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TISKOVÁ ZPRÁVATISKOVÁ ZPRÁVA

Armáda spásy otevřela první butikový obchod v Praze

Praha, 9. června 2016.  ReShare Store –

to  je  název  vůbec  prvního  pilotního

butikového  obchodu  s  kvalitním

zahraničním  použitým  nebo  vintage

oblečením,  který  Armáda  spásy  tento

týden otevřela v pražských Stodůlkách.

Veškerý  zisk  z prodeje  oblečení  půjde

zpět do Armády spásy a bude použit na rozvoj sociálních činností. 

 ReShare Store patří mezi další ekonomické aktivity sociálního podniku ReShare, který je zaměřený na

využití,  zpracování a prodej šatstva od firemních i individuálních dárců. Darované oblečení se pak

podle  potřeby  třídí  pro  recyklaci,  prodej  nebo  pro  sociální  střediska  Armády  spásy.  Koncept

butikového obchodu ReShare Store Armáda spásy přejímá z Armády spásy Holandska, kde projekt

velmi úspěšně funguje přes dva roky.  „Otevření obchodu ReStare Store je pro nás dalším klíčovým a

strategickým krokem. Nepůjde o klasický second hand.  Chceme, aby prostředí obchodu bylo pro lidi

přátelské, aby se u nás cítili dobře. Budeme zároveň jakýmsi kontaktním místem pro všechny, kteří

budou  potřebovat  i  radu  nebo  pomoc  Armády  spásy,“  vysvětluje  strategii  ReShare  Store  Pavla

Vopeláková, která je zodpovědná za sociální podnik ReShare Česká republika. 

Armáda spásy vytváří vlastní pracovní místa pro znevýhodněné

„Provozovatelem obchodu ReShare Store je Armáda spásy v České republice. Jedním z hlavních cílů

obchodu  je  produkovat  zisk  za  účelem  dofinancování  sociálních  aktivit  Armády  spásy.  Nedílnou

součástí  je  i  vytváření  pracovních  míst  pro  znevýhodněné  osoby  na  trhu  práce,“  dodává  Pavla

Vopeláková. Cílem Armády spásy je do roku 2020 provozovat v České republice 30 obchodů a 10 na

Slovensku. 

Jedním ze zaměstnanců sociálního podniku

ReShare je i pan Radek (37) z Prahy, bývalý

klient Armády spásy, který byl od 18 let na

ulici.  Díky  sociálnímu  podniku  ReShare

získal  přímo  v Armádě  spásy  pracovní

uplatnění.  „V  Armádě  spásy  pracuji  již

třetím  rokem.  Ve  skladu  ReShare  jsem
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zodpovědný za třídění šatstva. Díky této pracovní příležitosti jsem začal opět normálně žít. Po tom

všem, čím jsem si v minulosti prošel, dnes cítím, že můj život nabírá opět smysl a řád. Našel jsem si

přítelkyni, máme společně byt a v lednu příštího roku čekáme rodinu.“ 

Za rok 2014 Armády spásy v České republice vytvořila 207 pracovních míst pro osoby na veřejně

prospěšné práce a 84 míst pro osoby na dohodu o provedení práce. V roce 2015 již celkový počet

stoupal, a to tak, že 241 osob získalo u Armády spásy pracovní uplatnění v rámci veřejně prospěšných

prací a 145 osob v rámci dohody o provedení práce.

Slavnostní zahájení obchodu ReShare Store

Přijměte naše srdečné pozvání na slavnostní otevření obchodu ReShare Store. Sobota, 11. června

2016 v 11 hodin. Pozvání přijal komisař Hans van Vliet –  územní velitel Armády spásy pro Nizozemí,

Českou republiku a Slovensko a další zástupci nizozemské a české Armády spásy. V rámci programu

zahraje dechová kapela Armády spásy z Nizozemí.

ReStare  Store  můžete  navštívit  na  adrese:  Prusíkova  2577  (OC  Velká  Ohrada),  Praha  5

Otevřeno je od pondělí do soboty, od  09:00-20:00 hodin.

http://armadaspasy.cz/pomahame-vam/zamestnavani/reshare/ 

Kontakty pro média:

Pavla Vopeláková – tisková mluvčí Armády spásy v České republice,

pavla_vopelakova@czh.salvationarmy.org  

Tel.: 737 215 409 

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.
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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. 
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