

CSS, Ostrava – NDC 114 717 71 952 24 855 893 736 219 426 1 324 685

CSS pro ženy a matky s dětmi, Ostrava – AD 1 557 395 784 265 413 628 3 758 278 1 823 088 8 336 655

CSS pro ženy a matky s dětmi, Ostrava – 
noclehárna 218 165 102 299 11 624 398 047 62 112 792 247

Domov Přístav, Ostrava 1 948 280 931 804 2 346 886 6 178 747 1 337 021 12 742 738

Ostrava Domov Přístav 2 1 826 537 498 789 461 000 5 741 014 1 003 720 9 531 059

Komunitní centrum, Ostrava – NZDM 85 174 100 651 53 996 1 348 968 133 477 1 722 266

Sbor a KC, Ostrava – SAS pro seniory 840 103 426 796 249 853 1 147 779 274 552 2 939 084

Prevence bez., Ostrava – terén. programy 330 010 122 517 1 829 557 1 686 123 334 892 4 303 099

Azylový dům pro muže, Havířov – AD 970 365 479 202 727 658 3 349 130 795 066 6 321 420

AD pro muže, Havířov – noclehárna 139 876 268 335 67 338 1 228 654 218 410 1 922 612

SNP, Havířov – Dům Pod Svahem 626 822 299 607 573 773 2 605 821 611 056 4 717 080

SNP, Havířov – Vyhlídka pro ženy 304 164 26 800 496 913 749 276 16 556 1 593 708

AD pro matky s dětmi, Havířov – AD 567 965 889 124 678 111 3 707 420 1 100 447 6 943 066

Sbor a KC, Havířov – SAS pro seniory 226 631 0 102 895 603 888 78 663 1 012 078

Sbor a KC, Havířov – SAS pro rodiny s dětmi 66 681 0 94 664 920 696 89 180 1 171 221

KC, Havířov-Šumbark – SAS pro seniory 141 711 28 607 22 578 359 003 48 293 600 193

KC, Havířov-Šumbark – NZDM 60 276 28 607 27 612 797 974 69 816 984 285

CSS Samaritán, Opava – AD 590 218 475 855 334 200 2 041 272 598 116 4 039 661

CSS Samaritán, Opava – noclehárna 73 845 136 361 22 901 1 138 129 173 049 1 544 285

CSS Samaritán, Opava – NDC 46 394 46 377 14 922 770 493 137 552 1 015 739

Finanční přehled – náklady
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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 190 560 117 744 200 478 0 508 782

