
[Pohled na farmu Strahovice]

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let, kteří jsou dlou-
hodobě nezaměstnaní a mají zájem se připravit na vý-
kon zaměstnání na otevřeném trhu práce, nebo si práci 
zpočátku jen vyzkoušet a potřebují k tomu individuální 
podporu. Vzhlem k narůstající nezaměstnanosti a zadlu-
ženosti obyvatel v regionu dochází ke zvyšování počtu 
osob ohrožených sociálním vyloučením. Nejčastější 
okolnosti, které stojí za vznikem jejich krizové situa-
ce, jsou ztráta zaměstnání, zadluženost a rozpad rodiny. 
Naše služba se snaží nabídnout takové aktivity, které dá-
vají uživateli možnost zakusit pocit vlastní užitečnosti. 
Pracovníci zadávají uživateli úkoly a poskytují mu pod-
poru a zpětnou vazbu.

Kdo jsme:

Armáda spásy v Opavě provozuje Farmu ve Strahovi-
cích. Hlavním přínosem farmy je sociální začleňování 
lidí, kteří se dostali na okraj společnosti v důsledku ztráty 
zaměstnání a dalších nepříznivých okolností.

Farma má za cíl poskytnout výše uvedeným osobám pra-
covní příležitost na 12 měsíců. V současnosti provádíme 
práce spojené s chovem hospodářských zvířat (prasata, 
ovce, kozy a drůbež), pěstitelskou činnost, úklid veřej-
ných prostor, likvidaci náletových dřevin, čištění lesa
a sběr jablek.

Farma zaměstnává pracovníky v rámci projektu veřejně 
prospěšných prací a aktivizačního programu azylového 
domu pro muže v Opavě. 

Kontakt:

Telefon: 773 770 188
Email: farma_strahovice@armadaspasy.cz
Web: www.armadaspasy.cz

  

[Práce s technikou - křovinořez]

ARMÁDA SPASY V ČESKÉ 
REPUBLICE, Z.S.
Strahovice 16, 747 24

[Chov ovcí]

FARMA
STRAHOVICE
KAŽDÝ MÁ ŠANCI ZAČÍT

ZNOVU „PRACOVAT“

Armáda spásy 
v České republice, z.s.

[Zemědělské práce]



[Výroba peletek]

Výroba a prodej peletek: 

Zabýváme se výrobou peletek. Vyrobené peletky použí-
váme pro vlastní potřebu k vytápění objektu a pro prodej 
na volném trhu. Výtěžek z výroby peletek slouží na fi -
nancování pracovního úvazku pro zaměstnance a pokrytí 
některých nákladů spojených s pěstitelskou či hospodář-
skou činností na farmě. Po domluvě s vedoucím farmy je 
možnost si objednat jakékoliv množství peletek o rozmě-
rech 6 mm nebo 8 mm, dle stanoveného ceníku. Při vět-
ším odběru nabízíme smluvní ceny. Vlastníme certifi kát 
o výhřevnosti. Je také možno si u nás zakoupit dřevo 
k vytápění či uzení dle ceníku.

[Peletky a dřevo k prodeji]

Činnost farmy:  

Naše farma hospodaří v obci Strahovice u Opavy, chová-
me zde ovce, kozy, prasata a drobnou drůbež. 

Na farmě dále umožňujeme po domluvě: 

prohlídku farmy, exkurze škol, ukázku výroby peletek 
k vytápění, ukázku chovu zvířectva, ukázku vytápění 
v ekologickém kotli peletkami.

[Budova farmy]

SOCIÁLNÍ REHABILITACE:  

Na farmě dále nabízíme službu - Sociální rehabilitace. 
Díky této poskytované službě, uživatelé získávají pra-
covní zkušenosti s pracemi v těchto oblastech:

- péče o hospodářská zvířata,
- drobné údržbářské práce,
- práce na poli (pěstitelské činnosti).

Využívat tuto sociální službu mohou muži a ženy starší 
18 let, kteří:

jsou z různých příčin nezaměstnaní a chtějí si obno-• 
vit pracovní návyky
kteří se chtějí připravit na zaměstnání na běžném • 
pracovním trhu a potřebují získat teoretické nebo 
praktické dovednosti a znalosti.

[Práce s technikou]

Další námi poskytované služby:  

Nabídka činností a prací: 

1. čistění a vysekávání porostů (křovinořezem)
2. čistění ploch od náletových dřevin a stromů (např. alejí)
3. čistění lesa
4. drobné zámečnické práce
5. úklid veřejných postor 

Nabídka prací s traktorem a technikou: 

- dovoz materiálu,
- sečení trávy,
- orba,
- odvoz fekálií,
- štěpkování… 

Zapůjčíme: 

udící zařízení nebo provedeme vyuzení (ve stanove-• 
né pracovní době)
přívěsné vozidlo s nosností 1 tuna• 
pronajímáme zabíjačkovou místnost (včetně horké • 
vody ke spaření, plynu pro dva sporáky, vody, elek-
třiny...)

Ceník prací a komodit naleznete na webu: 
armadaspasy.cz/opava


