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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.

Armáda spásy v České Republice
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OrgANIzAčNÍ strukturA k 31. 12. 2015
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 Teunis T. Scholtens

Tel.: +420 251 106 424

E-mail: ustredi@armadaspasy.cz

Členové managementu organizace:

Major Ria Scholtens, 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

dAlšÍ pOdrObNOstI A kONtAkt NA JedNOtlIvá zAřÍzeNÍ 

Armády spásy NAJdete NA www.ArmAdAspAsy.cz

foto: William Both

Armádu spásy založil v roce 1865 metodistický 

kazatel william booth. Od chvíle, kdy se jako 

dospívající chlapec obrátil ke křesťanství, měl velký 

zájem o chudé a nevěřící lidi. V roce 1865 se setkal 

se skupinou křesťanů, kteří pořádali setkání 

ve Východním Londýně, což byla jedna z nejchudších 

čtvrtí města. Tak začala práce, která byla známá jako 

„Křesťanská misie“.

v roce 1878 se zrodil název „Armáda spásy“. 

Hnutí si osvojilo vojenský způsob organizace, 

uniformy a terminologii a brzy se rozšířilo po celé 

Británii a pak do mnoha dalších zemí.

Smyslem života Williama Bootha bylo pomoci těm 

nejubožejším lidem, kteří žili na ulici, utápěli se ve 

špíně, alkoholu a beznaději. Těmto lidem nabízel 

střechu nad hlavou (tzv. útulky), jídlo, hygienu, 

a také duchovní rozměr života. Věděl, že nemůže 

„nabídnout jen čistou košili“, ale že pomoc musí 

být komplexní. Z toho vznikl dodnes platný slogan 

Armády spásy platný po celém světě: Soup, Soap, 

Salvation. polévka, mýdlo a spasení.
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Karlovy Vary

Praha

Brno

Šumperk Opava

Ostrava

Přerov

Havířov

Krnov

Jirkov

26 LET PoMáHáME
V ČESKé REPuBLiCE

640 PRACoVNíKů

430 PoČET MíST
V NoČNíCH
KRizoVýCH
CENTRECH
V ziMě

93 KAPACiTA
SLužEB
PRo SENioRy

283 KAPACiTA SLužEB
PRo děTi
A MLádEž

1508 KAPACiTA SLužEB
PRo Lidi
BEz doMoVA

70 KAPACiTA SLužEB
PRo RodiNy
S děTMi

70 SoCiáLNíCH
SLužEB

13
MěST

6  
KRAJů

9 KřESťANSKýCH
SBoRů

3

197 KAPACiTA
SoCiáLNíCH
ByTů



V roce 2015 oslavila Armáda spásy 25. výročí obnovení 

činnosti v České republice. Dvacet pět vzrušujících let, 

v nichž Armáda spásy plnila své poslání „zachraňovat duše, 

vychovávat svaté a sloužit trpícímu lidstvu“.

Jako Armáda spásy jsme vděční za minulost, zároveň ji však 

vidíme jako vstupní bod do budoucnosti, protože v naší 

české společnosti stále vnímáme mnoho potřeb. Údaje, 

které najdete v této výroční zprávě za rok 2015 odpovídají 

na otázku, jak Armáda spásy reagovala na potřeby, s kterými 

se setkala.

Nejsou to však pouhá čísla. Za každým z čísel se skrývají 

konkrétní lidé – muži, ženy i děti. Lidské bytosti, které z růz-

ných důvodů potřebovaly duchovní a sociální pomoc, které 

mají svou minulost, ale vyhlíží nějakou budoucnost.

Jsme vděční za všechny důstojníky, zaměstnance i další 

pracovníky, pro které se řešení potřeb těchto lidí stalo 

„denním chlebem“. Každý podle svých obdarování a schop-

ností reprezentují Pána Ježíše Krista, který svůj zrak, sluch 

i srdce obracel k těm nejzranitelnějším, k nemilovaným 

a zavrženým. 

Jako Armáda spásy stojíme potřebným po boku, bojujeme 

za ně, modlíme se s nimi, věříme v ně a dáváme jim naději. 

Pomáháme jim nacházet novou budoucnost, jakou slibuje 

Bible:

„Bůh jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani 

křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“ 

(Zjevení 21:4)

Jako Armáda spásy si velice vážíme podpory všech dárců, 

vládních, krajských i místních institucí. Bez jejich podpory 

bychom nemohli dělat to, co děláme.

Nezapomínejme, že Ježíš řekl:

„Co jste udělali pro ostatní, udělali jste pro mě.

Když jste sloužili jim, sloužili jste mně.

Jste požehnaní.“

Modlíme se za českou společnost, abychom všichni „byli 

požehnaní“.

majoři teunis a ria scholtens 

velitelé pro Českou republiku a Slovensko

předmluvA NárOdNÍhO velItele

foto: majoři Tonnie a Ria Scholtensovi
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ReShare je sociální podnik Armády spásy v České Republice zaměřený na využití, zpracování a prodej darů od individuálních 

i firemních dárců. 

prOces
zaměřujeme se na tyto oblasti: 

•	 Sběr	darovaného	oblečení	a	bot	do	stacionárních	kontejnerů	ReSharu	v	MS	kraji	a	v	Praze	a	okolí

•	 Svoz	darovaného	nábytku,	hraček	a	různých	drobných	darů

•	 Pořádání	firemních	sbírek	včetně	umísťování	sběrných	(indoor)	boxů	do	firem,	eventů	se	zaměřením	na	použité	oblečení

•	 Svoz	použitého	oblečení	od	občanů,	neprodaného	oblečení	z	obchodů,	second-handů	nebo	vyřazeného	oblečení	různých	 

 řetězců, hotelů, prádelen apod.

Shromážděné dary se v našich centrech třídí podle využití:

•	 Protože	usilujeme	o	podporu	maximální	recyklace	použitého	oblečení	a	podporujeme	životní	prostředí,	nejhorší	kvalita	 

 oblečení je prodána pro průmyslové zpracování

•	 Nepoškozené	oblečení,	které	je	v	dobrém	stavu	po	přetřídění	distribujeme	do	sociálních	služeb	Armády	spásy	v	ČR,	kde	 

 najde využití pro potřebné v azylových nebo jiných zařízeních

•	 Nejlepší	 kvalita	 oblečení	 jde	 do	 tzv.	 dobročinných	 obchodů	 ReShare,	 kde	 je	 prodáno	 a	 zisk	 z	 prodeje	 se	 vrací	 zpět 

 do Armády spásy

•	 V	 některých	 případech	 poskytujeme	oblečení	 pro	 humanitární	 účely	 ve	 spolupráci	 s	 organizacemi	 poskytující	 pomoc 

 v krizových oblastech nebo poskytujeme oblečení při mimořádných událostech ve spolupráci s Hasičským záchranným 

 sborem ČR

•	 V	malém	množství	ze	sesbíraných	darů	poskytujeme	např.	hračky	organizacím	poskytující	služby	dětem

stAtIstIkA 
Počet rozmístěných kontejnerů:

•	 Praha	12

•	 MS	kraj	72

Celkové množství vybraného oblečení:

•	 274	tun	(kontejnery)

•	 39	tun	(dárci)

Celkové množství distribuovaného oblečení do sociálních služeb Armády spásy:

•	 20,8 tun

spOlupráce s OrgANIzAcemI
Člověk v tísni

Bílý nosorožec Ostrava

15

petržílkova 2 565
158 00 praha
t +420 773 798 900
e robert_jiruse@czh.salvationarmy.org

prOJekt reshAre 

pracoviště projektu praha:
sklad-bavorská 856
pracoviště projektu Ostrava:
u Nových válcoven 1571/9, 709 00 Ostrava



spOlupráce s úřAdy
Úřad práce v Ostravě, Praze, Karlových Varech

Magistrát města Ostravy a Prahy (včetně úřadů městských částí)

Město Opava

Město Krnov

Město Havířov

Obec Metylovice

Magistrát města Karlovy Vary

Městský úřad Chodov
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Nepál	postihlo	25.	4.	a	12.	5.	2015	velmi	silné	zemětřesení	při	kterém	přišlo	o	život	přes	9	000	lidí	a	bylo	úplně	

zničeno nebo neopravitelně poškozeno přes 800 000 budov. 

Armáda spásy na tuto událost reagovala téměř okamžitě a již několik dní po prvním zemětřesení vyslala 

do Nepálu tým pracovníků IES (International emergency servises). K tomuto týmu se na 8 týdnů připojil 

i náš český kolega, kapitán Petr Janoušek. Tým měl svoji základnu ve středisku Armády spásy v Kathmandu, které realizuje 

vzdělávací projekty pro nepálské dívky. Úkolem IES byla především humanitární pomoc, a to v duchu mezinárodního poslání 

Armády spásy – tedy ukazovat lidem Boží lásku bez jakékoliv diskriminace. V praxi to znamenalo distribuci jídla, vody, stanů, 

plachet, hygieny, nádobí, školních potřeb, stavebního materiálu a dalších věcí těm, kteří přišli o své domovy. Tým měl na 

starosti několik stanových táborů a celých komunit v Kathmandu, Bhaktapuru a Lalitpuru, létali vrtulníky s potravinovou 

a další materiální pomocí do odlehlých horských vesnic, které byly úplně odříznuté od světa díky mnohým sesuvům půdy, na 

nákladních autech dopravovali pomoc do vzdálených vesnic a městeček, financovali a organizovali i výstavbu provizorních 

škol a obydlí a mnoho dalšího. 

Petr Janoušek o své zkušenosti v Nepálu řekl:

„Asi nejsilnější dojem na mě udělali místní obyvatelé, jejichž život byl už před zemětřesením neuvěřitelně těžký a plný překážek. 

Přitom se stále dovedou radovat, smát se a užívat si života. Někdy jsem se musel až stydět za to, v jakých podmínkách žijeme 

my tady v Evropě, a přitom se mi zdá, že si stále na něco stěžujeme.“ 

Armáda spásy i nadále pokračuje s pomocí v Nepálu a pracuje na rozvoji místních komunit. Nepál velmi potřebuje naši 

pomoc a i ty se za něj můžeš modlit!

děkujeme všem dárcům, kteří v rámci veřejné sbírky pro Nepál přispěli na školní pomůcky nepálským dětem.

Armáda spásy v Nepáluduben – květen 2015





OblAst čechy
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•	 Azylový	dům

•	 Noclehárna

•	 Sociální	rehabilitace

•	 Terénní	program

•	 Nízkoprahové	denní	centrum

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
• 	 Zahájení	služby	Prevence	bezdomovectví	a	převzetí	5	bytů	od	MČ	Prahy	5.	Navázání	spolupráce	s	ÚMČ	P5	a	P7,	které	daly		 

 AS do nájmu byty pro tréninkové bydlení. Získání prostor pro realizaci služeb sociální rehabilitace a prevence 

 bezdomovectví. Příprava na vznik nové org. jednotky CSS Lidická a přesunutí služby Prevence bezdomovectví na toto  

 pracoviště

•		 Ve	spolupráci	s	Veterináři	bez	hranic	o.p.s.	zajištění	očkování	psů	proti	vzteklině	pro	lidi	bez	domova	zdarma

•		 Zahájení	spolupráce	s	dobrovolnicí	psychiatričkou	MUDr.	Janou	Hanispakovou	–	podpora	pro	uživatele,	podpora	 

 pro zaměstnance v podobě konzultací

•	 Vybudování	kuchyněk	v	azylovém	domě	pro	muže

•	 Veřejná	sbírka	ošacení	–	v	Praze	na	zastávkách	MHD	realizována	firmou	JC	Decaux

pláNy prO rOk 2016
•		 Rozdělení	registrovaných	soc.	služeb	na	dvě	organizační	jednotky

•		 Rozšíření	skupinové	sociální	práce	s	uživateli	

•		 Vybavení	a	převzetí	dalších	tréninkových	bytů

stAtIstIkA
Azylový dům

Kapacita služby  108

Počet	lůžkodnů	 34	564

Počet	kontaktů	 3	291

Počet	intervencí	 4	403

Noclehárna

Kapacita služby  56

Počet	lůžkodnů	 17	275

Počet	kontaktů	 1	385

Nízkoprahové denní centrum

Počet	kontaktů	 6	978

Počet	intervencí	 33

19

ceNtrum sOcIálNÍch služeb
bOhuslAvA bureše

terénní programy

Kapacita	služby		 17

Počet kontaktů 111

Počet	intervencí	 323

sociální rehabilitace

Počet	kontaktů	 417

Počet	intervencí	 1	837

tusarova 1271/60
170 00 praha 7
t +420 220 184 001
e info_cssbb@armadaspasy.cz
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dárcI A pOdpOrOvAtelé
Magistrát hl. m. Prahy (dotace) 14 005 000

Hlavní	město	Praha	 4	636	000

Městská	část	Praha	4	 30	000

Městská	část	Praha	5		 35	000

Městská	část	Praha	7	 40	000

Městská část Praha 8 45 000

Městská	část	Praha	9	 30	000

Městská část Praha 10 10 000

Městská část Praha 11 40 000

Městská část Praha 12 15 000

FIremNÍ dárcI
Potravinová banka 60 805

New	Yorker	s.	r.	o.		 799	460

Magistrát	hl.	m.	Prahy	(dar)	 35	000

Výbor	dobré	vůle	–	Nadace	O.	Havlové	 15	190

Siemens 40 000

ČSOB	 776	804

JCDecaux městský mobiliář s. r. o. 40 000

Fyzické	osoby	 41	270

pANÍ A. z.
Využívala Sociální rehabilitaci od února 2015. V té době 

bydlela v azylovém domě. Uživatelka během měla zájem 

o pomoc s hledáním zaměstnání. Když se jí podařilo 

dosáhnout tohoto cíle, požádala naši službu o pomoc 

také s vyhledáním bydlení. Uživatelku se podařilo ubyto-

vat formou podnájmu v bytě Armády spásy. Při úspěšném 

zvládnutí samostatného bydlení po dobu cca 2 let se byt 

(nájemní smlouva) může přepsat na uživatelku. Paní A. Z. 

se tedy dostala ze situace, kdy byla ubytovaná v azylovém 

domě a přijímala sociální dávky, do situace, kdy má 

zaměstnání a bydlí samostatně i se svým životním 

partnerem v bytě, kde má šanci zůstat dlouhodobě jako 

člověk, který bydlí a má domov.

pAN JAN
Jedním	 z	 prvních	 uživatelů	 bytu	 na	 Praze	 7	 je	 pan	 Jan, 

který dříve žil na ulici. V té době se stal klientem AS, chodil 

do nízkoprahového centra v CSSBB. Následně byl uby-

tován v azylovém domě, kde po čase získal práci na VPP 

v šatníku.

Když se situace pana Jana v azylovém domě stabilizovala, 

dostal možnost přejít do tréninkového bytu s dalším 

spolubydlícím. Klient také využíval službu Sociální reha-

bilitace, kde řešil zaměstnání. Zde si ujasnil, že by rád 

pracoval s lidmi a byl užitečný společnosti. Přihlásil se na 

rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a začal 

hledat práci v tomto oboru. Hned první měsíc byl pozván 

na výběrové řízení do domova pro seniory, na které se se 

sociální pracovnicí v Sociální rehabilitaci poctivě připra-

voval a přineslo to své ovoce. Klient rekvalifikaci úspěšně 

dokončil a nastoupil do práce.

V prosinci dostal klient další příležitost – přestěhovat se 

do bytu, kde by byl sám, a do budoucna předpokládáme 

možnost, že nájemní smlouva s městem přejde na klienta. 

Pan Jan je velmi spolehlivý a v práci jsou s ním spokojení. 

Pan Jan tedy postupně využívá všech možností bydlení, 

které Armáda spásy v Praze poskytuje, a doufáme, že se 

mu tímto způsobem podaří dosáhnout samostatného 

bydlení bez podpory sociálních služeb.

pAN lukáš
Pan Lukáš přišel do azylového domu v květnu 2014 po 

ročním pobytu v nemocnici. Po celou dobu řešil hlavně 

svůj zdravotní stav a vyřizoval si invalidní důchod, který 

mu byl přiznán i s nárokem na výplatu. V lednu 2015 se 

jeho zdravotní stav zhoršil a musela mu být amputována 

noha. Přestože na tom nebyl po zákroku dobře, byl stále 

aktivní v řešení své situace. Začal si vyřizovat nové dávky 

(příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, ZTP) a požádal 

si o byt v domě s pečovatelskou službou. Tento byt mu 

byl v červnu 2015 přidělen a pan Lukáš se v říjnu do domu 

s pečovatelskou službou odstěhoval. 
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•	 Azylový	dům

•	 Noclehárna

•	 Nízkoprahové	denní	centrum

•	 Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•		 Otevření	nového	azylového	domu	pro	muže	a	ženy	v	Sedleci	za	finanční	pomoci	Armády	spásy	v	Nizozemí

•		 Rozšíření	noclehárny	o	lůžka	pro	ženy	na	celkovou	kapacitu	28	lůžek

•		 Přesun	nízkoprahového	zařízení	pro	děti	a	mládež	do	nově	upravených	prostor	v	Úvalské	ulici

•		 Spoluúčast	při	založení	Potravinové	banky	Karlovarského	kraje,	účast	v	Národní	potravinové	sbírce

pláNy prO rOk 2016
•		 Úprava	zahrady	u	azylového	domu	v	Sedleci	pro	aktivizační	programy

•		 Volnočasové	víkendové	akce	pro	děti

•		 Spolupráce	s	Potravinovou	bankou,	zajištění	potravin	pro	klienty	služeb

stAtIstIkA
Azylový dům

Kapacita	služby		 37

Počet	lůžkodnů	 11	596

Počet	kontaktů	 3	276

Počet	intervencí	 1	967

Noclehárna

Kapacita služby  28

Počet	lůžkodnů	 5	930

přIJAté dOtAce A grANty
služby pro osoby bez přístřeší

Karlovarský kraj – MPSV  2 548 500

Karlovarský kraj 450 400

Magistrát	města	Karlovy	Vary	 598	000

Město Chodov  55 000

Městská policie Karlovy Vary  25 000

Ind.	projekt	Karlov.	kraje	–	ESF	 	3	427	584

111

sOcIálNÍ prOJekty kArlOvy vAry

centrum sociálních služeb  
merklínská 15
360 10 karlovy vary – sedlec
t  +420 773 770 163 (recepce)
e martin_rousal@armadaspasy.cz 

centrum sociálních služeb 
(odloučené pracoviště)
Nákladní 7
360 05 karlovy vary
t +420 773 770 165 (recepce)

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
úvalská 603/36
360 01 karlovy vary
(klub je v přízemí ubytovny)

Počet	kontaktů	 5	974

Počet intervencí 1 661

Nízkoprahové denní centrum

Počet	kontaktů	 7	777

Počet	intervencí	 3	178

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Počet	kontaktů	 301

Počet	intervencí	 779

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Karlovarský	kraj	–	MPSV	 	936	000

Karlovarský	kraj	 	173	200

Magistrát města Karlovy Vary  150 000
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Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
úvalská 603/36
360 01 karlovy vary
(klub je v přízemí ubytovny)

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
C&A Moda, s. r. o., CBRE, s. r. o. – OC Varyáda, Globus ČR, k. s., Ahold Czech Republic, a. s., Prádelna Kyselý, a. s., 

Grandhotel PUPP, a. s., Hotel Nautilus Chodov, Color Auto, s. r. o., Radek Fraňo – obrábění kovů, Armáda spásy Nizozemí, 

Potravinová banka Karlovarského kraje, z. s., p. Ondřej Papež

12
zdeNkA
„Kvůli své neopatrnosti jsem přišla o byt a střechu nad 

hlavou. Oslovila jsem Armádu spásy s prosbou o pomoc, 

jelikož mi již jednou v minulosti pomohla. V azylovém 

domě bylo zrovna volné místo, vyřídila jsem si potvrzení 

od lékaře a byla ubytovaná. Chtěla jsem se co nejrychleji 

postavit na vlastní nohy. V době nástupu na azylák jsem 

měla již 3 měsíce zaměstnání u úklidové firmy. Asi po 

2 měsících pobytu na AD jsem dostala nabídku na bydlení 

od zaměstnavatele. Nabídku jsem zvažovala a nakonec 

jsem ji přijala. Jsem ráda, že jsem mohla být nějaký čas na 

azylovém domě, a že jsem se díky tomu mohla zase postavit 

aspoň částečně na vlastní nohy.“

Sociální pracovnice: „Paní Zdenka v současné době stále 

pracuje, má byt v podnájmu a je spokojená."

pAvel
„Přišel jsem po rozchodu o střechu nad hlavou a přiví-

tal možnost ubytování na azylovém domě Armády spásy. 