Sbor a KC, Praha – SAS pro rodiny s dětmi 0 0 2 500 350 000 352 500

KC, Praha 3 – SAS pro seniory 193 780 33 595 4 715 0 232 090

CSS B. Bureše, Praha – AD 4 472 306 578 314 424 027 8 620 757 14 095 404

CSS B. Bureše, Praha – noclehárna 472 020 2 089 0 3 280 200 3 754 309

CSS B. Bureše, Praha – NDC 200 753 7 483 1 728 463 3 676 000 5 612 699

CSS B. Bureše, Praha – soc. rehabilitace 433 840 0 0 911 900 1 345 740

CSS B. Bureše, Praha – terénní program 0 0 0 379 900 379 900

AD pro matky s dětmi, Přerov 3 884 939 11 914 125 477 800 000 4 822 329

Sbor a KC, Přerov – SAS pro seniory 0 15 567 58 330 333 583 407 479

Sbor a KC Přerov, – NZDM 0 0 9 842 1 125 017 1 134 859

CSS J. Korbela, Brno – AD 11 522 019 53 177 578 206 321 326 12 474 728

CSS J. Korbela, Brno – noclehárna 501 515 604 1 400 1 863 000 2 366 519

CSS J. Korbela, Brno – NDC 1 806 171 210 432 76 169 96 311 2 189 083

CSS J. Korbela, Brno – prevence bezdom. 0 0 0 72 818 72 818

CSS J. Korbela, Brno – AD Staňkova 849 549 1 590 15 000 968 000 1 834 139

Sbor a KC, Brno – NZDM 0 21 230 171 086 1 194 066 1 386 382

KC Dživipen, Brno – NZDM 0 44 309 59 332 941 000 1 044 641

NC pro děti a mládež Jonáš, Brno 1 236 520 8 497 17 500 397 000 1 659 517

CSS, Ostrava – AD 1 980 722 1 010 293 96 532 4 575 827 7 663 374

CSS, Ostrava – noclehárna 570 504 690 0 2 682 446 3 253 640

CSS, Ostrava – NDC 1 034 067 5 269 0 340 800 1 380 136

CSS pro ženy a matky s dětmi, Ostrava – AD 1 818 438 35 242 283 036 5 653 920 7 790 636

CSS pro ženy a matky s dětmi, Ostrava – 
noclehárna 137 833 30 0 654 000 791 863

Domov Přístav, Ostrava 5 555 100 32 578 84 127 7 310 000 12 981 805

Ostrava Domov Přístav 2 3 799 741 1 259 39 977 6 098 000 9 938 977

Komunitní centrum, Ostrava – NZDM 298 080 6 958 2 500 1 040 000 1 347 538

Sbor a KC, Ostrava – SAS pro seniory 257 220 165 682 450 406 900 000 1 773 309

Prevence bez., Ostrava – terén. programy 1 772 531 9 041 156 260 2 015 207 3 953 039

Azylový dům pro muže, Havířov – AD 4 575 861 79 906 117 829 1 526 703 6 300 299

AD pro muže, Havířov – noclehárna 225 028 9 26 385 1 482 884 1 734 306

SNP, Havířov – Dům Pod Svahem 1 363 803 16 853 77 136 3 045 000 4 502 792

SNP, Havířov – Vyhlídka pro ženy 232 253 636 4 450 1 296 908 1 534 247

AD pro matky s dětmi, Havířov – AD 4 824 459 80 545 171 876 1 782 868 6 859 748

Sbor a KC, Havířov – SAS pro seniory 140 140 30 236 50 399 565 000 785 775

Sbor a KC, Havířov – SAS pro rodiny s dětmi 0 4 161 150 791 827 796 138

KC, Havířov-Šumbark – SAS pro seniory 112 943 9 386 4 643 365 000 491 972

KC, Havířov Šumbark – NZDM 0 363 2 500 736 827 739 690

CSS Samaritán, Opava – AD 3 138 766 60 535 44 989 1 301 467 4 545 757

CSS Samaritán, Opava – noclehárna 189 293 0 0 1 282 000 1 471 293

CSS Samaritán, Opava – NDC 646 798 1 505 392 276 133 924 828 44
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Středisko/služba
Materiálové 

náklady
Energie Služby

Osobní
náklady

Ostatní
náklady

Náklady 
celkem

Farma Strahovice – Opava 394 214 28 896 55 966 970 027 425 341 1 874 443

AD pro matky s dětmi, Opava – AD 353 225 539 304 316 472 2 577 819 509 037 4 295 857

AD pro matky s dětmi, Opava – NOC 26 923 57 589 16 864 540 917 79 673 721 965

Sbor a Komunitní centrum, Opava 450 999 79 539 351 298 785 038 253 725 1 920 599

CSS, Krnov – AD 1 207 706 1 074 327 1 093 751 4 874 226 950 241 9 200 251

CSS, Krnov – noclehárna 122 760 284 798 126 785 1 045 783 201 817 1 781 942

CSS, Krnov – NDC 53 846 29 250 14 352 416 585 70 557 584 591

Sbor a KC, Krnov – SAS pro seniory 454 229 75 219 350 281 955 155 680 508 2 515 392

