ARMÁDA SPÁSY
TISKOVÁ ZPRÁVA
Armáda spásy pomůže křesťanským uprchlíkům
Praha, 15. března 2016. Armáda spásy byla oslovena Nadačním fondem Generace 21, aby
převzala koordinaci na přemístění zhruba 22 křesťanských uprchlíků, kteří najdou svůj nový domov
v Praze. Jedná se o přibližně pět rodin z celkového počtu 153 iráckých křesťanských uprchlíků,
jejichž přesídlení schválila vláda České republiky. Prvních 15 uprchlíků do Prahy přijede již v neděli
20. března.
„Armáda spásy na tuto žádost kladně reagovala a vstoupili jsme tak do všech potřebných
vyjednávání. Těmto rodinám jsme již pomohli zajistit ubytování, odpovědni budeme i za přihlášení
dětí do škol, na jazykové kurzy nebo pomůžeme zajistit překladatelské služby a doprovody na státní
úřady. Nápomocni budeme při zajištění veškeré sociální pomoci, ale také například hledání
pracovního místa. A to po dobu zhruba jednoho roku,“ popisuje kapitán Petr Janoušek z Armády
spásy, který je pověřen koordinací přemístění křesťanských uprchlíků.
Armáda spásy nabízí bez předsudků pomocnou ruku každému člověku
Posláním Armády spásy je nabídnout pomocnou ruku každému, kdo o ni požádá. „Jakožto církev
nediskriminujeme žádného člověka. Proto nemáme sebemenší problém pomoci i křesťanským
uprchlíkům. Tyto rodiny s dětmi utíkají z vlasti, protože jim jde z důvodu křesťanského a ne
islámského vyznání, o život,“ vysvětluje major Teunis T. Scholtens, národní velitel Armády spásy
v České republice.
Kontakty pro média:
Kpt. Petr Janoušek – koordinátor projektu, Armáda spásy
Tel.: 773 795 002
petr_janousek@czh.salvationarmy.org

Pavla Vopeláková – tisková mluvčí Armády spásy v České republice,
pavla_vopelakova@czh.salvationarmy.org
Tel.: 737 215 409
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O Armádě spásy:
Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato křesťanská
organizace působí ve 127 zemích světa. V Československu zahájila Armáda spásy práci roku 1919, ale
v roce 1950 byla její činnost komunistickým režimem násilně ukončena. K obnovení práce došlo v roce
1990, kdy se Armáda spásy v ČR zaregistrovala jako občanské sdružení. V současné době působí v
Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově, Šumperku, Jirkově,
Bohumíně a v Chodově.
Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech
věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti,
kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu.
Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60
registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá téměř dva tisíce znevýhodněných
osob.

Ústředí Armády spásy, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, email: ustredi@armadaspasy.cz; telefon: 251106424
www.armadaspasy.cz ; www.salvationarmy.org