Bylo mi trapné, do jaké situace jsem se dostal, měl jsem 

dvě děti. Postupně jsem se se svou situací smířil. Měnil 

jsem zaměstnání až do doby, než se mi naskytla možnost 

udělat si řidičský průkaz na kamion s návěsem a profesní 

průkaz. Sice to byl běh na dlouhou trať, na azylovém domě 

jsem byl ubytován asi rok a půl, ale poté jsem si našel 

práci jako šofér s nadprůměrným platem a s přítelkyní jsem 

odešel do svého.“

Sociální pracovnice: Pan Pavel dodnes jezdí s kamionem 

jako profesionální řidič. S přítelkyní se sice před časem 

rozešel, má ale práci i bydlení a žije spokojeně.
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V regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Azylový	dům	pro	matky	s	dětmi

•	 Sociálně	aktivizační	služba	pro	rodiny	s	dětmi

•	 Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež	

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
Azylový dům pro matky s dětmi

•	 Částečná	obměna	vybavení	azylového	domu

•	 Díky	dobré	práci	maminek	dost	výrobků	pro	prodej	na	vánočních	trzích	ve	městě	Jirkov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

•	 Navázání	spolupráce	s	dobrovolníky	(pomoc	s	outdoorovými	aktivitami	pro	děti)

•	 Realizace	příměstského	táboru

•	 Úspěšný	projekt	„Mobilní hřiště“ v rámci programu prevence kriminality

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

•	 Velmi	úspěšná	národní	potravinová	sbírka	

•	 Náš	zástupce	v	pracovní	skupině	komunitního	plánování	města	Jirkov	„Děti, mládež, rodina“

•	 Zahájení	spolupráce	s	firmou	Toyoda	Gosei	Czech,	s.	r.	o.	

pláNy prO rOk 2016
Azylový dům pro matky s dětmi

•	 Zahájení	komunitního	setkávání	v	azylovém	domě

•	 Výměna	podlahových	krytin

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

•	 Rozšíření	pracovního	týmu	o	odborného	pedagoga

•	 Opětovná	realizace	příměstského	tábora

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

•	 Realizace	dvou	veřejných	sbírek,	účast	na	národní	potravinové	sbírce

•	 Podpora	spolupráce	s	ostatními	neziskovými	organizacemi	působících	na	území	města	Jirkov

stAtIstIkA
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Počet kontaktů 442

Počet intervencí 2 562

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Počet	kontaktů	 419

Počet	intervencí	 669

113

ceNtrum sOcIálNÍch služeb JIrkOv

studentská 1242
431 11 Jirkov
t +420 770 770 285
e zuzana_horcikova@armadaspasy.cz  

Azylový dům

Kapacita	služby		 27

Počet	lůžkodnů	 5	037

Počet	kontaktů	 314

Počet	intervencí	 319
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FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Z prodeje výrobků na vánočních trzích pořádaných

městem	Jirkov	 4	946

Fundraising pro NZDM na nákup herní konzole 10 200

V	rámci	národní	potravinové	sbírky	 37	626

přIJAté dOtAce A grANty
MPSV	(prostř.	Ústeckého	kraje)	 2	438	438

Ústecký kraj  100 000

Město	Jirkov		 300	000

Příspěvek	ÚP	na	zaměstnávání	 50	596

AzylOvý dům 
prO mAtky s dětmI
V říjnu 2014 nás kontaktovala paní (40 let) se synem 

(18), kteří byli již několik dní na ulici. Paní bylo sděleno, 

že pokud bude chtít využívat naši službu, je třeba, aby syn 

nastoupil do školy. Na místním učilišti bylo zjištěno, že 

v prvním ročníku mají volné místo a mohou jej přijmout.  

Později bylo zjištěno, že paní má ještě dva mladší syny ve 

výchovném ústavu. Starší měl často ve výchovném ústavu 

problémy s chováním a ani při návštěvě u nás nedokázal 

dodržovat domovní řád.

V dubnu 2015 maminka s pomocí sociální pracovnice 

začala hledat práci. V květnu uživatelka poprvé v životě 

nastoupila do zaměstnání. Bylo úžasné pozorovat změny 

v jejím jednání i chování. Její sebevědomí stouplo, zlepšila 

se její vyjadřovací schopnost a dokázala lépe používat 

český jazyk (paní mluvila směsicí romštiny, slovenštiny 

a češtiny). 

Společně se sociální pracovnicí začaly hledat praktického 

lékaře. Sehnat jej se však nepovedlo po celou dobu pobytu 

matky, a to ani po žádosti o spolupráci VZP.

V červnu však paní opakovaně porušovala domovní řád 

a musela z azylového domu odejít. Nicméně ještě před 

odchodem sehnala byt a z ušetřených peněz částečně 

zaplatila kauci. 

V září se sociální pracovnice dozvěděla, že si paní způso-

bila pracovní úraz a jelikož stále neměla lékaře, který by jí 

potvrdil neschopenku, neuměla tuto situaci řešit. Nechala 

se vyhodit z práce, následně z bytu a v současné době 

je zpět na ulici. Syn se po prázdninách do školy nevrátil, 

i když ho prý moc bavila a měl od školy přes prázdniny 

zajištěnou brigádu. 

sOcIálNě AktIvIzAčNÍ službA
prO rOdINy s dětmI
S rodinou T. jsme pracovali dva měsíce. Poprvé nás oslovil 

OSPOD Chomutov s tím, že vrátili do rodiny 4 děti z dět-

ského domova a jednou z podmínek bylo, že začne rodina 

spolupracovat alespoň do začátku s nějakou neziskovou 

organizací.

Rodina se přistěhovala ze Žatce a byla ráda, že jí tu v Jirko-

vě někdo pomůže s aklimatizací v cizím prostředí. Po první  

návštěvě bylo vidět, že jsou děti šťastné, že jsou zpět 

u rodičů. Bydleli všichni v 1 + 1 na třech matracích. Prvotně 

jsme pro děti zajistili školu a lékaře a poté se zaměřili na 

nábytek a vybavení bytu. Rodině jsme poskytli nádobí, 

oblečení a hygienu. Domluvili jsme se také na čerpání 

potravinové pomoci. Děti byly velmi šikovné a vyprávěly 

i o tom, jak se měly dobře v dětském domově a co 

všechno za aktivity tam dělaly. Navrhli jsme proto, aby 

využily možnosti navštěvovat NZDM a ve svých aktivitách 

pokračovaly.

Po měsíci stráveném u rodičů začaly děti mít problémy se 

školní docházkou, hodně zaspávaly a navštěvovaly často 

lékaře. Pomoc s přípravou do školy ale rodina využila 

a děti se doma připravovaly svědomitě. Po dalším měsíci 

se rodina dostala do finanční tísně, nezaplatila nájemné 

a museli se vystěhovat. Na pár dní jim poskytla ubyto-

vání kamarádka, s tím, že rodina se chce vrátit do Žatce 

a pomocí internetu jsme hledali vhodné byty tam. Paní T. 

se tam jela podívat a se slovy, že se stěhují, jsme službu 

ukončili. Poslední informace o rodině ale nejsou veselé. 

Děti jim byly opět odebrány do dětského domova a rodi-

če bydlí v Chomutově na ubytovně.





OblAst středNÍ mOrAvA
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•	 Azylový	dům

•	 Noclehárna

•	 Nízkoprahové	denní	centrum

•	 Terénní	programy

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•		 Transformace	a	rozšíření	služeb	–	rozdělení	na	dvě	organizační	jednotky

•	 Dovybavení	AD	20	skříněmi	cca	z	dotace	JMK	ve	výši	100	000	Kč

•	 Realizace	zvonkového	systému	pro	AD	z	Prevence	kriminality,	120	000	Kč

•	 Pořízení	průmyslové	pračky	a	sušičky	ze	sbírky	ve	výši	cca	150	000	Kč

•	 Vybudování	kanceláře	pro	NDC	ze	sbírky	ve	výši	65	000	Kč

pláNy prO rOk 2016
•		 Příprava	transformace	AD	a	rozšíření	služeb	CSS	do	terénních	programů

•	 Rozšíření	prostorů	služby	NDC	

•	 Rozšíření	stávající	služby	terénní	programy	v	CSS	JK

stAtIstIkA
Azylový dům

Kapacita	služby		 92

Počet lůžkodnů 25 485

Počet	kontaktů	 4	909

Počet intervencí 8 555

Noclehárna

Kapacita služby  50

Počet	lůžkodnů	 12	344

Počet kontaktů 145

Počet	intervencí	 176

přIJAté dOtAce A grANty
MPSV prostřednictvím JMK  2 188 144

Jihomoravský	kraj		 1	059	000

Město	Brno			 2	325	806

(Magistrát + MČ Brno Sever, Brno Střed, Brno Kr. Pole) 

117

ceNtrum sOcIálNÍch služeb
JOseFA kOrbelA

mlýnská 25
602 00 brno
t +420 543 245 494, +420 737 215 412
e ivan_borek@czh.salvationarmy.org

Nízkoprahové denní centrum

Počet	kontaktů	 9	732

Počet	intervencí	 2	577

térénní práce

Počet	kontaktů	 327

Počet	intervencí	 927

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Finanční dary od organizací 4 000

Finanční	dary	od	soukromých	osob		 93	210
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pAN N.
Pan N. není šťastným příběhem naší praxe. Ač byl mladý, 

nebylo	mu	ani	30	let,	v	dubnu	2016	zemřel.	Již	v	16	letech 

odešel od rodičů a bydlel po různých ubytovnách. Vyučil 

se podlahářem a nějakou dobu pracoval, avšak kvů-

li alkoholu přišel o práci i bydlení na ubytovně. V Brně 

se	objevil	poprvé	v	roce	2013,	kdy	byl	nějaký	čas	na	nocle-

hárně Armády spásy. Poté se potloukal po celé republice. 

Nakonec v roce 2015 po rvačce a pádu na hlavu ochrnul na 

půl těla a vrátil se do Brna do Armády spásy. Od začátku 

ledna do téměř konce února pobýval v azylovém domě. 

Ale jeho problémy s alkoholem a kamarádství s osoba-

mi, které jej k alkoholu stahovaly, bylo silnější než pocit 

bezpečí a domova. Na konci února 2016 odchází zpět 

na noclehárnu, opět padá, po úrazu zůstává v bezvědomí 

a na konci dubna umírá.

pANÍ k.
Paní K. má relativně dlouhou bezdomoveckou historii. Dnes 

je již v důchodovém věku. Na ulici byla přibližně od roku 

2010, kdy s manželem přišli o bydlení kvůli alkoholismu. 

„Veškeré peníze na nájem jsme propili, nakonec nás z bytu 

vyhodili a protloukali jsme se, kde jsme mohli. Hodně jsme se 

zdržovali v Černovicích.“ Tam je našel náš terénní pracov-

ník a přivedl v roce 2014 na nízkoprahové denní centrum. 

Jejich problém s alkoholem však dále pokračoval. V den, kdy 

manželovi přišel důchod, se šli spolu opít, veškeré peníze 

propili a neměli kam jít. Sociální pracovnice z noclehárny 

a denního centra s nimi pracovala tak, aby si nějaké peníze 

uložili na spaní na noclehárně. Většinou jim to bylo jedno, 

společně se synem jen pili. Na podzim roku 2015 zemřel 

manžel a krátce na to i syn. Paní K. úplně otočila. Přišla do 

azylového domu podat si žádost o bydlení. Dostala důchod 

a k tomu v lednu 2016 i invalidní důchod po manželovi. Od 

konce října 2015 žije v azylovém domě. Více méně přestala 

pít. Uvědomila si, že alkohol jí vzal manžela i syna. Občas 

si něco dá na začátku měsíce, když jí přijde důchod, ale 

to jí nikdo nemůže mít za zlé. Nyní je spokojená v azylo-

vém domě. Za krátkou dobu ušla dlouhou cestu a nyní už 

budeme hledat vhodné bydlení v domově pro seniory nebo 

v domě s pečovatelskou službou.

slečNA petrA
Slečna	Petra	přišla	na	noclehárnu	poprvé	v	roce	2007	ve	

svých 24 letech. Většinu času brala sociální dávky, ob-

čas se jí podařilo chodit do práce, kde ale moc dlouho 

nevydržela. Několikrát byla ubytovaná v azylovém 

domě, většinou ale po různě dlouhé době odešla zpátky 

na noclehárnu. Slečna Petra vyrůstala se svojí matkou, 

která bývala také klientkou noclehárny nebo azylového 

domu. Pokud si našla bydlení jinde, spávala na ubytov-

ně nebo s některým ze svých problémových partnerů po 

bytech.

V posledních dvou letech se Petře dařilo vydržet v azylo-

vém domě a zapojila se také do veřejně prospěšných pra-

cí zprostředkovaných Úřadem práce. I když ani u tohoto 

programu nevydržela déle než pár měsíců, dá se v Petřině 

životě sledovat i přes mnohé překážky velký pokrok.

Vše se ale urychlilo, když se na noclehárně seznámila 

s Lukášem, který tam také přespával. Zamilovali se do sebe 

a začali přemýšlet, kam by mohli jít bydlet spolu. Vhodné 

bydlení se jim stále nedařilo najít. Po mnoha peripetiích 

našli komerční ubytovnu, kde se jim líbilo a zvládli ji platit 

i z dávek. Pár měsíců nato se rozhodli, že se vezmou. Svat-

ba proběhla v létě na radnici. Petra s Lukášem spolu stále 

žijí a jsou si navzájem oporou. Letos na jaře se jim naro-

dila dcera, se kterou na ubytovně žijí. Chodí je pravidelně 

podporovat terénní služba pro rodiny s dětmi a péči zatím 

zvládají bez velkých problémů.
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•	 Azylový	dům	(v	průběhu	roku	transformace	na	prevenci	bezdomovectví)

•	 Prevence	bezdomovectví	(Staňkova)

•	 Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež	(na	všech	3	pracovištích)

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Příprava	na	transformaci	odloučeného	pracoviště	CSS	J.	Korbela	(azylového	domu)	do	projektu	Prevence	bezdomovectví

•	 V	říjnu	jsme	ve	spolupráci	s	městskou	částí	Brno-střed	nabídli	našim	klientům	dalších	14	garsoniér

•	 Dohodli	jsme	se	na	spolupráci	s	městkou	částí	Brno-Řečkovice

•	 Ve	 spolupráci	 s	 dr.	Miladou	Váňovou	 připravujeme	 Svěřenský	 fond	 na	 podporu	 rozvoje	 dětí	 z	 projektu	 Prevence 

 bezdomovectví 

•	 NZDM	Staňkova	je	od	listopadu	partnerem	v	projektu	„Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I“  

	 (AMIF/1/03).	V	rámci	projektu	zajišťujeme	multikulturní	aktivity	a	příměstský	tábor	pro	děti	s	výukou	českého	jazyka

•		 studenti	 Španělského	 gymnázia	 Brno-Bystrc	 si	 vybrali	NZDM	 Jonáš	 jako	 partnera	 v	 projektu	 Evropská	 světová	 škola 

 V rámci projektu k nám studenti docházeli jako dobrovolníci a zapojovali se do programů na centru

•	 NZDM	Jonáš	prošlo	inspekcí	kvality	a	dvakrát	zde	proběhl	den	otevřených	dveří

•	 Z	 finančních	 prostředků	 z	 MČ	 Brno-sever	 jsme	 v	 roce	 2015	 pořídili	 pomůcky	 pro	 doučování	 (cvičebnice,	 učebnice, 

 sešity, atd.) a výtvarné potřeby pro NZDM Körnerova

pláNy prO rOk 2016
•	 Realizovat	 transformaci	 azylového	 domu	 –	 vytvořit	 novou	 sociální	 službu	 terénní	 programy	 jako	 součást	 projektu 

 Prevence bezdomovectví

•	 Rozšířit	počet	sociálních	pracovníků

•	 Doprovodit	první	klienty	do	nezávislého	života

•	 Začít	budovat	projekt	komunitního	bydlení	pro	klienty	azylového	domu

•	 Zajištění	informovanosti	obyvatel	městské	části	Brno-Bystrc	o	nabídce	služeb	střediska	Jonáš

•	 V	roce	2016	bychom	chtěli	upravit	otevírací	dobu	a	cílovou	skupinu	centra	Jonáš	(z	8–25	let	na	6–25	let),	aby	se	více 

 přizpůsobila požadavkům uživatelů. V rámci této úpravy se budeme věnovat více práci s cílovou skupinou děti ve věku  

 6–14 let

•	 Ve	všech	zařízeních	usilujeme	o	stále	zvyšování	kvality	poskytovaných	služeb

stAtIstIkA
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež staňkova

Počet	kontaktů	 6	203

Počet	intervencí	 2	289

119

ceNtrum sOcIálNÍch služeb brNO

centrum sociálních služeb staňkova
staňkova 6, 602 00 brno
t +420 737 215 425
e pavel_kosorin@czh.salvationarmy.org

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
körnerova 1
602 00 brno

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
kubíčkova 23
635 00 brno-bystrc

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež körnerova

Počet	kontaktů	 4	839

Počet intervencí 4 080



20

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
kubíčkova 23
635 00 brno-bystrc

přIJAté dOtAce A grANty
Azylový dům

Jihomoravský kraj 502 600

Magistrát	města	Brna	 750	000

prevence bezdomovectví

Jihomoravský	kraj	 644	300

Magistrát města Brna 200 000

Nzdm staňkova

Jihomoravský	kraj	 1	079	100

Magistrát města Brna 450 000

Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež kubíčkova

Počet kontaktů 4 624

Počet intervencí 2 026

prevence bezdomovectví

Počet	kontaktů	 93

Počet intervencí 104

Jihomoravský kraj 25 000

Evropský	integrační	fond	 93	443

Nzdm Jonáš

Jihomoravský	kraj	 991	000

Magistrát	města	Brna	 375	000

Nzdm körnerova

Jihomoravský	kraj	 	946	100

Magistrát	města	Brna	 382	500

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
NZDM	Staňkova	 63	555	(dary)

NZDM	Jonáš		 300	(dary)

NZDM	Körnerova	 2	958	(dary)

šestIletý JArOslAv
Šestiletého Jaroslava přivedla na klub maminka, která 

měla zájem o to, aby se u nás připravil k zápisu do první-

ho ročníku a rozvíjel své dovednosti. Chodil do mateřské 

školy, uváděl ale, že se k němu děti nechovají moc hezky. 

Konflikty potvrdila i jeho maminka. Jaroslav měl velké pro-

blémy s výslovností, potřeboval rozvíjet motoriku. Co mu 

ale chybělo v těchto oblastech, doháněl velkou fantazií 

a oslňoval nás svými znalostmi o zvířatech. S Jaroslavem 

jsme pracovali v programu pomoci s přípravou do školy, 

zapojoval se pravidelně i do programů na klubu a týden po 

týdnu na něm byly vidět drobné pokroky. Do skupiny dětí 

na klubu dobře zapadl a bylo patrné, že za námi chodí 

rád. Situace ve školce se však nelepšila. Pracovnice pro-

to probíraly s maminkou možnost toho, že by Jaroslav začal 

chodit do přípravného ročníku na základní škole, kde by 

posléze navštěvoval i první třídu. Přivykl by školnímu pro-

středí, rozvíjel své dovednosti a seznámil se s budoucími 

spolužáky. Jeho maminka na návrh přistoupila a Jarosla-

va do přípravného ročníku zapsala. Od té doby sice chodí 

Jaroslav na klub jen sporadicky, přesto jsme měli možnost 

ověřit, že paní učitelka navázala na naši práci a Jaroslav 

dělá velké pokroky. Od září už z něj jistě bude prvňáček. 

JIrkA
Uživatel Jirka byl téměř celé dětství v dětském domově 

a opustil jej až dovršením zletilosti. Svého otce nevídá 

vůbec a vztahy s matkou byly vždy velmi problematické. 

Jiné to nebylo s Jirkovými sourozenci, se kterými se dlouhé 

roky nevídal. Při dětském domově měl možnost vyučit se 

řemeslu, ale školu nedokončil. Po odchodu z ústavní péče 

neměl jinou možnost a musel se vrátit domů k matce, 

kde byl obětí i svědkem domácího násilí na sobě i na mat-

ce, kterého se dopouštěl její tehdejší partner. Pro Jirku byla 

situace natolik neúnosná, že raději odešel z domu a přes 

dva roky bydlel ve squatu. V tomto období začal s deli- 

kventním chováním – vyvolával konflikty s policií, byl stále 

pod vlivem alkoholu, začaly se mu kupit dluhy a navíc se 

pohyboval na hraně zákona. Jeho odmítavý postoj k sy- 

stému a autoritám obecně zapříčinil, že se dostal hned 

v několika oblastech do nepříznivé sociální situace. Na-

štěstí se ji rozhodl řešit a před pár lety se stal uživatelem 

naší sociální služby. Dnes je Jirka evidovaný na Úřadu prá-

ce, má vidinu stabilního zázemí a postupně začíná chápat 

výhody práce na smlouvu a potřebu přebrat zodpovědnost 

za vzniklé pohledávky. Je schopný obstojně komuniko-

vat s autoritami a s pomocí pracovnic NZDM Jonáš řešit 

po krůčcích potíže vzniklé v minulosti. Jirka nyní nárazově 

pracuje, abstinuje a dokonce uvažuje o návratu do školních 

lavic. Byť se Jirkovi nedaří změnit jeho situaci lusknutím 

prstů, je u něj zřejmá snaha a změna přístupu.
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K regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Azylový	dům

•	 Noclehárna

•	 Nízkoprahové	denní	centrum

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•		 V	roce	2015	jsme	obnovovali	vybavení	a	zařízení	všech	provozovaných	služeb

•	 K	výročí	25	 let	AS	v	ČR	proběhla	oslava	v	areálu	CSS	AS	v	Šumperku,	které	se	účastnila	 jak	veřejnost,	 tak	 i	uživatelé 

 a zaměstnanci AS Šumperk

•	 K	výročí	15	let	působení	v	Šumperku	se	AS	prezentovala	veřejnosti	na	hlavní	třídě	akcí	„Pozvi bližního svého na čaj”

•	 Společně	s	akcí	CO	města	Šumperk	(„Pojďte pobejt”) se uskutečnil Den otevřených dveří v našem zařízení, kde se účastníci  

 aktivně zapojili prostřednictvím kvízu o sociálních službách AS v Šumperku

•	 Na	akci	„Dny proti chudobě”, konané v Olomouci ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi, jsme se prezentovali 

 „bezdomoveckou polévkou” pro veřejnost

•	 Uživatelé	i	zaměstnanci	se	dobrovolně	zapojili	do	celonárodní	Potravinové	sbírky

•	 Zaměstnanci	 centra	 sociálních	 služeb	 ve	 spolupráci	 se	 sborem	 AS	 připravili	 pro	 uživatele	 sociálních	 služeb	 nabídku 

 volnočasových aktivit: turnaj ve stolním tenise, opékání, promítání filmů apod. 