Sbor a KC, Krnov – NZDM 125 122 96 324 291 188 1 196 784 80 234 1 789 652

CSS, Šumperk – AD 2 956 885 1 033 090 389 465 3 542 481 908 462 8 830 383

CSS, Šumperk – noclehárna 88 975 106 822 52 049 1 665 406 276 608 2 189 860

CSS, Šumperk – NDC 87 883 44 568 115 182 609 649 240 027 1 097 309

Sbor, Šumperk 38 755 36 700 261 534 237 415 24 840 599 245

CSS, Karlovy Vary – AD 705 402 405 782 1 233 942 2 950 601 847 983 6 143 709

CSS, Karlovy Vary – noclehárna 137 269 85 724 85 195 1 149 522 172 056 1 629 766

CSS, Karlovy Vary – NDC 247 335 48 292 152 295 381 766 56 736 886 424

Sbor a KC, Karlovy Vary – SAS
pro seniory 19 012 0 125 562 291 042 155 120 590 737

Sbor a KC, Karlovy Vary – NZDM 163 763 52 739 141 249 749 329 69 963 1 177 044

Ústředí Praha 1 397 388 354 413 4 096 543 9 570 951 3 921 730 19 341 025

Oblastní ředitel. pro Severní Moravu 87 106 116 463 112 549 888 114 55 466 1 259 698

Vzdělávání EU – projekt 86 689 0 9 877 74 928 412 171 906

Ústředí – vezeňská služba 62 705 0 11 331 138 817 16 253 229 106

OPPA Rozvoj – AS Praha 50 156 0 2 596 211 909 757 265 417

Školící oddělení 44 478 0 38 694 206 881 133 297 423 350

Finanční přehled – náklady, celkový přehled
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ROZVAHA V tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem (netto) 142 707

Zásoby 1 195

Pohledávky 7 192

Krátkodobý fi nanční majetek 99 321

Jiná aktiva 3 815

AKTIVA 254 230

Vlastní zdroje 216 265

Dlouhodobé závazky 6 763

Krátkodobé závazky 24 270

Jiná pasiva 6 932

PASIVA 254 230

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V tisících Kč

Materiál a energie 50 813

Služby 23 494

Osobní náklady 111 474

Daně a poplatky 990

Ostatní náklady 2 688

Odpisy 9 810

Poskytnuté členské příspěvky 107

NÁKLADY 199 376

Vlastní výkony 75 404

Aktivace 39

Ostatní výnosy 10 105

Prodej majetku a materiálu 422

Dary 26 655

Dotace 94 935

VÝNOSY 207 560

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 8 184

Ve výkazu zisku a ztrát jsou vyloučena významná interní přeúčtování
v celkové výši 18 208 tis. Kč



Středisko/služba
Úhrada

za služby
Jiné ostatní 

výnosy
Přijaté

příspěvky
Provozní 
dotace

Výnosy
celkem

Farma Strahovice – Opava 302 724 344 521 150 000 740 467 1 537 712

AD pro matky s dětmi, Opava – AD 3 731 168 64 534 38 281 909 867 4 743 850

AD pro matky s dětmi, Opava – NOC 57 570 0 0 609 000 666 570

Sbor a Komunitní centrum, Opava 0 56 498 698 459 5 000 759 958

CSS, Krnov – AD 2 691 205 97 623 118 361 6 440 000 9 347 189

CSS, Krnov – noclehárna 225 842 175 9 624 1 500 000 1 735 641

CSS, Krnov – NDC 439 810 220 9 624 107 467 557 121

Sbor a KC, Krnov – SAS pro seniory 342 280 61 012 51 346 614 000 1 068 638

Sbor a KC, Krnov – NZDM 537 612 0 2 500 876 667 1 416 779

CSS, Šumperk – AD 6 791 692 48 787 310 740 1 635 669 8 786 887

CSS, Šumperk – noclehárna 371 188 50 600 3 150 1 524 240 1 949 178

CSS, Šumperk – NDC 0 133 344 0 870 400 1 003 744

Sbor, Šumperk 0 1 473 10 996 0 12 469

CSS, Karlovy Vary – AD 992 800 65 828 239 929 4 414 662 5 713 219

CSS, Karlovy Vary – noclehárna 149 069 0 0 1 439 596 1 588 665

CSS, Karlovy Vary – NDC 2 318 0 0 820 150 822 468

Sbor a KC, Karlovy Vary – SAS
pro seniory 31 354 5 168 30 379 -20 497 46 404

Sbor a KC, Karlovy Vary – NZDM 0 0 2 500 907 220 909 720

Ústředí Praha 16 376 24 259 873 19 892 700 0 44 168 950

Oblastní ředitel. pro Severní Moravu 0 1 208 805 893 50 000 1 259 698

Vzdělávání EU – projekt 0 58 0 171 848 171 906

Ústředí – vezeňská služba 0 0 0 0 0

OPPA Rozvoj – AS Praha 0 180 0 265 237 265 417

Školící oddělení 0 0 0 0 0

46

Fi
na

nč
ní

 p
ře

hl
ed

 –
 v

ýn
os

y



47

Poděkování našim
podporovatelům:
Velmi si vážíme jakékoli formy podpory. 
Naše práce by nebyla možná bez dárců,
příznivců, partnerských organizací i do-
brovolníků, kteří v roce 2013 podpořili 
naši práci materiálním či fi nančním darem 
nebo také nezištnou pomocí, ochotou, či 
modlitbou. Za veškerou podporu upřímně
děkujeme! 

Jakub Vopelák
ředitel pro rozvoj fundraisingu 

Jak nás můžete podpořit?
  Finanční dary – svůj dar zašlete bankovním 

převodem nebo složenkou na dárcovský účet
č. 475335613/0300

  Materiální dary – nepotřebné oblečení, boty
i nábytek mohou posloužit potřebným lidem

  Dobrovolníci – svůj čas a přízeň můžete věnovat 
dětem či seniorům, nebo také manuální administra-
tivní i odborné práci v našich střediscích

 Odkaz v závěti – speciální forma daru, v naší 
zemi zatím není běžná, ale přesto i tak lze myslet do
budoucna na dobré věci

  Další možnosti – ve vaší škole, v církevním spo-
lečenství můžete uspořádat besedu o lidech v nouzi 
ve vašem okolí s následným sběrem šatstva nebo 
trvanlivých potravin, zaměstnanecký večírek s do-
bročinnou aukcí, atd… 

  Všechny formy jsou blíže upřesněny zde:
http://www.armadaspasy.cz/jak-podporit

Abecední seznam dárců:
Aura Palace – hotel, Batková Iva, Bratrská jednota baptistů Brno, Bratrská jednota baptistů Kraslice,
BRIT TEX s. r. o, Clarion Hotel, CZC.cz, s. r. o., Česká národní agentura Mládež, Českobratrská církev evangelická
Plzeň, Čierný Jakub, Damedis a. s., Drozdová Eva Ph.D., Felingerová Marie, GAUTE, a. s., Globus, Grandhotel 
Pupp, a. s., Hašek Michal JUDr., Hladil Libor Ing., Humana People to People, Hypermarket Globus Jenišov, 
I.C.B.C. spol. s r. o, Imperial Mamaison Hotel, Inemann Petr, Janoušek Martin, Karl Ott Ing., Klášter sester
klarisek Brno-Soběšice, Kohoutová Pavlína, Komínek Václav, Koutecký Tomáš, Krupičková Věra, Laichterová 
Marta Mgr., Levíček Dalibor, Lipenský Tomáš, Miroš Radim, Motyčka Marek, Nadace J&T, Nadace Martina
Romana – Čtení pomáhá, Nadace OKD, Net´Tech Europe, s. r. o, Novotná Dita, Papež Ondřej, Pečivárna
Brno-Černovice, Pekařství Makovec, s. r. o, Penam, a. s., Potravinová banka Praha, Potravinová banka
v Ostravě, ŘK farnost Sv. Máří Magdaleny, Slouková Jana, Stránský Martin, Szabó Kristián, Šplíchal Petr,
Šrůtková Svatava, Šubín Radovan, TORRO, s. r. o, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Weidinger Mojmír 
a další nejmenovaní dárci
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Potravinová banka v Ostravě, o.s. 
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