•	 V	průběhu	roku	2015	bylo	podpořeno	na	pracovních	pozicích	Veřejně	prospěšných	prací	14	osob	z	řad	uživatelů,	bývalých	 

 uživatelů i dalších uchazečů o zaměstnání

pláNy prO rOk 2016
•		 Spolupráce	s	městem	Šumperk	v	rámci	registrace	nových	sociálních	služeb	„Dům se zvláštním režimem“, „Sociální bydlení“ 

 a „Terénní programy“

•		 V	zimních	měsících	otevírací	doba	nízkoprahového	denního	centra	i	během	víkendu

•		 Rekonstrukce	podlah	(dlažby)	v	prostorách	centra	sociálních	služeb

•		 Zvýšení	dostupnosti	služby	vyznačením	směrovek,	tabulí	na	frekventovaných	veřejných	místech	(nádraží	apod.)

stAtIstIkA
Azylový dům

Kapacita	služby		 31

Počet	lůžkodnů	 9	109

Počet kontaktů 614

Počet	intervencí	 711

Noclehárna

Kapacita služby  26

 

121

ceNtrum sOcIálNÍch služeb

vikýřovická 1495
787 01 šumperk
t +420 737 215 408
e alena_krejci@czh_salvationarmy.org 

Počet lůžkodnů 5 485

Počet	kontaktů	 329

Počet intervencí 154 

Nízkoprahové denní centrum

Počet kontaktů 284

Počet	intervencí	 73
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přIJAté dOtAce A grANty
MPSV	 3	242	98

Olomoucký kraj 205 200

Individuální projekt 2 120 000

Město	Šumperk	 1	300	000

Město Zábřeh  10 000

Vikýřovice  10 000

Hanušovice  10 000

Bludov  10 000

Rapotín  8 000 

Libina		 7	000

Staré Město  5 000

Město Mohelnice  5 000

Malá Morava  5 000

Olšany  5 000

Petrov nad Desnou  5 000

Nový Malín  5 000

Loučná nad Desnou  5 000

Dolní Studénky  5 000

Velké Losiny  5 000

Sobotín  2 000

Ruda nad Moravou  2 000

Úřad	práce	 675	161

věcNé dAry
MOREKO s. r. o. Šumperk, BENSTAR s.r.o., Zdeněk Dombai 

Zábřeh, GEBAUER GEMI SE Praha, Zahradnictví Albrecht, 

Zábřeh, Potravinová banka

VYBRANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V OLOMOUC-

KÉM	KRAJI	REG.Č.	CZ.1.04/3.1.00/05.00064

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Olomoucký kraj – Dny proti chudobě  12 500

AS	misijní	projekt	 356	510

Veřejná	sbírka	 7	182

Potravinová	banka	 227	922

CREATIVEDREAMS	s.r.o.	 720

Anonymní	dárce	 720

pAN m.
Pan M. se přišel ubytovat do ambulantní služby nocle-

hárny začátkem roku 2015. Popisoval, jak se v jeho životě 

projevila doba, kdy ve firmě, kde pracoval, postupně 

snižovali stavy a došlo i na něj. Se ztrátou se vyrovnal 

a nějaký čas žil z podpory. Během hledání nového zaměst-

nání postupně využil několika měsíčních dávek podpory. 

Později musel požádat o doplatek na bydlení a dávku 

živobytí. Z těchto dávek se stále snažil hradit všechny své 

výlohy na nájem, stravu atd. Nakonec mu výše živobytí, 

přestože pobíral doplatek na bydlení, nestačila, a pan 

M. ztratil i bydlení a ocitl na ulici. Po příchodu na nocle- 

hárnu si poměrně rychle vyřídil proplácení bydlení v této 

službě. Potíže však nastaly se zajištěním stravy. Jmenovaný 

byl totiž v té době bez financí a nevěděl, jak si vlastními 

silami stravování zajistit a vyřešit svou obtížnou situaci.

Po ubytování v noclehárně Armády spásy měl pan M. mož-

nost překlenout příjem stravy alespoň během večerního 

a odpoledního výdeje polévek v nízkoprahovém denním 

centru a noclehárně.

Během prvních setkání se sociálním pracovníkem AS jme-

novaný vyslovil přání bydlet na celodenním ubytování 

azylového domu. Zvláště proto, aby nemusel zůstávat 

během dne na ulici a také chtěl raději někde smysluplně 

využít svůj čas, např. nějakou výpomocí. V rámci sociálního 

týmu AS byla panu M. nabídnuta možnost se ubytovat na 

AD a zároveň mu byla poskytnuta pomoc z darů Potra- 

vinové banky. Sám se nad rámec povinností úklidu a akti-

vizačního pracovního programu zapojil do různých pracov-

ních a volnočasových aktivit v rámci AD.

Pan M. tuto nabídku přijal a byl ubytován na AD. S pod-

porou sociálního pracovníka si vyřídil nové sociální dávky. 

Aktivně se zapojil v pracovních aktivitách v dílně AS, na 

odklízení sněhu a ledu, a na dopoledním úklidu nocle-

hárny. Po aktivitě, kterou projevil, mu byla nabídnuta 

možnost jít vypomáhat do kuchyně AS, kde se po získání 

zdravotního průkazu zapojil v přípravě obědů, zvláště 

se dobře zapracoval při dopoledních rozvozech obědů. 

Pan M. si nyní stále aktivně hledá zaměstnání, nejlé-

pe i s bydlením. V rámci Veřejně prospěšných prací 

dostal příslib pracovního místa na AS. Ovšem situace se 

změnila, když mu byl doručen nástup do výkonu trestu za 

neplacení alimentů. Nyní čeká, až bude propuštěn a možná 

si opět najde cestu k službám Armády spásy.
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V regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015

•	 Azylový	dům	pro	matky	s	dětmi

•	 Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
Azylový dům

•	 Oprava	spojovací	chodby,	rekonstrukce	návštěvní	místnosti

•	 Zřízení	poštovních	schránek	pro	uživatelky

Nzdm

•	 Oslava	Mezinárodního	dne	Romů	a	Dne	dětí	ve	spolupráci	s	Oblastní	Charitou	Přerov

•	 3.	místo	týmu	uživatelů	NZDM	v	národním	finálním	kole	dětské	kuchařské	soutěže	„Coolinaření s Albertem“ v Olomouckém  

 kraji 

•	 Výlet	do	Prahy	a	na	další	zajímavá	místa	České	republiky

•	 Návštěva	Mobilního	planetária	na	NZDM	–	promítání	přírodovědného	filmu

pláNy prO rOk 2016
•	 Zřízení	druhého	PC	pro	uživatelky	DMD

•	 Účast	na	soutěži	Armády	spásy	ve	vaření	polévky	„Polévka je grunt“

•		 Úspěšný	průběh	kroužku	vaření	na	NZDM	podpořeného	Nadačním	fondem	Albert	–	Kávomaty	pomáhají	2016

•	 Výlety,	akce	NZDM	(přespávání	na	NZDM)

stAtIstIkA
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Počet kontaktů 428

Počet intervencí 551

Azylový dům

Kapacita služby  80

přIJAté dOtAce A grANty
Azylový dům

Individuální	plán	 2	427	911

Město Přerov 550 000

MPSV	 		 741	500

Nzdm

Statutární město Přerov 55 000

MŠMT	 		 178	680

123

sOcIálNÍ služby přerOv

9. května 2481/107
750 02 přerov
t +420 773 770 241 nonstop
e vedouci_mdprerov@armadaspasy.cz

Počet	lůžkodnů	 20	429

Počet	kontaktů	 753

Počet	intervencí	 720

(Dotační Program MŠMT na podporu integrace romské

komunity v roce 2015 – projekt „Společně pro změnu“)   

MPSV   1 168 115

Olomoucký kraj 458 804

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olo- 

mouckém kraji byl spolufinancován v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  
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FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Nadační fond Albert (NZDM) 15 088

Dary od soukromých osob 6 061

(veřejná sbírka, anonymní finanční dar)

věcNé dAry
Pekárna	Racek,	s.r.o.	–	pečivo	v	hodnotě	 71	803	Kč

„Sférické kino“ (MB „Sferinis kinas“) – projekce přírodověd-

ného	filmu	ve	3D	zdarma

pANÍ z.
Paní Z. přišla do našeho azylového domu z Opavy se tře-

mi dětmi. Jeden syn vykazoval problémy v chování jak 

doma, tak ve škole. Tuto situaci s paní Z. probrala sociální 

pracovnice a navrhla jí, aby syna objednala na konzultaci 

k psychologovi do Psychosociálního centra. Na doporučení 

školy ho také objednala do pedagogicko-psychologické 

poradny kvůli problémům s učením.

Paní Z. přišla do AD s tím, že má poměrně velký dluh, se 

kterým si neví rady a ráda by za pomoci sociální pracovnice 

tento problém vyřešila. Ve spolupráci se sociální praco-

vnicí proto oslovila exekutora a domluvila si splátkový 

kalendář, kterým se jí podařilo během roku 2015 uhradit 

přibližně třetinu dluhu. 

Na konci roku 2015 se paní podařilo najít vhodný podnájem, 

do kterého se rozhodla přestěhovat. Nebylo to pro ni jedno-

duché, neboť předchozích cca 15 let bydlela v ubytovnách 

nebo azylových domech. Sociální pracovnice se s paní několi-

krát před nastěhováním setkala s cílem psychicky ji podpořit 

a ujistit ji, že i nadále může přijít do Armády spásy pro radu 

a povzbuzení. 
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K regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Domov	se	zvláštním	režimem

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
Od 1. 10. 2015 byla zahájena činnost sociální služby Domov Přístav Frýdek-Místek. Služba je poskytována v budově bývalé 

základní školy, jejíž celkovou rekonstrukci provedlo město Frýdek-Místek. Součástí budovy je i krásná rozlehlá zahrada. 

Domov Přístav F-M poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám bez přístřeší, jejichž zdravotní a sociální 

stav vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Na základě individuálních potřeb, poskytuje uživatelům pomoc a podporu, 

která jim umožní žít kvalitní a důstojný život. Domov Přístav fungoval do konce roku 2015 jako rozšíření kapacita Domova 

Přístav II Ostrava. První dva uživatelé nastoupili 26. 10. 2015.

pláNy prO rOk 2016
•	 Od	1.	1.	2016	samostatná	registrovaná	služba

•	 Přijetí	zbývajícího	personálu	služby,	který	zabezpečí	kvalitní	chod	služby

•	 Naplnění	kapacity	služby	v	celkovém	počtu	32	uživatelů

•	 Tvorba	konceptu	metod	práce	

•		 Vytvoření	posezení	na	zahradě,	které	bude	sloužit	jak	k	volnočasovým	aktivitám,	tak	k	relaxaci

stAtIstIkA
domov se zvláštním režimem

Kapacita	služby		 32

přIJAté dOtAce A grANty
Statutární město Frýdek-Místek 1 660 000

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Beskydská stavební společnost, a.s. Třinec  10 000

127

dOmOv přÍstAv Frýdek-mÍstek

ulice míru 1313
738 01 Frýdek-místek
t +420 737 215 433
e petra_morcinkova@armadaspasy.cz
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přÍběh
Narodil jsem se a vyrůstal v Ostravě v úplné rodině. Byl 

jsem nejstarší ze tří dětí. Vyučil jsem se klempířem a do 

doby, než jsem šel na vojnu, žil normální život. Kouřit jsem 

začal v sedmnácti letech, ale tehdy jsem ještě moc nepil. 

Než jsem nastoupil na vojnu, prožil jsem si pár hezkých 

lásek a jedna z nich vydržela dokonce celý rok. Po vojně 

jsem začal žít plně jiný život, užíval jsem si. 

Pracoval jsem jako klempíř v Ostravě a Bohumíně, a tak 

různě po stavbách. Vždy, když jsem šel po práci domů, 

dal jsem si dvě až tři piva, a pak ještě zašel s kamarády do 

hospody. Nemohl jsem moc pít, protože jsem pracoval 

na střechách, to si šéfové hlídali. O víkendech jsme 

s kluky hrávali fotbal, nebo jsme se chodívali dívat na fot-

bal, jak hrají. Jezdíval jsem na  různé výlety, festivaly, zábavy 

a diskotéky.

Po nějaké době jsem se vydal do Prahy, za lepším „bydlem“… 

Pracoval jsem na stavbách patnáct let. Po práci jsem moc 

nepil, většinou dvě až tři piva, někdy i více, ale to jen, když 

jsme s kluky uzavřeli sázku, dokázal jsem vypít i dvacet pět 

piv. O víkendech jsem pil hodně, hlavně na fotbalových 

zápasech. K pivu jsem si dal i panáky…, po této kombinaci 

jsem byl agresivní a chtěl se bít. Občas jsme se porvali 

všichni, schytal jsem to i já. V Praze jsem si našel přítelkyni, 

partnerku, se kterou jsem byl osm let, byla sama jako já.  

Před půl rokem jsem prodělal mozkovou mrtvici, má léčba 

se protáhla na celých osm měsíců. Pobyt v nemocnici 

nebyl pro mě moc příjemný, už jen ochrnutí levé ruky 

a nohy nevěstilo nic dobrého. Doktoři mi sami říkali, že lepší 

to nebude a začíná mi nový život, jiný… život s postižením. 

Cítil jsem se hrozně, ztratil jsem chuť do života. Ptal jsem se 

sám sebe, jak budu takhle fungovat, kdo se o mě postará, 

co budu dělat?!?! Patnáct let jsem nebyl doma, máma 

o  mně skoro nic nevěděla, za celou dobu jsem ji neviděl, 

postará se o mě? Navíc jsem měl tuberkulózu, nejspíš jsem 

se nakazil někoho na při práci na stavbách. 

Po osmiměsíční léčbě mě z Prahy převezli do Sanatoria. 

Ze Sanatoria jsem byl převezen do Domova Přístav 

Frýdek-Místek. První dojem byl šok… Co bude, jak to 

bude. Nyní jsem spokojen, mám čistou postel, jídlo, 

všichni se mě snaží podporovat. Chci na sobě zapracovat 

hlavně v chození a pohybu ruky. Sám se snažím rehabili-

tovat, dostal jsem rehabilitační pomůcky. Myslím si a sle-

duji sám na sobě menší pokroky. Chtěl bych domů, bydlet 

s mamkou, říkala mi, že pokud se můj fyzický stav zlepší, 

vezme mě k sobě.
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•	 Azylový	dům

•	 Noclehárna

•	 Terénní	program

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•		 Zaměstnáváme	tři	muže	na	„veřejně prospěšné práce“

•	 Jeden	muž	nastoupil	do	projektu	Restart@Siemens

•	 Zahájili	jsme	komunitní	práci	s	uživateli	azylového	domu

•	 Díky	projektu	NOKD	jsme	obnovili	část	zařízení	azylového	domu	a	tréninkových	bytů	

pláNy prO rOk 2016
•		 Chceme	pokračovat	v	zaměstnání	lidí	na	„veřejně prospěšné práce“

•	 Spolupráce	s	projektem	Restart@siemens

•	 Zapojení	se	do	akcí	Dnů	proti	chudobě	a	Národní	potravinové	sbírky

•	 Pokračovat	v	opravách	dlažby	a	zařízení	na	noclehárně	a	azylovém	domě

•	 Zrekonstruovat	WC	a	sprchu	azylového	domu

stAtIstIkA
Azylový dům

Kapacita	služby		 39	+	5	bytů

Počet lůžkodnů 12 822

Počet	kontaktů	 1	177

Počet	intervencí	 1	272

Noclehárna

Kapacita služby  18

přIJAté dOtAce A grANty
Moravskoslezský	kraj	(dotace)	 	2	231	000

MSK udržitelnost IP 2 828 000

Město	Havířov	 380	000

129

AzylOvý dům prO muže

Na spojce 807/2
736 01 havířov-město
t +420 773 770 141
e ad_havirov@czh.salvationarmy.org

Počet lůžkodnů 4 855

Počet	kontaktů	 529

Počet	intervencí	 53

terénní práce

Počet kontaktů 265

Počet intervencí 106

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
NOKD	 	 67	200

(Projekt pod názvem „Důstojné zázemí pro poskytování

pobytových služeb osobám v nouzi“)

Individuální dárci 11 112

PENAM, a.s.,  

Potravinová banka v Ostravě, z. s. 

ADRA, o. p. s.
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pAN lIbOr
Pan Libor byl v lednu 2014 přijat do azylového domu, 

protože neměl kde bydlet. Měl zdravotní omezení, dluhy 

i složitou rodinnou situaci. K tomu byl nezaměstnaný 

a pobíral dávky. Během ubytování usiloval o získání vhod-

né práce vzhledem k zdravotnímu stavu, splácel dluh 

a řešil si rodinnou situaci. Také se zapojil do pevné pra-

covní aktivity v naší kuchyni. Později se panu Liborovi 

podařilo získat na stejné pozici zaměstnání formou 

veřejně prospěšné práce a rovněž bydlení v našem trénin-

kovém bytě. Když se vyskytla možnost lepšího zaměst-

nání, využil ji. Nakonec se panu Liborovi podařilo získat 

práci	v	rámci	projektu	Restart@Siemens	v	Mohelnici,	kam	

odjel. V listopadu 2015 sociální pracovnice uskutečnila 

cestu	do	Mohelnice	v	 rámci	projektu	Restart@Siemens.	

Zde měla setkání s koordinátorkou Siemensu a poté 

i s bývalým uživatelem Liborem, který je v projektu 

zapojen. Pan Libor je rád, že dostal tuto příležitost, vidí v ní 

možnost nového začátku v práci i bydlení. Je velmi spoko-

jen a hodně kladně ocenil pomoc Siemensu nejen v získání 

práce a bydlení, ale také s řešením svých dluhů. Teď si šetří 

peníze na další návazné bydlení a má v jednání možnost 

oddlužení. Rád by se v Mohelnici usadil natrvalo.

To je název putovních výstav, které Armáda spásy započala v rámci oslav 25. výročí od znovuobnovenní činnosti v České 

republice v květnu 2015 v Praze. Cílem výstav je velkoformátovými fotografiemi přiblížit „běžné“ veřejnosti pohled na 

reálná obydlí lidí bez domova. Velice si vážíme spolupráce se světově uznávaným fotografem Jindřichem Štreitem, který 

právě pro Armádu spásy fotografie připravil. Fotografie vznikaly v terénu, v zimě roku 2015 a to ve městech, resp. v okolí 

některých měst, kde působí Armáda spásy – Opava, Ostrava, Přerov, Brno a Šumperk.

„Fotografování probíhalo vždy na bázi dobrovolnosti a vzájemného pochopení mezi člověkem bez domova a mnou. Nikdy nedošlo 

k sebemenšímu konfliktu. Naopak, díky fotografování jsem se setkal s velmi zajímavými lidmi a jejich osudy,“ vzpomíná na setkání 

s lidmi bez domova autor výstavy Jindřich Štreit. 

klíčoví byli terénní pracovníci Armády spásy

Nafotit v reálném prostředí lidi bez domova není vůbec jednoduché. Pro realizaci fotografií byla nutná klíčová pomoc konkrétních 

terénních pracovníků Armády spásy, kteří ve svých městech mapují osoby bez domova a místa, kde přebývají. „Bez nich bych ani 

nebyl schopen soubor fotografií nafotit. Terénní pracovníci znají místa, kde lidé bez domova přebývají, kde si postaví stany nebo si vybu-

dují provizorní obydlí. Jsou s nimi v častém kontaktu,“ dodává Jindřich Štreit. 

Kromě Prahy proběhly výstavy Domov (bez) domova v roce 2015 dále v Olomouci, Opavě a Zlíně. 

Domov (bez) domovakvěten 2015
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•	 Azylový	dům	pro	matky	s	dětmi

•	 Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež

•	 Sociálně	aktivizační	služby	pro	seniory	a	osoby	se	zdrav.	postižením

•	 Sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 20.	výročí	založení	sociální	služby	DMD

•	 Modernizace	sanitárního	zařízení	na	všech	pokojích

•	 Revitalizace	dětského	hřiště	na	zahradě

•	 Zajištění	externího	psychologa	pro	uživatelky

•	 Potravinová	sbírka	v	Globusu

•	 Potravinová	sbírka	na	středních	školách	–	SŠ	Sýkorova,	SPŠ	stavební	Havířov	

•	 Přestěhování	služeb	Havířov-Šumbark	do	nových	prostor

pláNy prO rOk 2016
•	 Navázání	spolupráce	se	sociální	službou	Prevence	bezdomovectví

•	 Personální	posílení	služby	pro	seniory,	pro	rodiny	s	dětmi	a	nízkoprahového	zařízení	pro	děti	a	mládež

•	 Rozšíření	provozní	doby	a	nabídky	činností	NZDM

•	 Přestěhování	služby	pro	rodiny	s	dětmi	do	nových	prostor

stAtIstIkA 
Azylový dům pro matky s dětmi

Kapacita služby  60 lužek

Počet	lůžkodnů	 2493

Počet kontaktů 226

Počet	intervencí	 391

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Počet kontaktů 260

Počet	intervencí	 4	647

31

sOcIálNÍ služby prO rOdINy,
dětI A JedNOtlIvce hAvÍřOv
dům pro matky s dětmi
dvořákova 21/235
736 01 havířov-město
t +420 737 215 423
e vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz

sociální služby havířov-město
J. seiferta 8
736 01 havířov-město
t +420 773 770 174
e koordinator_kchavirov@armadaspasy.cz

sociální služby havířov-šumbark
sNp 805/2
736 01 havířov-šumbark
t +420 773 770 174
e koordinator_kchavirov@armadaspasy.cz

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením šumbark

Počet kontaktů 16

Počet	intervencí	 279

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením seifertova

Počet	kontaktů	 53

Počet intervencí 612
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Potravinová	banka	 957

Mission	grant		 192	003

Soukromé osoby  4 462

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nadace Martina Romana 50 000

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet	kontaktů	 117

Počet	intervencí	 1	291

přIJAté dOtAce A grANty
dům pro matky s dětmi

MPSV	prostřednictvím	MSK		 4	238	000

Magistrát	města	Havířov		 34	992

sociálně aktivizační služby pro seniory a Ozp

havířov-město

Potravinová	banka	 7	535

Soukromé	osoby	 15	337

sociálně aktivizační služby pro seniory a Ozp

havířov-šumbark

Nadace Martina Romana 50 000

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
dům pro matky s dětmi

Gascontrol	 		 3	000

Penam   5 000

Potravinová banka 124 260

Fundraising    2 000

Anonymní dárce 5 000

tereNÍ byty se stANOu
vlAstNÍm dOmOvem 
Stane se tak po 18-ti měsíčním bydlení matek s dětmi 

v bytech, které má Dům pro matky s dětmi v pronájmu.

Sociální služba poskytuje ubytování zpravidla po dobu 

jednoho roku těhotným ženám, matkám nebo zákonným 

zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Navíc umožňuje bydlení v pěti terénních 

bytech, které jsou určené uživatelkám, jejichž sociální 

situace se během pobytu v azylovém domě stabilizovala.

Mezi takové patří i paní Monika se svými čtyřmi dětmi. 

Prošla si pobytem v azylovém domě a nyní se těší z bydlení 

v terénním bytě, které bylo přepsáno na její jméno.

 

Výhodou této formy ubytování je možnost uživatelky 

zařizovat si byt postupně a vytvářet tak teplo domova. 

Po ukončení využívání sociální služby se tak nemusí „opět” 

stěhovat a začínat znovu.

Další neopomenutelnou výhodou je, že si uživatelka 

během bydlení v terénním bytě postupně splácí kauci 

k tomuto bytu.

Paní Monice a jejím dětem přejeme hezké bydlení a rodin-

nou pohodu.

Autor zprávy: Iveta Čajková, DiS.

http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/havirovsky-
dum-pro-matky-s-detmi-pomaha-uz-20-let-1493197
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regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Služba	následné	péče

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•		 Otevření	nové	terapeutické	místnosti

•	 Rekonstrukce	protipožárního	schodiště,	sprch	a	koupelny

•	 Uživatelé	pracují	jako	dobrovolníci	v	sociálních,	školských,	zdravotnických	a	sportovních	organizacích

•	 Navázání	partnerské	spolupráce	s	hokejovým	klubem	AZ	Havířov

•	 Volnočasové	a	preventivní	programy	pro	školy	a	školky

•	 Ukončení	projektu	Nová	šance	i	pro	ženy	z	ESF	

pláNy prO rOk 2016
dům pod svahem

•	 V	personální	oblasti	posílení	týmu	o	dalšího	socioterapeuta

vyhlídka

•	 Stěhování	kanceláří	na	novou	adresu

•	 Rozšíření	kapacity	služby	z	8	na	12	klientů

•	 Rozšíření	cílové	skupiny	o	muže	závislé	na	alkoholu	a	gamblingu

stAtIstIkA 
dům pod svahem

Kapacita	služby		 23	+	4	byty

Počet	lůžkodnů	 7	882

Počet	kontaktů	 893

Počet	intervencí	 2	439

 

přIJAté dOtAce A grANty
dům pod svahem

Moravskoslezský	kraj	(dotace)	 3	177	000

Město Havířov 150 000

vyhlídka

Moravskoslezský kraj (dotace) 244 000

Město Havířov 150 000

Evropské	strukturální	fondy	 346	609

133

AdIktOlOgIcké služby hAvÍřOv
dům pod svahem
pod svahem 1
736 01 havířov
t +420 773 770 158
e tomas_kolondra@armadaspasy.cz

vyhlídka
Obránců míru 618/5
736 01 havířov-šumbark
t +420 773 770 272
e lucie_stonova@armadaspasy.cz 

dům pod svahem

Kapacita služby  12 + 6 bytů

Počet	lůžkodnů	 1	942

Počet	kontaktů	 79

Počet intervencí 552

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Výbor	dobré	vůle	–	Nadace	O.	Havlové	 90	000

Tomáš Novotný 10 000
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Před časem jsem začal řešit svou závislost na alkoholu 

a nyní jsem v doléčovacím programu Domu pod svahem. 

Na „Domeček” jsem nastoupil po osmnácti letech závis-

losti na alkoholu. Závislost mi vzala rodinu, práci a část 

svého života jsem prožil na ulici. Kvůli alkoholu jsem 

zanedbával také své zdraví. Díky pobytu na „Domečku” 

se opět stavím na nohy a znovunalézám své sebevědomí, 

které jsem zcela ztratil. Je to pro mne nová příležitost, jak 

najít smysl života, pocítit opět radost a začít žít nový život. 

Začal jsem pracovat jako dobrovolník pro ADRU v domově 

pro seniory. Nikdy jsem také nesportoval. Nyní trénuji na 

půlmaraton, přestože jsem začal sportovat teprve nedávno 

a běhat teprve před dvěma měsíci.

Počátkem června 2015 se v areálu Domu pro ženy a matky s dětmi Armády spásy v Ostravě konal již pátý ročník zábavně 

prezentační soutěže „Polévka je grunt“. Mezi soutěžními týmy se objevují zástupci pracovníků i klientů různých sociálních 

služeb, úřadů, škol a dalších organizací a státních institucí. Soutěž ovšem není pořádána pouze s cílem ocenit nejlepší 

polévku, ale také přiblížit běžné veřejnosti činnost Sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi Ostrava-Fifejdy, které 

stejně jako mnoho jiných sociálních služeb, pomáhá lidem, kteří se momentálně ocitli v těžké životní situaci. 

Polévka je gruntčerven 2015
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V regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Azylový	dům

•	 Noclehárna

•	 Nízkoprahové	denní	centrum

•	 Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež

•	 Sociálně	aktivizační	služby	pro	seniory	

•	 Terénní	program

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 V	dubnu	navštívil	Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež	ministr	pro	 lidská	práva,	 rovné	příležitosti	a	 legislativu	 Jiří 

 Dienstbier, v rámci své cesty na Bruntálsko, kdy se zabýval tématikou sociálního začleňování a vyloučených lokalit 

•	 V	 červnu	 navštívila	 NZDM	 a	 sociálně	 aktivizační	 službu	 pro	 seniory	 ministryně	 práce	 a	 sociálních	 věcí	 Michaela 

 Marksová

•	 Ve	spolupráci	s	Úřadem	práce	jsme	vytvořili	7	pracovních	příležitostí	pro	uživatele	našich	služeb

•	 V	roce	2015	odešlo	29	uživatelů	azylového	domu	(tj.	27	%)	do	samostatného	bydlení	a	13	(tj.	12	%)	si	našlo	práci	a	tu	si	 

 udrželo

•	 Díky	 finanční	 podpoře	Města	 Krnova	 se	 podařilo	 udržet	 chod	 doučovacího	 klubu	 i	 po	 skončení	 projektu	 „Odstranění 

 selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově“. Ten probíhal od ledna do června a byl spolufinancován Evropským sociálním 

 fondem a státním rozpočtem České republiky

pláNy prO rOk 2016
•	 Rozšířit	tým	pracovníků	Sociálně	aktivizační	služby	pro	seniory	o	dalšího	sociálního	pracovníka	k	navýšení	kapacity	služby	 

 a vyhovět tak vysokému zájmu o tuto službu

•	 Celková	rekonstrukce	prostor	objektu	Armády	spásy	na	Opavské	ulici,	ve	které	sídlí	sociální	služby	společně	se	sborem 

 a komunitním centrem

stAtIstIkA
Azylový dům

Kapacita	služby		 75

Počet	lůžkodnů	 28	729

Počet kontaktů 1 586

Počet	intervencí	 1	419

Noclehárna

Kapacita služby  10

Počet	lůžkodnů	 3	978

Počet	kontaktů	 1	192

Počet	intervencí	 143

135

sOcIálNÍ služby krNOv

čsl. armády 837/36 bcd
794 01 krnov
t +420 737 215 429
e jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

odloučené pracoviště
Opavská 26
794 01 krnov 

Nízkoprahové denní centrum

Počet kontaktů 1 256

Počet intervencí 415

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Počet	kontaktů	 2	463

Počet intervencí 1 602

sociálně aktivizační služby pro seniory

Počet kontaktů 154

Počet	intervencí	 782
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věcNé dAry
Gymnázium Krnov, SPgŠ a SZŠ, Harmonie p.o. Krnov, ZUŠ Krnov, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov – sbírka potravin 

v	hodnotě:	12	630	Kč,	Obchodní	centrum	Šestka,	Praha,	zaměstnanci	Philips	Česká	republika,	s.r.o.	Praha,	VIKPAP	GROUP	s.r.o.,	

Krnov, Velosport Horák Krnov, Cukrárna Martin Aston Krnov

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Policie ČR ÚS IPA, Město Albrechtice  1 500

Silnice	Morava	s.r.o.,	Krnov	 162	836

Kofola a.s., Krnov 5 184

Potravinová	banka	Ostrava	 93	879

Bidvest Czech Republic, s.r.o., Opava  10 000

Drobní	dárci	Města	Krnova	 8	746

terénní program

Kapacita	služby		 17	bytů	

Počet	kontaktů	 1	463

Počet	intervencí	 1	659

přIJAté dOtAce A grANty
MPSV	prostřednictvím	MSK	 8	901	000

Moravskoslezský kraja 446 100

Město Krnov  1 056 000

Město	Krnov	–	Projekt	doučování	 199	401

Úřad	práce	Bruntál	 1	022	590

přÍběh vyprávěNý
užIvAtelem z teréNNÍhO
prOgrAmu
„Do Krnova jsem přišel poté, co jsme se sem s rodinou přestě-

hovali. V roce 2006 jsem však po určitých neshodách musel 

z domu odejít. Protože jsem v Krnově nikoho jiného neznal, 

začal jsem pobývat a žít na ulici. Takto jsem žil asi dva roky. 

Díky určitým událostem jsem se však dostal do vězení, ze kte-

rého jsem vyšel v roce 2010. Po propuštění jsem byl informo-

ván o Armádě spásy a tak ji vlastně i poznal.

Následně jsem začal bydlet v krnovském azylovém domě. Ten 

mi dal střechu nad hlavou, ale také možnost odrazit se. Tři 

roky byly dobré, měl jsem dlouhodobou brigádu, pak jsem ale 

skončil na další dva roky ve vězení. 

V krnovské Armádě spásy mi pomohli i poté, co jsem v roce 

2015 z vězení vyšel. Za necelého půl roku pobytu v azylovém 

domě jsem dostal možnost podporovaného bydlení Terénní-

ho programu, kde jsem od února 2016. Je to pro mě dalším 

krokem kupředu. Od dubna jsem začal pracovat jako pomoc-

ný údržbář v Armádě spásy. Armádě spásy jsem vděčný, že mi 

pomohla v těžkých chvílích a věřím, že teď už se mi bude dařit 

jen lépe.“

přÍběh užIvAtele NěkOlIkA 
sOcIálNÍch služeb Armády 
spásy v krNOvě
Po ztrátě bydlení k nám přišel pan Adam, muž ve věku cca 

40 let. Tato událost pro něj znamenala ztrátu veškeré jisto-

ty, kterou doposud v životě měl, přišel také o zaměstnání, 

protože jak docházet do náročného zaměstnání, když nemá-

te kde si odpočinout? Jak dál, kam teď jít? To jsou otázky, 

které ho napadaly. První týden pro něj byl nejtěžší, začal žít 

v jedné lesní chatě několik kilometrů vzdálené od nejbližší 

civilizace, bez pitné vody, bez možnosti se umýt, s minimál-

ním množstvím financí a jídla. Náročné podmínky a ztráta 

veškerých dosavadních jistot jej vedly také k myšlenkám,  

že ukončí svůj život. Po týdnu takového žití se rozhodl 

situaci postavit čelem a vyhledal nejdříve službu noclehár-

ny a denního centra, odkud pak přešel do azylového domu. 

V rámci spolupráce dostal pan Adam možnost uspokojit  

své základní potřeby – osprchovat se, najíst se, být v teple 

a bezpečí, dostat nějaké oblečení, a takémožnost posunout 

se dál. Začali jsme hledat bydlení a zanedlouho se ukázala 

možnost bydlení v jedné místní ubytovně. Dotyčný této 

možnosti okamžitě využil a bydlení v ubytovně vnímá jako 

nový začátek. Rád by si nyní našel i nějaké zaměstnání, aby 

se postupně mohl přesunout do běžného bytu. Posledním 

bodem naší spolupráce bylo využití další sociální služby, 

v níž by mohl mít oporu při řešení své tíživé situace, a to 

Terénního programu Armády spásy v Krnově.
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A regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Azylový	dům	(pro	muže/pro	ženy	a	matky	s	dětmi)

•	 Noclehárna	(pro	muže/pro	ženy)

•	 Nízkoprahové	denní	centrum

•	 Sociální	rehabilitace

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Zvýšení	kapacity	v	azylovém	domě	pro	muže	z	31	na	33	míst

•	 Ke	konci	roku	jsme	se	zapojili	do	celonárodní	potravinové	sbírky,	která	našim	klientům	přinesla	téměř	500	kg	potravin		

•	 V	rámci	Komunitního	plánování	ve	městě	Opavě,	jsme	své	služby	prezentovali	v	červnu	na	Dni	sociálních	služeb

•	 V	rámci	projektu	Restart	firmy	Siemens	získal	jeden	náš	uživatel	zaměstnání	i	s	bydlením	mimo	Opavu

•	 Dům	pro	matky	s	dětmi	–	rozšíření	cílové	skupiny	o	otce	s	dětmi

•	 Slavnostní	otevření	domu	Šance	se	třemi	byty	pro	uživatele

•	 Víkendový	pobyt	klientek	a	dětí	v	Jeseníkách	–	v	rámci	projektu	Krokuz

•	 Hurá	prázdniny	–	tradiční	aktivita	pro	děti	na	konci	školního	roku	

•	 Proběhlo	focení	klientů	v	terénu	–	výstava	fotografií	prof.	Štreita	s	názvem	Domov	(bez)	domova

•	 V	rámci	sociální	rehabilitace	došlo	k	rozšíření	nabídky	poskytovaných	pracovních	činností

•	 Byl	uspořádán	Benefiční	koncert	na	podporu	Farmy	Strahovice	–	zlepšení	pracovních	podmínek	–	výstavba	peletkárny,	 

 rozšíření chovu ovcí, koz atd.

pláNy prO rOk 2016
•	 Získání	alespoň	jednoho	bytu	pro	naše	uživatele	od	společnosti	RPG

•	 Posílení	přímé	péče	přijetím	sociálního	pracovníka	pro	terénní	byty

•	 Převedení	2	tréninkových	bytů	na	Farmě	Strahovice	pod	nájemní	bydlení	

•	 Registrace	sociální	služby	Terénní	programy	pro	osoby	bez	přístřeší	a	v	krizi	

•	 Domov	pro	ženy	a	matky	s	dětmi	–	sanace	suterénu,	výměna	okapů,	rekonstrukce	střechy	altánu

•	 Úprava	okolí	domu	Šance,	konstrukce	nového	plotu

•	 V	rámci	sociální	rehabilitace	2016	přijetí	sociálního	pracovníka	do	vedení	sociální	služby

•	 Vytvoření	potravinářského	podniku	na	Farmě	Strahovice

37

sOcIálNÍ služby OpAvA
centrum sociálních služeb samaritán
Nákladní 24
746 01 Opava
t +420 773 770 184
e css_samaritan@armadaspasy.cz

dům pro ženy a matky s dětmi
rybářská 86
746 01 Opava
t +420 553 714 509, +420 773 770 192 (recepce)
e md_opava@armadaspasy.cz 

Farma strahovice
t +420 773 770 188
e farma_strahovice@armadaspasy.cz
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přIJAté dOtAce A grANty
centrum sociálních služeb samaritán

MPSV	prostřednictvím	MSK	 2	476	000

Moravskoslezský	kraj	 2	257	498

Magistrát	města	Opavy	 371	829

dům pro ženy a matky s dětmi

MPSV	prostřednictvím	MSK	 1	549	000

Moravskoslezský kraj 2 681 100

Magistrát města Opavy 104 000

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
centrum sociálních služeb samaritán

Farnost Kravaře – potraviny a hygienické potřeby

v hodnotě (AD pro muže) 21 801

Potravinová banka – potraviny 82 402

Globus ČR, k. s. – potraviny

dům pro ženy a matky s dětmi

Farnost	Kravaře	potraviny	a	hygiena	 10	495

Potravinová	banka	potraviny	 30	000

Finanční	dar	ZŠ	Stěbořice	 3	500

MUDr.	Vít	Skalička	 5	915

Soukromý dárce daroval pračku pro uživatele

sociální rehabilitace / Farma strahovice

Farnost Dolní Benešov (na výstavbu peletkárny) 11 085

Nadace	Divoké	Husy	 14	922

Siemens	,	s.r.o.	(zakoupení	drtiče	štěpky)	 38	000

MUDr. Vít Skalička

(a	zakoupení	pracovního	oblečení	a	obutí)		 9	000

ABEL – Computer s.r.o. – vyhotovení letáků pro Benefiční 

koncert

stAtIstIkA 
Azylový dům pro muže

Kapacita	služby		 33	+	3	byty

Počet	lůžkodnů	 10	053

Počet	kontaktů	 834

Počet	intervencí	 375

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Kapacita služby  56 + 6 bytů

Počet	lůžkodnů	 16	099

Počet kontaktů 440

Počet intervencí 1 040

Noclehárna pro muže

Kapacita služby  18

Počet lůžkodnů 5 118 

Počet kontaktů 466

Počet	intervencí	 139

Noclehárna pro ženy

Kapacita	služby		 7

Počet lůžkodnů 1 540

Počet	kontaktů	 139

Počet	intervencí	 203

sociální rehabilitace

Počet	kontaktů	 337

Počet	intervencí	 503

mArtÍNek
Martínek si neumí představit ani den bez svého táty. 

Tomáš už byl bez svého syna snad věčnost a tyhle časy 

už rozhodně vracet nechce. Ale ti chlapi v uniformě mají 

jasno. „V chatce kluka vychovávat nemůžete!“ „Ale já ho 

mám rád….!“ „No, vzali bychom vás na azylák, ale ten 

je asi jenom pro ženské“. Že by čas na změnu? Takovou 

malou změnu, díky které by mohli Tomáš s Martínkem 

zůstat spolu?

Dnes bydlí Tomáš s Martinem v azylovém domě. Tomáš 

se o syna vzorně stará (podařilo se mu ho získat do vlastní 

péče), chodí do práce, hledá si byt, kam se s Martinem 

jednou odstěhuje a jen tak mimo plán je velkým vzorem 

pro ubytované maminky.  

Tak nějak se psala nová historie „našeho“ azylového 

domu. Dneska už na chodbě chlapa normálně potkáte 

a zkušenost? Zatím „u nás dobrý“. 

Podle příběhu klienta DMD



M
o

R
A

V
SK

o
SL

Ez
SK

ý 
K

R
A

J,
 M

A
G

iS
TR

á
T 

M
ěS

TA
 o

ST
R

A
V

y regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Domov	se	zvláštním	režimem

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Rekonstrukce	sociálního	šatníku	a	jeho	znovuotevření

•	 Absolvování	inspekce	kvality	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí

•	 Personální	změna	na	pozici	vedoucí	přímé	péče

•	 Týdenní	stáž	v	partnerských	zařízeních	v	Holandsku

•	 Nákup	vedlejšího	pozemku	s	budoucím	využitím	pro	aktivity	uživatelů	s	hospodářskými	zvířaty

pláNy prO rOk 2016
•	 Rozšíření	služby	do	nové	budovy.	Kapacita	bude	navýšena	o	38	uživatelů

•		 Nově	budeme	poskytovat	službu	formou	domácností,	nikoli	„ubytovny“

•	 Dojde	k	významnému	navýšení	personálu	na	cca	55	zaměstnanců

stAtIstIkA
domov se zvláštním režimem

Kapacita	služby		 47

Počet	lůžkodnů	 17	000

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Nadace bratrů Šuškových, Výbor dobré vůle

přIJAté dOtAce A grANty
MPSV prostřednictvím MSK 4 000 000

Statutární	město	Ostrava	 3	190	000

Moravskoslezský	kraj	 49	700

Město Hlučín  45 000

139

holvekova 612/38a
718 00 Ostrava kunčičky
t +420 773 770 124 (nonstop – sesterna)
e pristav@armadaspasy.cz

dOmOv přÍstAv – kuNčIčky, OstrAvA
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pANÍ mArIe
Paní	Marie	(78	let)	k	nám	přišla	v	roce	2006.	V	tomto	roce	

jí zemřel druh, se kterým žila 20 let v jeho bytě. Paní Marie 

se v rámci svých sil starala o těžce nemocného druha až 

do jeho konce. V bytě, kde žili, fungovalo vytápění i ohřev 

teplé vody kotlem na uhlí, dům byl bez výtahu, bydleli ve 

4. patře. Krátce po úmrtí druha se zhoršil se také její zdra-

votní stav – diabetes i psychický stav, sama se již o sebe 

nedokázala postarat, skončila v nemocnici, prošla Léčeb-

nou dlouhodobě nemocných. Po hospitalizaci se již ne-

měla kam vrátit, neboť rodina druha byt mezitím prodala. 

Nakonec byla přijata k nám. Zpočátku si obtížně zvykala 

na změnu prostředí, stále brala Domov jako přestupnou 

stanici. Chyběli jí přátelé, návštěvy jediného příbuzného 

– bratra – ustávaly, rozčilovala jí snížená míra vlastní 

soběstačnosti. Také s ostatními obyvateli navazovala 

vztahy velmi pozvolna. Po půlroce života u nás se pomalu 

adaptovala, traumata minulého roku přebolela, začala 

se aktivně zapojovat do dění v Domově, našla si dokonce 

nového přítele, kterému se snažila ještě sama pomáhat. 

Jelikož se i její zdravotní stav kompenzoval, zlepšila se i vlast- 

ní soběstačnost a spokojenost. V současné době trpí po-

kročilým stádiem rakovinového onemocnění a její dny se 

chýlí ke konci. Je již ve velké míře odkázána na péči personá-

lu, přesto se zdá být spokojená a je rozhodnuta dožít u nás. 

Na problematiku chudoby a sociálního vyloučení upozorňují v Moravskoslezském kraji Dny proti chudobě. V roce 

2015 proběhly v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné a Havířově. Všude tam se lidé ohroženi chudobou setkají na 

bohoslužbách, při rozdávání polévky nebo u společného ohně. V Ostravě akce vrcholí velkým happeningem na 

Masarykově náměstí. Desátý ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě se konal u příležitosti Mezinárodního 

dne za vymýcení chudoby. Dny proti chudobě pořádá Armáda spásy s Charitou Ostrava a dalšími poskytovateli sociálních 

služeb za podpory města a kraje. Loňským tématem byl „Odraz chudoby v dnešní společnosti“. 

Dny proti chudoběříjen 2015
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y regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Domov	se	zvláštním	režimem

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•		 Vytvoření	pracovní	pozice	aktivizační	pracovník

•	 Přebudování	podkroví	v	budově	B	pro	skladové	prostory

pláNy prO rOk 2016
•	 Zvýšení	počtu	pracovníků	v	sociálních	službách

•	 Přijetí	3.	sociálního	pracovníka

stAtIstIkA
domov se zvláštním režimem

Kapacita	služby		 29

Počet	lůžkodnů	 1	0359

141

dOmOv přÍstAv – zukAlOvA, OstrAvA

zukalova 1401/3
703 00 Ostrava
t +420 773 770 267 (nonstop – sesterna)
e jan_vincenc@armadaspasy.cz

přIJAté dOtAce A grANty
MPSV	prostřednictvím	MSK	 3	050	000

Statutární město Ostrava 2 800 000

Statutární město Frýdek – Místek 20 000

pANÍ ANNA
Paní Anna bydlela v Ostravě – Michálkovicích ve finském 

domku a po smrti přítele jej musela opustit a zůstala na 

ulici. Spala pod stanem a chodila se koupat do denního 

centra Armády spásy. Několik let byla venku a přespávala 

na nádraží. V roce 2014 se paní Anně stal úraz a skončila 

na invalidním vozíku. Po více než roce v nemocnici a v LDN 

jsme paní Annu přijali do Domova Přístav – Zukalova. 

Paní Anna říká: Jsem zde spokojená, protože si neumím 

představit, že bych na vozíku byla na ulici. 
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y regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Prevence	bezdomovectví

•	 Sociálně	aktivizační	služby	pro	seniory

•	 Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a	mládež

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Tři	doporučení	k	převedení	nájemního	vztahu	na	uživatele

•	 Uvedení	pobočky	v	Ostravě	Porubě	do	plného	provozu

pláNy prO rOk 2016
•	 Otevření	pobočky	v	Bohumíně

•	 Navyšování	počtu	bytů	ve	spolupráci	s	RPG	byty

•		 Otevření	odloučeného	pracoviště	Ostrava	–	Jih

•	 Přestěhování	Sociálně	aktivizační	služby	pro	seniory	do	nových	prostor	a	vybudování	odpočinkové	místnosti

•	 Přestěhování	NZDM	do	nových	prostor	a	vytvoření	prostor	pro	děti	do	6	let

stAtIstIkA
prevence bezdomovectví

Kapacita	služby		 79	bytů

Počet	kontaktů	 3	570

Počet	intervencí	 1330

sociálně aktivizační služby pro seniory

Počet kontaktů 110

Počet intervencí 1 888

přIJAté dOtAce A grANty
prevence bezdomovectví

MPSV prostřednictvím MSK 1 466 000

Moravskoslezský kraj  102 000

43

preveNce bezdOmOvectvÍ OstrAvA
prevence bezdomovectví
palackého 741/25
702 00 Ostrava 1
t +420 596 133 417
e prevence_ostrava@armadaspasy.cz

odloučené pracoviště
prevence bezdomovectví Ostrava poruba
dělnická 313/48
708 00 Ostrava-poruba 

sociálně aktivizační služby pro seniory
m. majerové 1733/6
708 00 Ostrava-poruba
t +420 737 215 431
e marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
božkova 65
702 00 Ostrava-moravská Ostrava a přívoz
t +420 737 215 431
e marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org 

Statutární město Ostrava 1 081 812

MOb M. Ostrava a Přívoz 55 000

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Počet	kontaktů	 378

Počet intervencí 5 052
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sociálně aktivizační služba pro seniory

MPSV	prostřednictvím	MSK	 941	000

Statutární město Ostrava 100 000

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

MPSV	prostřednictvím	MSK	 971	000

Statutární	město	Ostrava	 300	000

pAN k.
Pan	 K.	 (67	 let)	 musel	 kvůli	 vážným	 zdravotním	 pro-

blémům opustit svůj domov a pobýval několik měsí-

ců v LDN, kde měl zajištěnu neustálou péči. Po návratu 

domů nebyl schopen zajistit si základní životní potřeby, 

nakoupit si, vyzvednou v lékárně léky nebo připravit ve-

čeři. Byl dezorientovaný, měl problémy s rozhodováním 

a byl psychicky velmi nestabilní. V domácnosti žil sám. 

Na doporučení městského úřadu jsme pana K. navštívili 

a druhý den začali poskytovat terénní sociální službu. 

Pracovnice s ním nacvičovala nejen přípravu jídla, jed-

noduchý úklid, ale doprovázela ho do obchodu a pomá-

hala orientovat se mezi potravinami i rozpočítat finance. 

Pan K. dělal každým dnem velké pokroky. Zpočátku se 

mu to nelíbilo. První den řekl: „Nebudu jíst, protože mi 

to nikdo nenachystal.“ A následující den si s podporou 

pracovnice namazal krajíc chleba ke snídani sám. Další 

dny se učil najít cestu do samoobsluhy a rozhodnout 

se, jaké potraviny si nakoupit. Po dvou týdnech každo- 

denně poskytované služby, během kterých se zadapto-

val a zmobilizoval své síly, řekl: „Teď už to zvládnu sám.“ 

přÍběh užIvAtelky

Paní M. se vyučila zahradnicí a po dokončení školy praco-

vala v různých průmyslových odvětvích. V tomto období 

žila se svým manželem v rodinném domě a narodilo se jí 

první dítě. Problém nastal, když její manžel propadl alko-

holu a začal rodinu psychicky týrat. Paní M. již nemohla 

tuto dlouhodobou situaci vydržet, a tak utekla do azylové-

ho domu Armády spásy, kde našla klid a bezpečí. „Hlavně 

jsem se zde nesetkávala s alkoholem, protože ten je zde 

zakázaný“.	Paní	M.	a	její	děti	zde	byly	13	měsíců.	V	této	době	

spolupracovala se sociální pracovnicí, která jí poradila, aby 

se informovala o bytech služby Prevence bezdomovectví. 

Paní M. splnila všechny předpoklady pro získání bytu 

a během krátké doby jí byl nabídnut byt, který s radostí 

přijala. Paní M. bydlí v bytě dva roky a je doporučena do 

nájemního vztahu s vlastníkem bytu. „Byt pro mne zname-

ná domov, bezpečí a soukromí“. Paní M. je nyní na mateřské 

dovolené, ale už se opět těší do práce. Jejím snem je úplná 

rodina.

chlApec N.
N. je 5 let, žije v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava-Přívoz. 

Má 10 sourozenců, rodina pochází ze sociálně znevýhod-

něných poměrů. Rodiče jsou nezaměstnaní. Když přišel do 

Nízkoprahového centra pro děti a mládež, byl závislý na 

přítomnosti sourozenců. Nehrál si, nemluvil, nereagoval na 

pracovníky, jen seděl vedle některého ze svých sourozenců 

a pozoroval, co dělá. Po několika týdnech, kdy si přivykl na 

prostředí, začal komunikovat s pracovníky a učil se hrát si 

s hračkami, zkoušel jednoduché hry. Za několik měsíců se 

osmělil a začal si povídat i s některými dětmi. Postupně se 

zapojoval do ostatních aktivit a snažil se při hrách přidat 

k ostatním dětem, nejen k vlastním sourozencům. Dnes si 

N. dokáže hrát samostatně a zapojuje se do všech činností 

srovnatelně s jinými dětmi. Našel si v Nízkoprahovém 

centru pro děti a mládež nové kamarády a naučil se spoustu 

zajímavých her. Už se nebojí vystupovat sám za sebe.

slečNA k.
K. (14 let) žije v sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě 

Přívoze.	Chodí	do	9.	 třídy	a	 rozhodla	 se	 pokračovat	 ve	

studiu na střední škole. Protože rodiče dívky jí nedo-

kázali podpořit v přípravě na přijímací zkoušky, přišla do 

komunitního požádat o pomoc. K. docházela pravidelně do 

Nízkoprahovéhocentra pro děti a mládež 1x týdně po období 

2 měsíců. Zaměstnankyně v rámci přípravy vysvětlovala 

dívce jednotlivé matematické postupy a připravovala pří-

klady pro procvičení učiva. Dívka se velmi snažila, přicháze-

la pravidelně podle domluvy a připravovala se také doma, 

kde vypracovávala poctivě zadané příklady. Její snaha 

se vyplatila, protože přijímací zkoušky úspěšně absolvo-

vala. Příští rok nastoupí do prvního ročníku Střední školy 

prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě na obor sociální činnost. 

Jednou se s ní možná potkáme jako s kolegyní.
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y regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Azylový	dům

•	 Noclehárna

•	 Nízkoprahové	denní	centrum

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•		 Rozvoj	sociálního	podnikání	ReShare	–	svoz	a	třídění	použitého	textilu	pro	další	využití,	zaměstnávání	osob	znevýhodně- 

 ných na trhu práce

pláNy prO rOk 2016
•	 Získat	potřebné	zdroje	a	zaregistrovat	terénní	program	jako	samostatnou	sociální	službu

•	 Zorganizovat	fotbalový	turnaj	Homeless	World	Cup	Morava	2016	v	Ostravě

stAtIstIkA
Azylový dům

Kapacita služby  62 + 4 byty

Počet lůžkodnů 20 410

Počet	kontaktů	 2	348

Počet	intervencí	 3	280

Noclehárna

Kapacita služby  80

145

ceNtrum sOcIálNÍch služeb

u Nových válcoven 347/9
709 00 Ostrava-mariánské hory
t +420 773 770 100
e cssostrava@armadaspasy.cz

Počet	lůžkodnů	 15	315

Počet	kontaktů	 1	167

Počet intervencí 522

Nízkoprahové denní centrum

Počet	kontaktů	 1	341

Počet	intervencí	 1	366

věcNé dAry
Globus, Hotel Clarion, Trojhalí 

přIJAté dOtAce A grANty
Azylový dům

MPSV	prostřednictvím	MSK		 3	430	000

Úřad	práce	 	178	872

Město Ostrava  1 250 000

Město Frýdek-Místek  50 000

Noclehárna

MPSV	prostřednictvím	MSK		 2	135	000

Město Ostrava  600 000

Nízkoprahové denní centrum

MPSV	prostřednictvím	MSK		 457	000

Moravskoslezský	kraj		 684	900

Město Ostrava  500 000
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přÍběh
Během rok 2015 jsme byli z několika stran upozorněni na 

konkrétního pána v jednom ostravském parku. Věděli jsme 

o něm a byli jsme s ním už delší dobu v kontaktu – dostával 

už nějaký čas v zimě každý týden polévku. Místní policie se 

rozhodla na základě několika stížností začít situaci toho-

to pána řešit – zavolali nám a chtěli, abychom jim ho po-

mohli někam umístit. Díky spolupráci policie, členů Církve 

bratrské a Armády spásy se nakonec povedlo dostat pána 

přes nemocnici do psychiatrické léčebny. Čeká ho ještě 

dlouhá cesta k lepšímu fungování ve společnosti, ale jsme 

rádi, že jsme mu mohli pomoci udělat  první krok. 

Tradiční listopadovou akcí Armády spásy je 

Strom splněných přání, který se v roce 2015 

uskutečnil již po páté v nákupním centru Šestka 

v Praze Ruzyni. Cílem akce je získat pro děti 

z komunitních center a azylových domů Armády spásy 

dárky na Vánoce. Děti kreslí svá narozeninová přání a jejich 

obrázky jsou návštěvníkům centra k dispozici a podle nich 

zájemci dárky nakupují. I v roce 2015 byl zájem veřejnosti 

veliký a dětská přání tak mohla být opět splněna. Je nám 

nesmírnou ctí, že i v tomto roce akce proběhla za aktivní 

účasti herců z oblíbených seriálů TV Prima. 

Strom splněných přánílistopad 2015
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y regIstrOvANé sOcIálNÍ služby v r. 2015
•	 Azylový	dům	pro	ženy	a	matky	s	dětmi

•	 Noclehárna	pro	ženy

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Proběhl	úspěšně	5.	ročník	soutěže	„ Polévka je grunt“

•	 Průběžně	probíhající	rekonstrukce	objektu	–	sprchové	kouty,	podlahy,	dveře,	kanalizace	atd.

•	 Účast	na	dalším	ročníku	národní	potravinové	sbírky

•	 Bohaté	volnočasové	aktivity	pro	naše	klientky	a	jejich	děti	i	pro	děti	z	okolní	zástavby;	provozujeme	klub	pro	děti	formou	 

 her, rukodělných činností apod.

•	 Počátkem	září	byla	u	nás	provedena	neohlášená	třídenní	kontrolní	inspekce	MPSV	–	nebyly	zjištěny	žádné	přestupky	jako		 

 správní delikty.

pláNy prO rOk 2016
•	 Rekonstrukce	celé	zahrady	objektu	s	dotací	MMO

•	 Pokračování	rekonstrukce	domu	–	vyčištění	a	nové	probarvení	celé	fasády	objektu

stAtIstIkA
Azylový dům

Kapacita služby  62

Počet	lůžkodnů	 16	287

Počet kontaktů 1 085

Počet	intervencí	 1	637

přIJAté dOtAce A grANty
MPSV	prostřednictvím	MSK	 4	766	000

Statutární	město	Ostrava	 1	950	000

Magistrát města Ostravy 80 000

(účelově vymezená dotace pro dětský klub – údržba,

vybavení pro ruční práce, výmalba)

Úřad	práce	 140	094

(dotace mzdy veřejně prospěšné práce)

věcNé dAry
C&A, Tesco ČR, Hotel Imperial, Hotel Mercury

147

gen. píky 25/2980
702 00 Ostrava-Fifejdy
t +420 773 770 119 (recepce)
e jiri_vonsik@czh.salvationarmy.org

sOcIálNÍ služby prO žeNy
A mAtky s dětmI

FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Potravinová banka

Nadace	ČEZ	–	poskytnutá	dotace	ve	výši	 75	250

na projekt „Psychologické poradenství a diagnostická

pomoc ženám a matkám bez domova“

Noclehárna

Kapacita služby  14

Počet	lůžkodnů	 2	723

Počet	kontaktů	 223

Počet	intervencí	 123



FIremNÍ A sOukrOmÍ dárcI
Potravinová banka

Nadace	ČEZ	–	poskytnutá	dotace	ve	výši	 75	250

na projekt „Psychologické poradenství a diagnostická

pomoc ženám a matkám bez domova“
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pANÍ mArtA
Paní Marta je velmi milá, vstřícná a vždy usměvavá starší 

paní, která se ve svých 68 letech ocitla úplně sama, bez 

prostředků na ulici. Tato životní situace ji přivedla k nám 

do Armády spásy, kde začala s velkými obavami využívat 

službu noclehárny. Celé dny však trávila venku, a to i ve 

chvílích, kdy počasí bylo hodně nepříznivé. Do azylového 

domu přicházela jen přenocovat a ráno vždy s úsměvem 

a slovy díků noclehárnu opouštěla. Všichni zaměstnanci 

s ní vedli často rozhovory a nabízeli jí možnost celodenního 

bydlení u nás. Paní Marta vždy odmítla s tím, že si to roz-

myslí.	Po	dlouhých	3	letech	váhání	se	rozhodla,	že	bydlení 

v azylovém domě zkusí. Pro nás zaměstnance bylo velmi po-

vzbudivé pozorovat, jak rychle se rozplynuly všechny obavy 

z bydlení u nás, a paní Marta se stala spokojeným sluníčkem 

pro nás všechny. Příjemným překvapením pro nás bylo, když 

nám	paní	Marta	po	7	měsících	bydlení	u	nás	sdělila,	že	jsme	

jí moc pomohli a ona se cítí dostatečně silná, aby se osamo-

statnila a začala novou etapu svého života.

Cílem již každoroční akce Noc venku je upozornit na problém bezdomovectví a lidé si mohou na vlastní kůži 

vyzkoušet, jak se žije v zimě na ulici lidem bez přístřeší. V Česku se uskutečnila poprvé v roce 2012 v Ostravě, 

každý rok se postupně rozšiřuje do více měst. Organizátoři jsou přesvědčeni o tom, že teprve ti, kteří na vlastní 

kůži poznají, co znamená spát v noci na zemi na ulici, můžou změnit pohled na bezdomovectví a začít ho vnímat 

jako celospolečenský problém. Armáda spásy se do akce každoročně aktivně zapojuje ve vybraných městech, kde působí. 

Nápad	se	zrodil	v	Británii.	Přišli	s	ním	v	70.	letech	minulého	století	studenti.	Před	čtyřmi	lety	pak	v	Londýně	a	dalších	místech	

venku spalo na 650 lidí. 

Noc venkulistopad 2015





sbOry A kOmuNItNÍ ceNtrA
od roku 2013 je Armáda spásy v České republice oficiálně registrována jako 
církev. Na jedné straně to není nic nového, protože Armáda spásy už od 
obnovení činnosti v roce 1990 zakládala v místech své působnosti vlastní 
sbory (společenství křesťanů), které fungovaly obdobně jako společenství 
jiných církví, měly pravidelné nedělní bohoslužby a řadu dalších duchovních 
programů. Na druhé straně tato nová registrace církevní organizace vyžado-
vala určité organizační, personální a administrativní změny, kdy byla činnost 
Armády spásy oficiálně rozdělena na zapsaný spolek (který je poskytovatelem 
sociálních služeb) a církev, která se věnuje duchovní činnosti. 

Ačkoliv se z pohledu legislativy jedná o dvě právnické osoby s odděleně 
vedeným účetnictvím, je činnost spolku a církve v mnoha ohledech 
vzájemně propojena a tvoří jeden celek, nejlépe vyjádřený známým 
mottem Armády spásy – „Srdce Bohu, ruce lidem.“
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výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Zřízení	týmu	pro	řízení	sborů

•	 Ustanovení	národního	koordinátora	pro	práci	s	mládeží,	národní	koordinátorky	pro	službu	ženám	a	národního	koordiná- 

 tora programu „Přirozený růst církve“

•	 Celkem	 47	 delegátů	 z	 České	 republiky	 a	 Slovenska	 se	 zúčastnilo	 mezinárodního	 kongresu	 Armády	 spásy	 Boundless 

 v Londýně, který se konal při příležitosti 150. výročí založení Armády spásy (více v příspěvku kadeta Olgy Gebaurové)

•	 Zahájení	 prvního	 ročníku	 vzdělávání	 9	 kadetů	 (duchovních	 vedoucích,	 budoucích	 důstojníků	 Armády	 spásy),	 z	 nichž 

 5 pochází z České republiky a 4 ze Slovenska. Studium začalo Letní školou – dvoutýdenním soustředěním v srpnu (více 

 v příspěvku Letní škola) 

pláNy prO rOk 2016
•	 V	následujícím	období	chceme	věnovat	pozornost	především	práci	s	mládeží,	službě	ženám	a	růstu	jednotlivých	sborů

letNÍ škOlA prO kAdety
Na	konci	června	jeli	všichni	čeští	a	slovenští	kadeti	do	Holandska,	kde	byli	přivítáni	jako	kadeti	ročníku	2015–2017.	Název	tohoto	

ročníku je Radostní přímluvci.

Vzdělávání kadetů začalo v srpnu dvoutýdenní letní školou v Praze. Důstojníci z Holandska a Anglie měli pro kadety lekce z prvních 

předmětů, jako jsou historie a specifické rysy Armády spásy, věrouka, učednictví, kázání a zásady vedení. Lekce zahrnovaly teorii 

i praxi a byly pro kadety dost náročné, někdy však i zábavné. Pozornost byla věnována také čistě praktickým věcem, jako jsou 

administrativa sboru a finance.

Ve vzdělávacím programu bude pozornost věnována také teologii, řádům a směrnicím, dějinám a struktuře Armády spásy a vůbec 

všemu, co jim pomůže, aby se stali dobrými důstojníky.

To, že tu jsou noví lidé, kteří chtějí sloužit jako důstojníci a společně s ostatními budovat Armádu spásy a přivádět lidi ke Kristu, 

je opravdu velkým důvodem k vděčnosti Pánu.

střÍpky z bOuNdless
Ráda bych se krátce vrátila ke kongresu Boundless v Londýně a napsala pár vzpomínek a svědectví o tom, co jsem na kongresu 

prožila.

V Londýně jsem dostala za úkol tlumočit páté setkání. Zvěst tohoto večera pro mne byla významná. Major David Vandebeulque 

mluvil o potřebě překračovat hranice rozdílných kultur, o potřebě obout si boty do všech terénů a nést evangelium přes všechny 

odlišnosti, které nás dělí. O letnicích byli učedníci naplnění Duchem svatým svědkem toho, jak takovéto jazykové hranice u jejich 

posluchačů padaly. Věřím, že Boží Duch nám může pomoci vzájemně si porozumět a dát jednotu tam, kde panuje rozdílnost. 

Velmi mne zaujalo svědectví mladé dívky Arany Calvo Jimenez, které v 11 letech diagnostikovali leukémii. Popisovala svůj dlou-

holetý boj s touto nemocí. Přestože neprožila okamžité, svědčila o Boží uzdravující moci a péči každý jednotlivý den strávený 

v nemocnicích a během bolestivé léčby.

Po návratu domů jsem se ještě jednou vrátila k večeru, který jsem překládala, asi proto mi nejvíce utkvěl v hlavě. Chrámoví zpěváci 

z Pasadeny tam zpívali píseň Jeremy Campa: Give me Jesus. Říkala jsem si, to zní zvláštně: „Dej mi Ježíše“, ale teď již píseň zpívám 

i já. Můžeš mít celý svět, ale já chci Ježíše. Ten mi pro život stačí, je vším, co potřebuji pro každý jednotlivý den (Mt 16,26).

ArmádA spásy – cÍrkev

petržílkova 2565/23, 158 00 praha 5
Ič 02144034
právní forma: církevní organizace

statutární zástupce: major teunis t. scholtens
ředitel pro sbory: major rein van wagtendonk
datum registrace: 25. 9. 2013



výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Změna	vedení	–	od	1.	10.	nastoupil	na	místo	vedoucího	komunitních	center	a	sboru	v	Praze	kpt.	Petr	Janoušek

•	 V	září	byla	zrušena	registrovaná	sociální	služba	Sociálně	aktivizační	služba	pro	rodiny	s	dětmi

•	 Suterénní	prostory	Komunitního	centra	na	Praze	5	převzaly	a	 začaly	využívat	 sociální	 služby	Prevence	bezdomovectví 

 a Terénní programy

•	 Na	podzim	jsme	se	zúčastnili	Národní	potravinové	sbírky	v	TESCU	Nový	Smíchov	a	vybrali	jsme	celkem	6,5	t	potravin 

	 –	což	byl	nový	národní	rekord	v	3leté	historii	této	akce.	Potraviny	se	používají	v	průběhu	celého	roku	i	ve	spolupráci	s	dalšími	 

 organizacemi a sociálními odbory různých pražských městských částí

•	 Ve	spolupráci	 s	Městskou	částí	Praha	5	 jsme	v	prosinci	vydávali	 jídlo,	hygienu,	přikrývky	a	oblečení	potřebným	lidem 

 v Praze 5

pláNy prO rOk 2016
•	 Přestěhovat	činnost	Komunitního	centra	v	Praze	3	ze	současného	místa,	které	je	velmi	drahé,	do	prostor,	které	budeme	 

 schopni z dostupných zdrojů zaplatit 

přIJAté dOtAce A grANty
Národní potravinová sbírka 6,5 t potravin

MČ	Praha	5		 49	995

MČ	Praha	5		 19	850

MČ Praha 5  10 000

Rotary klub Praha 200 000

Uspořádání veřejné sbírky 20 641

sbOr A kOmuNItNÍ ceNtrum prAhA
sbor a komunitní centrum praha
lidická 18a
150 00 praha 5
t +420 773 795 002
e petr_janousek@czh.salvationarmy.org

Nadace	Terezy	Maxové	 9	600

Allyn International Services, s.r.o. 4 584

Anonymní	dárci	 70	408

Dar	od	soukromých	osob	CWBM	 9	300

Kotlíková	sbírka	 32	882,86	

komunitní centrum praha 3
biskupcova 36
130 00 praha 3
t +420 773 770 220, +420 773 770 222
e kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz 
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Je to Boží Duch, který dává sílu k evangelizaci, sílu beze strachu otevřít dveře druhým lidem, otevřít dveře sborů. Je to on, který nás 

předchází a usvědčuje z hříchu, takže my nemusíme soudit druhé a oni nemusí soudit nás. Je to on, který se za nás přimlouvá. Kéž 

bychom nově zažili naplnění Duchem svatým jako o letnicích. 

Kadet Olga Gebauerová



výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Založení	mládeže	–	Klub	Dobrých	zpráv

pláNy prO rOk 2016
•	 Najít	nové	prostory,	které	by	nám	umožnily	růst	a	oslovit	rodiny	v	Karlových	Varech

•	 Prohloubení	vztahu	s	SOS	vesničkou

Jugoslávská 16
360 01 karlovy vary
t +420 773 795 004
e daniel_bisko@czh.salvationarmy.org

sbOr Armády spásy kArlOvy vAry
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výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Od	1.	12.	jsme	začali	pravidelné	bohoslužby	na	azylovém	domě	Mlýnská	převážně	pro	lidi	bez	domova

•	 V	 roce	 2015	 se	 v	 Brně	 upevňovala	 profesionální	 křesťanská	 hudební	 skupina	 Armády	 spásy,	 která	 vystoupila	 nejen 

 na náměstí Svobody na vánočních trzích, ale také při příležitosti 25. výročí AS ČR v Praze a při oficiálním otevření AS 

 Slovensko

•	 7	dobrovolníků	ze	sboru	pomáhalo	v	listopadu	při	potravinové	sbírce	v	OD	Globus,	kde	se	vybralo	přes	2600	kg	potravin

•	 V	průběhu	léta	proběhlo	několik	venkovních	evangelizací	na	více	místech

•	 20.	5.	se	ve	sborové	budově	konal	koncert	k	25.výročí	AS	v	ČR

pláNy prO rOk 2016
•	 Posílit	kaplanskou	práci	v	centrech	sociálních	služeb	AS	v	Brně	

•	 Rozvinout	misijní	bohoslužby	a	duchovní	práci	v	romském	ghettu

•	 Misijní	projekt	Křižánky,	kde	se	v	průběhu	roku	2016	začne	práce

 AS a sboroví důstojníci budou zodpovědní za duchovní práci

 v tomto místě

153

sbOr Armády spásy brNO

staňkova 6
602 00 brno
t +420 773 795 006
e marketa_mamojkova@czh.salvationarmy.org 

přIJAté dAry
Dary	od	soukromých	osob		 39	005

Sbírky ve sboru  41 406

Desátky	(příspěvky	členů	sboru)	 38	500



m. majerové 1733/6
708 00, Ostrava-poruba
t +420 773 770 130
e sbor_ostrava@armadaspasy.cz

sbOr A kOmuNItNÍ ceNtrum
OstrAvA-pOrubA
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•	 V	lednu	byl	zahájen	projekt	Polévka	Strom	137	–	v	zimních	měsících	je	jednou	týdně	rozvážena	polévka	lidem	bez	domova	 

 dobrovolníky ze sboru a terénními pracovníky. Skrze tuto službu se podařilo navázat kontakty s lidmi žijícími na ulicích 

 a v provizorních přístřešcích

•	 V	prvním	pololetí	proběhla	reorganizace	komunitního	centra	–	oddělení	sociální	služby	pro	seniory	a	osoby	se	zdravotním	 

 postižením

•	 V	březnu	se	ve	sboru	konal	regionální	den	žen

•	 V	listopadu	proběhla	změna	na	pozici	sborových	důstojníků

•	 V	domově	Přístav	se	pravidelně	konala	shromáždění	se	zpěvem	duchovních	písní	vedená	členy	sboru

•	 V	červnu	jsme	zorganizovali	zahradní	slavnost	pro	seniory,	rodiče	s	dětmi	a	sousedy	z	okolí

pláNy prO rOk 2016
•	 Zapojení	dobrovolnic	do	činnosti	Katka	Klubu

•	 Pokračování	v	akci	Polévka	Strom	137

•	 Rozvoj	zdravotní	péče	o	osoby	bez	přístřeší

•	 Zahájení	pravidelné	evangelizační	činnosti	v	letních	měsících

•	 Příměstský	tábor	s	angličtinou	pro	děti	6–9	let

•	 Organizace	manželských	večerů

•	 Zapojení	do	předvánočního	programu	na	náměstí

svědectvÍ
moje cesta (svědectví marie bernhardtové)

Před 4 lety jsem byla poprvé na bohoslužbě, loni jsem se 

stala stoupencem Armády spásy a nyní vstupuji do Armá-

dy jako voják. Janneke Rozema mi kdysi dala obrázek dvou 

cest. Jedna je široká, dlážděná bohatstvím, ale vede k za-

tracení, druhá je úzká a klikatá, avšak vede ke spasení.

Po té široké cestě jsem dlouho šla, žila jsem hříšný život, 

byla jsem závislá na alkoholu a užívala si života, dokud 

nepřišel pád. Zůstala jsem sama a bez prostředků. Rok 

jsem žila v azylovém domě, potom jsem díky Armádě  

spásy získala samostatné bydlení.

Uvědomila jsem si, že se nechci vrátit na tu širokou cestu, 

ale že chci jít tou úzkou cestou, která nebude jednoduchá, 

ale povede ke spasení. A tak chci všem, kteří mne na té 

cestě doprovázeli, sdíleli se mnou mé strasti a trápení, 

dnes poděkovat. Teprve nyní jsem pochopila, co je to být 

skutečně šťastná.

Vím, že bez Boží pomoci bych ničeho nedosáhla a dnes 

bych tady před vámi nestála. To Ježíš, do jehož rukou jsem 

vložila svůj život, který mne doprovází a nikdy mne neo-

pustí, způsobil změnu mého života. Jsem šťastná, že mne 

poctil darem Ducha svatého.

Každý voják hledá své zaměření a působení v Armádě 

spásy. Já jsem našla svou službu v pomoci lidem bez 

domova a lidem v nouzi, protože tu situaci velmi dob-

ře znám, dokážu je pochopit a rozumím jim. Také práce 

v Přístavu II, kde jsem začala pracovat jako pečovatelka, je 

pro mne Božím posláním.

Vím, že mne Bůh přivedl na tuto cestu, abych se stala 

vojákem a že je to jeho vůle pro mne. Protože bez Boha, 

Ježíše Krista a Ducha svatého, by můj život byl ničím. 

Amen.

přIJAté dAry
New Yorker – oblečení, Potravinová banka Ostrava 

– potraviny, členové sboru – finance

Dobrovolníci – úklid, pomoc při programech
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•	 Ve	druhé	polovině	roku	proběhla	výměna	sborových	důstojníků

pláNy prO rOk 2016
•	 Návštěva	misijního	týmu	z	USA	v	červenci	

přIJAté dAry
Ekumenická rada církví 2 500

Operace	Mobilizace	 9	100

České Emauzské společenství 1 000

New	Yorker			 149	000

Od	soukromých	osob		 23	646

155

sbOr Armády spásy

rybářská 484/86
746 01 Opava
t +420 773 770 195 
e frieda_hanouwer@czh.salvationarmy.org

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Společný	Silvestr	bez	alkoholu,	kterého	se	zúčastnilo	přes	50	lidí

•	 Začal	kurz	pro	nové	vojáky	AS

•	 Sloužíme	ve	věznici	Mírov

•	 Pořádali	jsme	společný	sborový	pobyt

•	 Proběhly	dva	společné	víkendy	pro	mládež

9. května 107
750 02 přerov
t +420 773 795 010
e sbor_prerov@armadaspasy.cz

sbOr Armády spásy přerOv
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pláNy prO rOk 2016
•	 Oprava	vlhkého	zdiva	budovy	komunitního	centra

•	 Alfa	kurz	pro	veřejnost	(základy	křesťanství	pro	veřejnost)

•	 Alfa	kurz	v	Domě	pro	matky	s	dětmi

přIJAté dAry
Desátky a sbírky

ztrAceNý A NAlezeNý syN
V	roce	2004	oslavil	můj	syn	Daniel	30.	narozeniny.	Krátce	

na to za mnou přijel po velmi dlouhé době z Francie do 

České republiky. Měla jsem velikou radost. Zjistila jsem ale, 

že už je 10 let závislý na drogách. Nebyl ochotný žít nor-

málně jako druzí lidé, chodit do práce, ráno vstávat atd.

Vedla jsem ho k víře v Ježíše, když mu bylo 15 let. Nepopíral 

ji. Nejprve žil jako křesťan, ale po nějaké době v cizině si 

k Ježíši přibral budhismus, mayské bohy a spoustu dalšího. 

Brzy ode mne odjel. Od té doby jsem ho už neviděla a vů-

bec nic jsem o něm nevěděla, a to po dobu jedenácti let. 

Dopisy, které jsem mu posílala na jeho poslední známou 

adresu, se vracely nedoručené. Postupem let jsem mysle-

la na to, že už asi nežije. Snad bych se to ani nedověděla, 

neměl tehdy už ani doklady. S pomocí předešlého důstoj-

níka Armády spásy jsme nechali vyvěsit ve francouzských 

azylových domech výzvu i s fotografií, že ho hledáme. Nic 

se nedělo. Po mém synovi se slehla zem. Začala jsem se 

opravdu modlit. Stále jsem se za syna modlila, ať ho Pán 

Bůh ochrání, ať dostanu znamení, že žije, nebo co s ním je. 

Celých jedenáct let jsem si s pláčem a touhou přála vědět, 

co se s mým synem stalo.

Po příchodu důstojníků Kováčikových do našeho sboru 

jsem ve svém duchovním životě prožila velké věci s Pánem 

Ježíšem. Dokonce jsem přestala kouřit po spoustě let, kdy 

jsem si tento hřích nechávala. Po společných modlitbách 

a pokání mě Pán Ježíš toho zbavil. Začal pro mě úplně nový 

život. A také jsme se společně s důstojníky začali úpěnlivě 

modlit za celou situaci s mým synem.

Kováčikovi pak poprosili majorku Attie, zdy by nebylo mož-

né vyhledat mého syna prostřednictvím Armády spásy. 

Když jsem totiž jednou přijela na bohoslužbu, tak jsem si 

četla Prapor spásy, a tam bylo uvedeno, že Armáda spá-

sy tuto službu má. Že se pokouší vyhledávat ztracené lidi. 

Sestra Attie hned začala podnikat kroky. Pravě ve chvíli, kdy 

napsala mail Petru Kováčikovi, že potřebují fotografii mého 

syna a některé další informace o něm, se stal zázrak. Zrovna 

v ten den. Najednou se mi syn ozval přes facebook. Napsali 

jsme si i dopisy. Neumíte si představit mou radost a nadše-

ní a díky Pánu Ježíši.

Tak velmi jsem vděčná Pánu Ježíši za vyslyšené modlitby. 

Můj syn vypadá na fotografii zdravě. Už rok nebere žádné 

drogy a pracuje na farmě s koňmi. Jsem vděčná za mod-

litby a starost mé církve, Armády spásy. Jsem tolik vděč-

ná za všechny modlitby mých bratrů a sester, i nevěřícímu 

manželovi za umožnění kontaktu s mým synem, jediným 

dítětem. Haleluja. Kdo se modlí a vytrvá, dočká se třeba 

i po jedenácti letech.

Martina Korzická

sbor Přerov



výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Uspořádání	divadelního	vystoupení	křesťanské	divadelní	společnosti	Kairos	II	ve	spolupráci	s	místními	církvemi

•	 Přednášky	o	Armádě	spásy	na	základní	škole

•	 Pokračování	ve	volnočasových	kroužcích	–	biblickém	a	sportovním	–	otevřeném	pro	děti	základních	škol	v	Šumperku
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sbOr A kOmuNItNÍ ceNtrum šumperk

m. r. štefánika 1
787 00 šumperk
t +420 773 795 009
e ales_malach@czh.salvationarmy.org

výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Finanční	 dar	 jednoho	 sboru	AS	 z	Holandska	 nám	umožnil	 uhradit	 pro	 4	 děti	 pobyt	 na	 letním	dětském	 táboře,	 který 

 Armáda spásy pořádala v červenci. Tyto děti by se jinak tábora nemohly zúčastnit

pláNy prO rOk 2016
•	 Rekonstrukce	sociálních	zařízení	v	přízemí	a	prvním	patře

•	 „Pěstovat“ nové členy pro našeho sboru

•	 Otevřít	klub	pro	děti	z	domova	pro	matky	s	dětmi	AS	v	Havířově

•	 Otevřít	kurz	angličtiny	v	Domě	Pod	Svahem	(služba	následné	péče)

•	 Pokračovat	a	rozšiřovat	pastorační	péči	pro	uživatele	a	personál	AS	v	Havířově	a	Frýdku-Místku

J. seiferta 8
736 01 havířov – město
t +420 773 770 173
e sbor_havirov@armadaspasy.cz

sbOr A kOmuNItNÍ ceNtrum hAvÍřOv



výzNAmNé událOstI v rOce 2015
•	 Oficiální	rozdělení	sociálních	služeb	a	sboru

•	 Oslava	20.	výročí	činnosti	AS	v	Krnově

•	 Výstava	o	práci	sboru	ve	Flemmichově	vile

•	 Účast	na	ekumenické	akci	„Krnov	čte	Bibli“

•	 Modlitební	akce	ke	kongresu	Boundless

pláNy prO rOk 2016
•	 Rekonstrukce	celého	komunitního	centra

Opavská 26
794 01 krnov
t +420 773 795 017, +420 773 795 016
e sbor_krnov@armadaspasy.cz

sbOr Armády spásy krNOv
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přIJAté dAry
Dar ze sboru AS Elburg NL na dětský tábor 250 Euro

Dar ze sboru AS Horsham v Anglii,  50 liber

Armáda spásy je tradičním spoluorganizá-

torem sbírky, která přináší praktickou ma-

teriální pomoc potřebným. Tento ročník nám 

udělal obrovskou radost, protože se potvrdil 

vzrůstající zájem veřejnosti i firem pomáhat potřebným 

jednoduchým způsobem. Jsme vděční za projevenou 

důvěru, i za fakt, že z celé Národní potravinové sbírky 

2015	Armáda	 spásy	 distribuovala	 zhruba	 10	%	 potravi-

nové pomoci potřebným. V řeči čísel šlo o více než 20 tun 

potravin. Děkujeme, že pomáháte s námi!

Národní potravinová sbírka 2015listopad 2015
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u počátkem září 2015 celosvětové křesťanské hnutí Armáda spásy vstoupilo oficiálně na slovensko, kde začalo 

poskytovat sociální a duchovní služby. Její oficiální název je Armáda spásy na slovensku, a stala sa tak 127. zemí, 

v rámci které tato celosvětová nezisková organizace pomáhá. 

Cílem Armády spásy na Slovensku je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidem všech věkových kategorií, 

a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v těžké životní situaci, ale 

také ti, kteří hledají duchovní pomoc či oporu.

hIstOrIe Armády spásy NA slOveNsku
Armáda	spásy	působila	na	Slovensku	již	v	roce	1921,	kdy	založila	svůj	první	církevní	sbor	v	Liptovském	Mikuláši.	V	roce	1928	vznikl 

v	Bratislavě	ztěžejní	církevní	sbor,	který	působil	až	do	roku	1950,	kdy	byla	její	činnost	komunistickým	režimem	násilne	ukončená.

Po	obnovení	činnosti	Armády	spásy	v	Československé	federativní	republice	v	roce	1990	započala	Armáda	spásy	vyjednávat	i	se	

slovenskými představiteli státu o znovuobnovení a rozvoji činnosti i na Slovensku. Avšak z důvodu následného rozdělení Českoslo-

venska nebylo možné v daném čase zamýšlený rozvoj uskutečnit. Během uplynulých deset let různé skupiny občanských iniciativ 

na Slovensku kontaktovaly mezinárodní ústředí Armády spásy v Londýně s žádostí o obnovení činosti. 

V	průběhu	roku	2013	dva	dobrovolníci	Armády	spásy	položili	první	základy	současné	práce	tohoto		neziskového	křesťanského	hnutí	

na Slovensku. Ve stejnou dobu oslovilo Armádu spásy občanské sdružení Slovo života s žádostí o převzetí služby a práce v romských 

osadách. Slovenská legislativa neumožňuje Armádě spásy registrovat se jako církev (nedostatečný počet členů), a proto byla 

Armáda spásy oficiálně zaregistrovaná jako občanské sdružení, a to v srpnu 2014. 

AktIvIty Armády spásy NA slOveNsku
V současné době Armáda spásy na Slovensku poskytuje své služby v třech lokalitách – bratislavě, plaveckém štvrtku 

a galantě. Národním velitelem, tedy nejvyšším představitelem Armády spásy na slovensku je major teunis 

t. scholtens se svojí manželkou riou. 

ArmádA spásy v brAtIslAvě
„Misijní stanice Armády spásy v Bratislavě vznikla v listopadu 2013 díky terénní službě mezi lidmi bez domova, kteří nacházeli 

ve stanici svůj duchovní domov,“ vysvetľuje major teunis t. scholtens, národní velitel Armády spásy na Slovensku, a pokračuje: 

„Duchovní služba se zaměřuje na kázání evangélia během středečních setkání, nedělní bohoslužby, biblické vyučování, pastorační 

péči v budově misijní stanice i na ulici a v terénu nebo v domácnostech a v místních ubytovnách.“

Součástí sociální služby je terénní práce, a zároveň funguje jako ambulantní služba v budově misijní stanice. Zahrnuje v obou 

případech sociální poradenství, doprovod na úřady, pomoc při vyřizování dokladů, vyplňování formulářů, hledání pracovních míst 

a možností ubytování, poskytování šatstva, teplého jídla a trvanlivých potravin. Služba je jednorazová i dlohodobá s vytýčenými 

částečnými cíli a individuálním plánem pro jednotlivce.

159

ArmádA spásy NA slOveNsku

kapitán vitalie chiriac
oblastný dôstojník
m +421 940 438 120 
e vitalie_chiriac@czh.salvationarmy.org 
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sbOr Armády spásy v plAveckOm štvrtku
Sbor se nachází na hranici mezi rómskou osadou a obcí. Přesto, že je  to otevřený sbor, navštevují ho zejména lidé z osady. Je 

to sbor, který je velmi misijně založený. Součástí jsou misijní stanice v rómskýchch osadách v Pezinku a Lozorne. Na podzim 

se v Pezinku plánuje otevření Komunitniho centra v romské komunitě.

Sbor zakladá i další skupinky v obcích okolo Plaveckého Štvrtku. Soustředí se i na výchovu nových služebníků ve vedení 

a službě v misijních stanicích i v službě dětem a mládeži. Tuto službu doplňuje i sociální a praktická pomoc lidem v osadách. 

Cílem sboru je vychovat mladých pracovníků v práci s dětmi a mládeží z vlastních řad, tedy z lidí žijících v osadách, vést 

k přebírání osobní zodpovědnosti za evangelizácii v rodinách, v osadě a okolních obcích každým členem sboru, přeměna 

myšlení lidí v osadách skrze moc evangélia, vyučování Božího slova a jeho praktikování v životech jednotlivců. 

sbOr gAlANtA
Galantský sbor Armády spásy je sbor smíšený a otevřený. I přesto většinu členů a návštevníků tvoří slováci, maďaři a romové. 

Je to sbor s rodinnou atmosférou. To se odráží i na službě dětem. Kromě běžných sborových aktivit sbor slouží dětem, 

i v budoucnosti by se rád soustředil na službu dětem ze sociálně slabých skupin obyvatelů Galanty a okolí, a to formou 

dětských klubů během týdne, doučování a nedělní školky, letních příměstských táborů apod. Další prioritou sboru je výchova 

nových služebníků. Pravidelně každý den se sbor schází k ranním modlitbám v místím parku a ve sborové budově probí-

há dvakrát do týdne biblické vyučování zaměřené na budování nových vedoucích. Sborová mise je zaměřená na romskou 

komunitu v Galantě a rómské lokality v jejím okolí.

Armáda spásy prohlubuje spolupráci s běžeckou sérií RunCzech. V roce 2015 se nám podařilo zdvojnásobit počet běžců, 

kteří	si	zakoupili	startovní	číslo	na	některý	z	běžeckých	závodů	RunCzech.	503	běžců	společně	přispělo	částkou	převy-

šující 500 tisíc Kč a celkově jsme tak překonali hranici tisíce běžců pro dobrou věc od roku 2012. 

Do budoucna počítáme se zvýšeným zájmem ze strany běžců a jsme rádi, že můžeme být u toho, když se propojuje 

trend péče o vlastní zdraví s pomocí potřebným. Děkujeme všem běžcům za důvěru a podporu na „dlouhé trati”, kterou činnost 

Armády spásy představuje.

RunCzech – běhání pro dobrou věcrok 2015



Středisko/služba
Materiálové 

náklady
Energie Služby

osobní 
náklady

ostatní 
náklady

Náklady 
celkem

Praha – Ústředí 1	376	994 313	590 5	236	350 10	344	861 4	444	990 21 716 785

ReShare 402 684 41 861 400	470 2	584	355 523	231 3 952 601

iT 38	399 0 188 166 1 650 510 1 188 1 878 263

oblastní ředitelství pro Severní Moravu 92	876 36	511 367	529 1	413	445 105	921 2 016 281

oblastní ředitelství (Praha, Karlovy Vary, Jirkov) 51 062 0 78	686 534	544 67	773 732 065

oblastní ředitelství (Šumperk, Brno, Přerov) 79	879 0 118 660 465	774 1 512 665 825

Školící oddělení 0 0 0 0 0 0

AS Vzdělávání 2014 105 250 0 82	899 1	557	386 59	826 1 805 360

oPPA Rozvoj – AS Praha 0 0 440 0 1 646 2 086

Vězeňská služba 0 0 0 0 0 0

Přerov KC – SAS senioři 862 0 1 000 126	536 43	436 171 834

Přerov KC – NzdM 233	397 93	019 180	895 1	419	281 222	094 2 148 686

Přerov KC – ost. náklady 0 0 163 6	739 0 6 902

Brno KC Staňkova – NzdM 281 582 127	217 166	893 1	230	195 956	321 2 762 207

Brno KC Staňkova – ost. náklady 0 0 4	071 247	014 18	905 269 990

Brno KC – Bratislava 0 0 0 0 0 0

Brno KC Körnerova – NzdM 156	301 91	018 174	579 1 026 650 421	391 1 869 938

Brno KC Jonáš – NzdM 175	633 53	400 525	347 1	043	742 220	762 2 018 884

Brno CSS Josefa Korbela – Ad 1	598	944 1	434	989 656	915 4	320	418 1	325	143 9 336 409

Brno CSS Josefa Korbela – noclehárna 298	895 392	299 125	187 1	142	629 353	460 2 312 470

Brno CSS Josefa Korbela – NdC 321	970 208 184 113	717 1	109	737 249	384 2 002 992

Brno CSS Josefa Korbela – NKC 85	174 0 0 57	950 237 143 362

Brno CSS Josefa Korbela – Prevence 21	538 11	962 30	088 941	632 195	138 1 200 358

Brno CSS Josefa Korbela – Terénní program 205	979 0 12	370 363	217 46	694 628 260

Brno CSS Josefa Korbela – ostatní náklady 131	540 0 915	923 708	069 15 648 1 771 179

Brno CSS Josefa Korbela – sociální byty 156	503 573	528 158 401 604	787 1	868	009 3 361 227

Přerov Azylový dům pro matky s dětmi 403	751 703	926 188	539 3	080	283 787	092 5 163 592

Přerov Azylový dům pro matky s dětmi – ost. náklady 0 0 0 0 0 0

Karlovy Vary KC 99	407 19	637 20	674 122	609 153	052 415 379

Karlovy Vary – NzdM 232	056 26	253 129	551 908	307 182	717 1 478 883

Karlovy Vary Centrum soc. služeb – Ad 544	209 527	448 907	030 2	529	405 1	466	531 5 974 623

Karlovy Vary Centrum soc. služeb – noclehárna 277	804 155	702 159	437 1	351	745 223	496 2 168 184

Karlovy Vary Centrum soc. služeb – NdC 241	434 128 245 102	374 865 556 138	794 1 476 404

Karlovy Vary CSS – Chodov second hand 127	779 58 565 48	523 494	116 59	783 788 766

Karlovy Vary CSS – Chodov soc. poradenství 15 004 0 77	030 21 000 43 113 077

Karlovy Vary CSS – ostatní náklady 9	856 0 0 732	476 1 050 743 382

Krnov KC – SAS senioři 100	910 28 502 66 054 643	556 344	317 1 183 340

Krnov KC – NzdM 56 160 54	356 22	070 976	842 285 882 1 395 309

Krnov KC – NzdM 15+ 0 0 0 0 0 0

Krnov KC – ostatní náklady 104	071 6	553 11	305 276	065 136	822 534 815

Krnov Centrum sociálních služeb – Ad 1	071	239 811	129 775	840 4	969	672 1	039	495 8 667 375

Krnov Centrum sociálních služeb – noclehárna 115 114 130	826 38	833 996	340 161 550 1 442 663

Krnov Centrum sociálních služeb – NdC 91	786 35	608 8	298 401	874 76	651 614 217

Krnov CSS – terénní program 31	842 33	287 13	114 840	469 115	290 1 034 002

Krnov Centrum sociálních služeb – kuchyně 881	199 116 425 197	570 1	116	097 177	496 2 488 788

Krnov Centrum sociálních služeb – ostatní náklady 176	244 0 948 754	688 2	361 934 241

opava Sbor 0 0 0 0 135	143 135 143

opava Azylový dům pro matky s dětmi 325	444 576	873 326	975 3	004	131 678	433 4 911 857

opava Noclehárna pro ženy 27	575 43	975 12	305 577	680 76	542 738 077

opava Ad pro matky s dětmi,ženy – ostatní náklady 49	132 0 163 318	629 1 060 368 985

opava CSS Samaritán – Ad 209	373 315	028 286 111 2	241	393 556 005 3 607 908

opava CSS Samaritán – noclehárna 68	955 191	313 16	964 1	006	427 162	087 1 445 747

opava CSS Samaritán – NdC 115	070 50 000 10	753 729	020 90	252 995 095

opava CSS Samaritán – ostatní náklady 300	215 0 0 341	263 842 642 320

opava Farma 109	591 31	229 32	831 334	282 371	436 879 368

opava Farma – ostatní náklady 358	212 29	262 60	735 1	108	311 6	728 1 563 248

Frýdek-Místek domov Přístav 883	741 106 116 156	314 1	149	794 279	504 2 575 469

ostrava Komunitní centrum – NzdM 77	317 61 518 77	965 1	231	702 179	669 1 628 172

ostrava CSS  pro ženy a matky s dětmi – Ad 1	175	427 733	163 704	722 3	844	341 2	071	502 8 529 155

ostrava CSS pro ženy, matky s dětmi – noclehárna 16 244 77	854 5 620 685 805 91	692 877 215

ostrava CSS pro ženy, matky s dětmi – ostatní náklady 321	666 0 1	609 800 341 324 416

ostrava domov Přístav 3	382	548 728	921 1	109	116 6 512 018 1	643	873 13 376 476

ostrava domov Přístav – kuchyně 2	975	234 202	057 231	981 1	832	204 206 266 5 447 741

ostrava domov Přístav – ost. náklady 0 0 0 0 12	559 12 559
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Středisko/služba
Úhrada za 

služby
Jiné ostatní 

výnosy
Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem

Praha – Ústředí 1	403 25	523	930 5	340	349 0 30 865 681

ReShare 0 397	772 1	569	598 902	211 2 869 581

iT 0 0 0 0 0

oblastní ředitelství pro Severní Moravu 0 5	430 5 000 50 000 60 430

oblastní ředitelství (Praha, Karlovy Vary, Jirkov) 0 0 0 0 0

oblastní ředitelství (Šumperk, Brno, Přerov) 0 0 0 41 126 41 126

Školící oddělení 0 0 0 0 0

AS Vzdělávání 2014 0 49 0 1	805	272 1 805 320

oPPA Rozvoj – AS Praha 0 35 0 0 35

Vězeňská služba 0 0 0 0 0

Přerov KC – SAS senioři 0 2	715 1	030 26	517 30 262

Přerov KC – NzdM 0 449 21	149 1	834	083 1 855 681

Přerov KC – ost. náklady 0 0 0 0 0

Brno KC Staňkova – NzdM 0 2 114 63	555 1	647	544 1 713 213

Brno KC Staňkova – ost. náklady 0 0 0 241	087 241 087

Brno KC – Bratislava 0 0 0 0 0

Brno KC Körnerova – NzdM 0 9	070 2	958 1	328	600 1 340 628

Brno KC Jonáš – NzdM 0 5	677 300 1	366	000 1 371 977

Brno CSS Josefa Korbela – Ad 8 402 816 28 265 296	763 1 610 100 10 337 944

Brno CSS Josefa Korbela – noclehárna 505	074 4 460 2 000 1	895	000 2 406 534

Brno CSS Josefa Korbela – NdC 58	362 6 008 95	210 1	700	000 1 859 580

Brno CSS Josefa Korbela – NKC 0 0 0 137	807 137 807

Brno CSS Josefa Korbela – Prevence 0 0 0 844	300 844 300

Brno CSS Josefa Korbela – Terénní program 0 0 0 587	544 587 544

Brno CSS Josefa Korbela – ost. náklady 823	164 175	035 0 648 000 1 646 199

Brno CSS Josefa Korbela – sociální byty 1	339	560 2 000 0 1 252 600 2 594 160

Přerov Azylový dům pro matky s dětmi 3	760	609 33	713 72	303 1	291	500 5 158 125

Přerov Azylový dům pro matky s dětmi – ost. náklady 0 15 000 15 000 0 30 000

Karlovy Vary KC 0 1	138 2 868 0 4 006

Karlovy Vary – NzdM 0 241 000 131	761 1	216	643 1 589 404

Karlovy Vary Centrum soc. služeb – Ad 3	308	015 53	187 514	495 1	317	700 5 193 397

Karlovy Vary Centrum soc. služeb – noclehárna 240	294 0 0 2 081 600 2 321 894

Karlovy Vary Centrum soc. služeb – NdC 1	249	830 0 0 257	600 1 507 430

Karlovy Vary CSS – Chodov second hand 0 276	892 117	157 234	558 628 607

Karlovy Vary CSS – Chodov soc.poradenství 0 0 0 113	034 113 034

Karlovy Vary CSS – ost. náklady 0 9	553 1 000 749	206 759 759

Krnov KC – SAS senioři 15 510 21 244 753 734	000 771 507

Krnov KC – NzdM 0 1	653 2 880 965	000 969 533

Krnov KC – NzdM 15+ 0 0 0 0 0

Krnov KC – ost. náklady 36 049 81 724 827 199 401 318 001

Krnov Centrum sociálních služeb – Ad 2 387 859 75 018 145 054 6 591 849 9 199 780

Krnov Centrum sociálních služeb – noclehárna 188 530 122 985 1 055 000 1 244 637

Krnov Centrum sociálních služeb – NdC 7 200 305 0 317 100 324 605

Krnov CSS – terénní program 650 748 1 046 837 000 839 444

Krnov Centrum sociálních služeb – kuchyně 1 598 629 20 707 0 213 362 1 832 698

Krnov Centrum sociálních služeb – ost. náklady 0 0 134 216 712 379 846 595

opava Sbor 0 4 0 0 4

opava Azylový dům pro matky s dětmi 1 155 840 109 669 10 415 3 702 100 4 978 024

opava Noclehárna pro ženy 58 812 60 0 632 000 690 872

opava Ad pro matky s dětmi, ženy – ost. náklady 0 0 42 605 309 452 352 057

opava CSS Samaritán – Ad 1 173 734 24 926 5 206 2 694 200 3 898 065

opava CSS Samaritán – noclehárna 215 520 0 0 1 324 000 1 539 520

opava CSS Samaritán – NdC 31 094 970 345 733 168 765 577

opava CSS Samaritán – ost. náklady 7 895 0 272 228 332 527 612 650

opava Farma 0 4 614 48 941 353 959 407 514

opava Farma – ost. náklady 0 401 686 47 000 1 145 622 1 594 308

Frýdek-Místek domov Přístav 366 346 186 10 000 1 691 677 2 068 209

ostrava Komunitní centrum – NzdM 0 4 638 0 1 271 000 1 275 638

ostrava CSS  pro ženy a matky s dětmi – Ad 1 643 823 61 791 156 843 6 258 094 8 120 551

ostrava CSS pro ženy, matky s dětmi – noclehárna 110 211 40 140 658 000 768 391

ostrava CSS pro ženy, matky s dětmi – ost. náklady 106 795 0 168 851 0 275 646

ostrava domov Přístav 6 213 585 29 321 23 530 7 284 700 13 551 136

ostrava domov Přístav – kuchyně 5 308 223 1 134 11 189 141 594 5 462 140

ostrava domov Přístav – ost. náklady 6 199 0 0 0 6 199
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Středisko/služba
Materiálové 

náklady
Energie Služby

osobní 
náklady

ostatní 
náklady

Náklady 
celkem

ostrava domov Přístav – ostatní náklady 0 0 0 0 12	559 12 559

ostrava Centrum sociálních služeb – Ad 652	877 377	215 551	237 4	158	749 2	027	323 7 767 400

ostrava Centrum sociálních služeb – noclehárna 436	751 570	505 298	858 1	600	793 483	731 3 390 638

ostrava Centrum sociálních služeb – NdC 330	114 335	016 188 258 959	450 267	818 2 080 656

ostrava Centrum sociálních služeb – ostatní náklady 781	207 0 0 0 0 781 207

ostrava Prevence bezdomovectví 370	576 95	418 843	813 2	249	472 475	569 4 034 848

ostrava Prevence bezdomovectví – ostatní náklady 94	223 0 3	982	946 295 0 4 077 464

ostrava domov Přístav 2 1	849	640 347	655 738	871 6	334	276 1	182	343 10 452 785

ostrava domov Přístav 2 – ostatní náklady 0 0 0 0 95 95

ostrava KC  – SAS senioři 93	161 165 111 103	252 1	183	833 290	374 1 835 730

ostrava KC – ostatní náklady 181	535 7	195 0 104 251 -100 522 192 459

Havířov KC – SAS senioři 71	032 0 58 558 711	982 35	389 876 961

Havířov KC – SAS pro rodiny s dětmi 47	213 0 42	190 757	702 126	296 973 402

Havířov KC – ostatní náklady 36	785 0 0 0 0 36 785

Havířov Komunitní centrum – SAS senioři 94	465 16	173 64	817 364	573 143	010 683 039

Havířov Komunitní centrum – NzdM 99	312 16	173 66	991 693	955 109	499 985 929

Havířov KC – ostatní náklady 32	907 0 0 0 0 32 907

Havířov dům pro matky s dětmi 413	474 698	326 709	352 3	612	544 1	126	752 6 560 448

Havířov dům pro matky s dětmi – ostatní náklady 124 260 0 163 0 486 124 909

Havířov Azylový dům pro muže 675	518 439	930 611	223 3	034	762 847	906 5 609 340

Havířov Ad pro muže – noclehárna 123	805 175	180 78	503 1	121	934 229	659 1 729 080

Havířov Ad pro muže – terénní program 11	351 28 820 5	207 255	296 36	804 337 478

Havířov Ad pro muže – ostatní náklady 251	980 0 204 392	962 1 540 646 686

Havířov dům následné péče 495	511 247	988 602	531 2	876	971 726	239 4 949 241

Havířov dům následné péče – ostatní náklady 46	756 0 0 0 0 46 756

Havířov Vyhlídka – služba pro ženy 39	481 39	575 601	883 815	253 197	594 1 693 786

Praha CSS Bohuslava Bureše – Ad    1	899	026 1	459	630 928	572 5	604	942 2	884	427 12 776 597

Praha CSS Bohuslava Bureše – noclehárna 324	021 802 860 59	221 2	342	606 425 065 3 953 773

Praha CSS Bohuslava Bureše – NdC 992	782 493	408 71	815 2	063	215 509	409 4 130 630

Praha CSS Bohuslava Bureše – sociální rehabilitace 72	730 154 441 14 464 1 185 261 185 650 1 612 545

Praha CSS Bohuslava Bureše – terénní programy 234	662 65	431 18	988 1	606	195 184	917 2 110 193

Praha CSS Bohuslava Bureše – ostatní náklady 1	828	077 12	783 321	786 1	531	792 25	247 3 719 684

Jirkov Azylový dům pro matky s dětmi 207	998 201 065 214 564 952	723 200 181 1 776 531

Jirkov-SAS pro rodiny s dětmi 30	021 26 100 15	738 674	091 136	678 882 627

Jirkov-NzdM Fontána 55	926 26 100 37	599 638	926 84 525 843 076

Jirkov – ostatní náklady 0 0 0 9	621 0 9 621

Praha 3 Komunitní centrum – SAS senioři 219	205 49	692 317	341 279	620 107	377 973 234

Praha 5 KC – SAS senioři 275	699 64 111 126 101 471	898 249	435 1 187 243

Praha 5 KC – SAS pro rodiny s dětmi 6	871 9	898 76	904 380	978 75	960 550 612

Šumperk Centrum sociálních služeb – Ad 1	211	031 360	120 362	216 2	711	494 832	977 5 477 837

Šumperk Centrum sociálních služeb– noclehárna 519	593 178	879 241 620 999	176 257	032 2 196 300

Šumperk Centrum sociálních služeb – NdC 240	696 54	740 113	024 686 618 261	304 1 356 383

Šumperk CSS – kuchyně 1	498	266 568 262 202	773 1	438	442 159	884 3 867 627

Šumperk Centrum sociálních služeb – ostatní náklady 228	243 0 7	550 24	932 2	492 263 216
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Středisko/služba
Úhrada za 

služby
Jiné ostatní 

výnosy
Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem

ostrava domov Přístav – ostatní náklady 6	199 0 0 0 6 199

ostrava Centrum sociálních služeb – Ad 2	447	085 530	487 28 240 4	908	872 7 914 685

ostrava Centrum sociálních služeb – noclehárna 596	995 710 0 2	735	000 3 332 705

ostrava Centrum sociálních služeb – NdC 50	944 140 0 1	641	900 1 692 984

ostrava Centrum sociálních služeb – ostatní náklady 0 0 781	207 0 781 207

ostrava Prevence bezdomovectví 0 3	953 0 2	717	140 2 721 093

ostrava Prevence bezdomovectví – ostatní náklady 4	377	743 195	484 92	223 0 4 665 450

ostrava domov Přístav 2 4	443	752 9	095 330 7	236	000 11 689 177

ostrava domov Přístav 2 – ostatní náklady 0 0 0 0 0

ostrava KC  – SAS senioři 0 32	215 4	878 1 041 000 1 078 093

ostrava KC – ostatní náklady 174	398 0 0 90	992 265 390

Havířov KC – SAS senioři 28 640 9	987 15	397 590	000 644 024

Havířov KC – SAS pro rodiny s dětmi 0 0 0 622 000 622 000

Havířov KC – ostatní náklady 0 0 7	535 0 7 535

Havířov Komunitní centrum – SAS senioři 29	079 1 005 246 405 377	000 653 489

Havířov Komunitní centrum – NzdM 0 0 50 000 783	000 833 000

Havířov KC – ostatní náklady 0 0 957 0 957

Havířov dům pro matky s dětmi 1	294	673 49	236 49	993 5	478	034 6 871 936

Havířov dům pro matky s dětmi – ostatní náklady 0 0 124 260 0 124 260

Havířov Azylový dům pro muže 1	788	225 35	598 102	759 3	842	000 5 768 582

Havířov Ad pro muže – noclehárna 224 525 5 23	803 1	358	000 1 606 333

Havířov Ad pro muže – terénní program 0 0 0 239	000 239 000

Havířov Ad pro muže – ostatní náklady 146	724 65 041 88 440 387	997 688 202

Havířov dům následné péče 1	306	301 715 106 181 3	327	000 4 740 197

Havířov dům následné péče – ostatní náklady 744 0 45	931 0 46 675

Havířov Vyhlídka – služba pro ženy 280 450 5 0 740	609 1 021 064

Praha CSS Bohuslava Bureše – Ad    4	139	255 79	549 131	070 9	076	586 13 426 460

Praha CSS Bohuslava Bureše – noclehárna 504 550 1	059 17	321 3	416	000 3 938 930

Praha CSS Bohuslava Bureše – NdC 263	292 6 168 1 850 3	405	000 3 676 310

Praha CSS Bohuslava Bureše – sociální rehabilitace 0 0 0 1	475	000 1 475 000

Praha CSS Bohuslava Bureše – terénní programy 0 235	000 1	070 1 504 000 1 740 070

Praha CSS Bohuslava Bureše – ostatní náklady 751	737 1 454 555 1	731	259 655	671 4 593 222

Jirkov Azylový dům pro matky s dětmi 307	651 9	452 4	946 1	377	512 1 699 561

Jirkov-SAS pro rodiny s dětmi 0 0 0 753	858 753 858

Jirkov-NzdM Fontána 0 0 10 200 757	664 767 864

Jirkov – ostatní náklady 0 0 0 0 0

Praha 3 Komunitní centrum – SAS senioři 130	586 17	517 36	852 0 184 955

Praha 5 KC – SAS senioři 91	410 9	985 89	923 76	648 267 966

Praha 5 KC – SAS pro rodiny s dětmi 0 0 240 000 0 240 000

Šumperk Centrum sociálních služeb – Ad 3 378 396 83 056 357 110 1 501 148 5 319 709

Šumperk Centrum sociálních služeb– noclehárna 261 353 6 814 0 1 927 107 2 195 274

Šumperk Centrum sociálních služeb – NdC 0 133 296 0 1 129 900 1 263 196

Šumperk CSS – kuchyně 2 660 539 11 709 720 956 755 3 629 723

Šumperk Centrum sociálních služeb – ostatní náklady 154 303 141 370 235 105 24 932 555 711



AKTiVA
Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. dlouhodobý majetek celkem 1 142 122 135 829

A. I. dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 1 619 1 852

A. i. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3

A. i. 2. Software 4 1 604 1 837

A. i. 3. ocenitelná práva 5

A. i. 4. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 15 15

A. i. 5. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7

A. i. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8

A. i. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9

A. II. dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 315 404 316 595

A. ii. 1. Pozemky 11 9 104 11 261

A. ii. 2. umělecká díla, předměty a sbírky 12

A. ii. 3. Stavby 13 259 047 265 603

A. ii. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 25 727 25 559

A. ii. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15

A. ii. 6. základní stádo a tažná zvířata 16

A. ii. 7. drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 14 347 13 293

A. ii. 8. ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18

A. ii. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 7 179 809

A. ii. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 70

A. III. dlouhodobý finanční majetek celkem 21

A. iii. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22

A. iii. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23

A. iii. 3. dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24

A. iii. 4. Půjčky organizačním složkám 25

A. iii. 5. ostatní dlouhodobé půjčky 26

A. iii. 6. ostatní dlouhodobý finanční majetek 27

A. iii. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28

A. Iv. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -174 901 -182 618

A. iV. 1. oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30

A. iV. 2. oprávky k softwaru 31 -1 441 -1 711

A. iV. 3. oprávky k ocenitelným právům 32

A. iV. 4. oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 -15 -15

A. iV. 5. oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34

A. iV. 6. oprávky ke stavbám 35 -138 209 -145 174

A. iV. 7. oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí 36 -20 889 -22 425

A. iV. 8. oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37

A. iV. 9. oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38

A. iV. 10. oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 -14 347 -13 293

A. iV. 11. oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40
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AKTiVA
Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

b. krátkodobý majetek celkem 41 98 510 92 106

b. I. zásoby celkem 42 1 487 1 354

B. i. 1. Materiál na skladě 43 1 487 1 354

B. i. 2. Materiál na cestě 44 1 604

B. i. 3. Nedokončená výroba 45

B. i. 4. Polotovary vlastní výroby 46

B. i. 5. Výrobky 47

B. i. 6. zvířata 48

B. i. 7. zboží na skladě a v prodejnách 49

B. i. 8. zboží na cestě 50

B. i. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51

b. II. pohledávky celkem 52 15 831 12 755

B. ii. 1. odběratelé 53 6 254 1 669

B. ii. 2. Směnky k inkasu 54

B. ii. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55

B. ii. 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 989 693

B. ii. 5. ostatní pohledávky 57

B. ii. 6. Pohledávky za zaměstnanci 58 282 216

B. ii. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění 59

B. ii. 8. daň z příjmů 60 396 792

B. ii. 9. ostatní přímé daně 61

B. ii. 10. daň z přidané hodnoty 62

B. ii. 11. ostatní daně a poplatky 63

B. ii. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64

B. ii. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků 65

B. ii. 14. Pohledávky za účastníky sdružení 66

B. ii. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 67

B. ii. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 68

B. ii. 17. Jiné pohledávky 69 6 901 8 208

B. ii. 18. dohadné účty aktivní 70 1 009 1 177

B. ii. 19. opravná položka k pohledávkám 71

b. III. krátkodobý finanční majetek celkem 72 79 355 76 583

B. iii. 1. Pokladna 73 1 689 2 241

B. iii. 2. Ceniny 74 214 108

B. iii. 3. Účty v bankách 75 77 455 74 238

B. iii. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76

B. iii. 5. dluhové cenné papíry k obchodování 77

B. iii. 6. ostatní cenné papíry 78

B. iii. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79

B. iii. 8. Peníze na cestě 80 -3 -4

b. Iv. Jiná aktiva celkem 81 1 837 1 414

B. iV. 1. Náklady příštích období 82 1 498 1 268

B. iV. 2. Příjmy příštích období 83 339 146

B. iV. 3. Kursové rozdíly aktivní 84

AktIvA celkem 85 240 632 227 935
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Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. vlastní zdroje celkem 86 210 234 198 610

A. I. Jmění celkem 87 131 110 130 829

A. i. 1. Vlastní jmění 88 131 110 130 829

A. i. 2. Fondy 89

A. i. 3. oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90

A. II. výsledek hospodaření celkem 91 79 124 67 781

A. ii. 1. Účet výsledku hospodaření 92 xxxxxxxxxxxxx

A. ii. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 -5 949 -8 673

A. ii. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 85 073 xxxxxxxxxxxxx

b. cizí zdroje celkem 95 30 398 76 454

b. I. rezervy celkem 96 29 325

B. i. 1. Rezervy 97

b. II. dlouhodobé závazky celkem 98 6 393 6 023

B. ii. 1. dlouhodobé bankovní úvěry 99

B. ii. 2. Vydané dluhopisy 100

B. ii. 3. závazky z pronájmu 101 6 393 6 023

B. ii. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102

B. ii. 5. dlouhodobé směnky k úhradě 103

B. ii. 6. dohadné účty pasivní 104

B. ii. 7. ostatní dlouhodobé závazky 105

b. III. krátkodobé závazky celkem 106 17 748 17 713

B. iii. 1. dodavatelé 107 3 406 3 091

B. iii. 2. Směnky k úhradě 108

B. iii. 3. Přijaté zálohy 109 685 20

B. iii. 4. ostatní závazky 110 1 370 1 683

B. iii. 5. zaměstnanci 111 6 529 7 012

B. iii. 6. ostatní závazky vůči zaměstnancům 112

B. iii. 7. závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění 113 3 407 3 739

B. iii. 8. daň z příjmů 114

B. iii. 9. ostatní přímé daně 115 355 526

B. iii. 10. daň z přidané hodnoty 116 137

B. iii. 11. ostatní daně a poplatky 117

B. iii. 12. závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 1 020 12

B. iii. 13. závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků 119 32 757

B. iii. 14. závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120

B. iii. 15. závazky k účastníkům sdružení 121

B. iii. 16. závazky z pevných termínových operací a opcí 122

B. iii. 17. Jiné závazky 123 140 68

B. iii. 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124

B. iii. 19. Eskontní úvěry 125

B. iii. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126

B. iii. 21. Vlastní dluhopisy 127

B. iii. 22. dohadné účty pasivní 128 804 668

B. iii. 23. ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129

b. Iv. Jiná pasiva celkem 130 6 257 5 589

B. iV. 1. Výdaje příštích období 131 5 49

B. iV. 2. Výnosy příštích období 132 6 252 5 540

B. iV. 3. Kursové rozdíly pasivní 133

pAsIvA celkem 134 240 632 227 935
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Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
A. Náklady

A. I. spotřebované nákupy celkem 1 50 420 5 019 55 439

A. i. 1. Spotřeba materiálu 2 33 027 4 963 37 990

A. i. 2. Spotřeba energie 3 17 393 56 17 449

A. i. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4

A. i. 4. Prodané zboží 5

A. II. služby celkem 6 26 610 1 409 28 019

A. ii. 5. opravy a udržování 7 7 956 26 7 982

A. ii. 6. Cestovné 8 2 073 8 2 081

A. ii. 7. Náklady na reprezentaci 9 636 636

A. ii. 8. ostatní služby 10 15 945 1 375 17 320

A. III. Osobní náklady celkem 11 127 173 6 557 133 730

A. iii. 9. Mzdové náklady 12 90 721 4 933 95 654

A. iii. 10. zákonné sociální pojištění 13 30 537 1 510 32 047

A. iii. 11. ostatní sociální pojištění 14 439 439

A. iii. 12. zákonné sociální náklady 15 4 551 114 4 665

A. iii. 13. ostaní sociální náklady 16 925 925

A. Iv. daně a poplatky celkem 17 15 12 27

A. iV. 14. daň silniční 18

A. iV. 15. daň z nemovitosti 19 8 8

A. iV. 16. ostatní daně a poplatky 20 7 12 19

A. v. Ostatní náklady celkem 21 3 107 1 061 4 168

A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22

A. V. 18. ostatní pokuty a penále 23 654 654

A. V. 19. odpis nedobytné pohledávky 24 408 408

A. V. 20. Úroky 25

A. V. 21. Kursové ztráty 26 73 1 154 1 227

A. V. 22. dary 27 147 147

A. V. 23. Manka a škody 28 195 195

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 1 630 93 1 537

A. vI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 30 9 197 360 9 557

A. Vi. 25. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 31 9 197 360 9 557

A. Vi. 26. zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 32

A. Vi. 27. Prodané cenné papíry a podíly 33

A. Vi. 28. Prodaný materiál 34

A. Vi. 29. Tvorba rezerv 35

A. Vi. 30. Tvorba opravných položek 36

A.vII. poskytnuté příspěvky celkem 37 131 131

A.Vii. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 38

A. Vii. 32. Poskytnuté členské příspěvky 39 131 131

A.vIII. daň z příjmů celkem 40

A.Viii. 33. dodatečné odvody daně z příjmů 41

Náklady celkem 42 216 653 14 418 231 071



V ý K A z  z i S K u  A  z T R á T y
Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
b. výnosy

b. I. tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43 67 994 2 561 70 555

B. i. 1. Tržby za vlastní výrobky 44 47 353 400

B. i. 2. Tržby z prodeje služeb 45 67 947 2 208 70 155

B. i. 3. Tržby za prodané zboží 46

b. II. změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47

B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48

B. ii. 5. změna stavu zásob polotovarů 49

B. ii. 6. změna stavu zásob výrobků 50

B. ii. 7. změna stavu zvířat 51

b. III. Aktivace celkem 52

B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží 53

B. iii. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54

B. iii. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55

B. iii. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56

b. Iv. Ostatní výnosy celkem 57 2 830 3 063 5 893

B. iV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58

B. iV. 13. ostatní pokuty a penále 59

B. iV. 14. Platby za odepsané pohledávky 60

B. iV. 15. Úroky 61 15 473 488

B. iV. 16. Kursové zisky 62 5 1 6

B. iV. 17. zúčtování fondů 63

B. iV. 18. Jiné ostatní výnosy 64 2 810 2 589 5 399

b. v. tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem 65 470 28 498

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 66 28 28

B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67

B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu 68 470 470

B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69

B. V. 23. zúčtování rezerv 70

B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71

B. V. 25. zúčtování opravných položek 72

b. vI. přijaté příspěvky celkem 73 10 266 3 696 13 962

B. Vi. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 74

B. Vi. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 10 266 3 696 13 962

B. Vi. 28. Přijaté členské příspěvky 76

B. Vii.Provozní dotace celkem 77 125 993 5 497 131 490

B. Vii. 29. Provozní dotace 78 125 993 5 497 131 490

Výnosy celkem 79 207 553 14 845 222 398

c. výsledek hospodaření před zdaněním 80 -9 100 427 -8 673

C. i. 34.daň z příjmů 81

d. výsledek hospodaření po zdanění 82 -9 100 427 -8 673
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pOděkOváNÍ NAšIm pOdpOrOvAtelům

Naše práce by nebyla možná bez dárců, příznivců, partnerských organizací i dobrovolníků. v roce 2015 podpořili 

naši práci materiálním, finančním darem nebo také nezištnou pomocí, ochotou, či modlitbou. Jakékoli formy 

podpory si velmi vážíme a upřímně za ni děkujeme! 

Jakub Vopelák, ředitel pro rozvoj fundraisingu 

NAšI tOp dárcI

Nadace: Nadace Terezy Maxové dětem, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace ČEZ, Nadace OKD, Nadace 

Martina Romana, Fond Pomoci Siemens, NF J&T, NF Albert, Nadace Auxilia.

Firmy: Rotary Klub Praga Ekumena, Bidvest Czech Republic s.r.o. , Citibank Europe, Elkov Elektro, Megabooks 

CZ, s.r.o. , Teplárny Brno a.s. , Siemens, Abra, RunCzech, Philips, Intersport, OC Šestka, ROTARY CLUB PRAGUE 

INTERNATIONAL 

 

církve: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských lázních, 

Farní sbor Čes-kobratrské církve evangelické v Praze 1, Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Svitavách, Křesťanské 

společenství Jičín, NO Církve československé husitské Brno Černovice, NO Církve československé husit-ské Brno Židenice, 

NO Církve československé husitské Praha 10.... a další křesťanské církve, kterým děkujeme za jejich modlitby i finanční 

a materiální pomoc.

Individuální dárci: Alda Václav, Batková Iva, Beran Filip, Čierný Jakub, Drozdová Eva, Felingerová Marie, Fiala Daniel, Fiala 

Jindřich. Hubáček Aleš, Jankovský Jaroslav, Jarůšková Monika, Kaprálová Petra Ruth, Kellerová Mariana, Komínek Václav, 

Kušnieriková Jana, Kutina Pavel, Lukášová Iveta, Máj Petr, Motyčka Marek, Novák David, Nováková Marie, Papež Ondřej, 

Papoušek Petr, Peterka Jiří, Randall Ailsa, Svidenská Silvie, Szabó Kristián, Šlajchrt Martin, Vokáč Michal... a mnoho dalších, 

kterým patří náš dík za jejich otevřené srdce pro pomoc druhým.
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CMYK

Ve škálách šedi

“ pérovka “

PANTONE - FLEXO 

PANTONE - OFSET 

CMYK - FLEXO 

CMYK - OFSET 
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SOBOTU 13. LISTOPADU 2010
ŠESTKA.  
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