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MISIJNÍ PRohlášeNÍ

ArmádA spásy JAKo mEZInárodní HnUTí 

JE soUčásTí VŠEoBECnÉ KŘEsŤAnsKÉ CírKVE.

JEJí posELsTVí JE ZALoŽEno nA BIBLI.

JEJí sLUŽBA JE moTIVoVánA LásKoU K BoHU. 

JEJím posLáním JE KáZAT EVAnGELIUm,

doBroU ZpráVU o JEŽíŠI KrIsTU, A V JEHo

JmÉnU nApLŇoVAT LIdsKÉ poTŘEBy BEZ

JAKÉKoLI dIsKrImInACE.
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Další podrobnosti a kontakt na jednotlivá zařízení armády spásy najdete na www.armadaspasy.cz

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 sku-

pinou 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.

oRgaNIZačNÍ StRuktuRa k 31. 12. 2017
Mezinárodní ústředí armády spásy

Adresa: 101 Queen Victoria st, Londýn, spojené Království

Velitel: Generál André Cox

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 Lydholm, Business Administration manager

major rein van Wagtendonk, národní ředitel sborů a komunitních center

Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb

Jan Benda, hlavní ekonom

miroslav Karel, finanční manažer

Územní velitelství pro Nizozemí a čR

Adresa: spoordreef 10, Almere, nizozemí

Územní velitel: Komisař Hans van Vliet

ZaložeNÍ aRMáDy SPáSy
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aRMáDa SPáSy
v čeSké RePuBlIce a Na SloveNSku
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Karlovy Vary

Praha

Brno

Šumperk Opava

Ostrava
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Havířov

Krnov

Jirkov

27 
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6  
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v Čr

13

4 
městA

nA slovensku

100
pArtnerů

A podporovAtelů

více než

po celém světě a v každé společnosti existují lidé, kteří jsou 

zranitelnější než jiní. Žijí v rozmanitých podmínkách a mají 

různé potřeby. 

Armáda spásy je mezinárodní organizace působící ve sto 

dvaceti osmi zemích světa a v centru její pozornosti jsou 

právě ti nejzranitelnější.

naše poselství je založeno na Bibli, naše služba je motivová-

na láskou k Bohu, naše poslání je šířit dobrou zprávu o Ježíši 

Kristu a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoli 

diskriminace.

Ve všech zemích, kde působíme, se snažíme být hlasem těch, 

které není slyšet, bez ohledu na to, kolik sobectví, agrese, 

kriminality a pohrdání je kolem nás. nabízíme pomoc těm, 

kteří ji potřebují a společně se snažíme vybudovat novou bu-

doucnost.

V této výroční zprávě za uplynulý rok se dočtete, co Armáda 

spásy v Ćeské republice vykonala ve prospěch těch nejzrani-

telnějších.

naštěstí na to nejsme sami. podporují nás soukromí i firemní 

dárci, města a obce, krajské úřady a ministerstva. Tímto jim  

vyjadřujeme velký dík. Také díky jejich pomoci je česká 

republika a slovensko mnohem lepším místem k životu.

na závěr mi dovolte poděkovat našim zaměstnancům a dů- 

stojníkům. Bez jejich neúnavného úsilí bychom nemohli ni-

čeho dosáhnout. Jdou ve stopách našeho pána a skrze víru, 

naději a lásku šíří jeho království.

Ať vám Bůh všem žehná.

Majoři teunis a Ria Scholtensovi

národní velitelé Armády spásy

v české republice a na slovensku

PřeDMluva NáRoDNÍho velItele
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Generál André Cox se narodil evropským důstojníkům Ar-

mády spásy, kteří v té době sloužili v Zimbabwe, zatímco 

komisařka silvia byla dcerou evropských důstojníku Armády 

spásy sloužících v Argentině.

Jejich mezinárodní dětství je nasměřovalo ke globální službě, 

kterou po svém sňatku sdíleli jako důstojníci Armády spá-

sy od roku 1979. se svými třemi dcerami, myriam, Esther  

a sarah, žili v Africe i Evropě a v poslední době zastávali od-

povědnost územních velitelů na územích Finsko a Estonsko, 

Jižní Afrika a spojené království s Irskou republikou. dne 

3. srpna 2013 byl André Cox, který v té době zastával pozici 

náčelníka štábu, zvolen dvacátým generálem Armády spásy.

Jako mezinárodní velitelé Armády spásy Coxovi povzbuzu-

jí k pečlivému čtení písma, zachovávání nejvyšších etických 

hodnot, které věrně odrážejí zdravé biblické správcovství, 

a k autentickému křesťanskému svědectví, v němž víra a jed-

nání jsou neoddělitelně spojené, takže se Ježíšova láska a mi-

lost plně odrážejí v každodenním životě.

Generál a komisařka silvia vydávají svědectví o Bohu, který 

je svou laskavou péčí provázel po celý život a v posledních le-

tech jim daroval velké požehnání v podobě šesti nádherných 

vnoučat, rebeccy, Lily, Leony, Wendy, Kevina a Kiany.

Mgr. Pavla lydholm, envoy

Business Administration manager

press officer/Tisková mluvčí

22. řÍJNa PRoBěhla v BRNě SlavNoStNÍ 
BohoSlužBa PoD veDeNÍM geNeRála 
aRMáDy SPáSy 
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víme, co chceme
Armáda spásy není pouze církev a není jen poskytovatelem 

sociálních služeb. Její záběr je mnohem širší. V jednom za-

hraničním časopise jsem se dočetl tato slova: „Identita Ar-

mády spásy nemůže být výlučně spojována s jakoukoli jed-

notlivou oblastí, protože její práce a mise není omezena na 

žádnou oblast.” myslím, že je to pravda. pokud bychom se 

věnovali pouze uctívání nebo evangelizaci, byli bychom pou-

ze církví. Kdybychom jen poskytovali služby lidem bez do-

mova nebo dětem, byli bychom pouze poskytovatelem so-

ciálních služeb. Všechno, co děláme, je vyjádřeno sloganem 

srdce Bohu, ruce lidem. na druhé straně – není možné být 

Armádou spásy bez toho, že bychom dělali tohle všechno. 

A abychom to mohli dělat, potřebujeme umět spolupraco-

vat. Jsem rád, že se nám to daří.

Křesťanské sbory jsou místem, kam lidé přicházejí, aby uctí-

vali Boha, a také místem, kde mohou růst ve víře. Ale mů-

žete nás potkat i mimo tyto sbory, protože věříme, že služba 

lidem bez domova neznamená pouze nabídnout jim nocleh 

a chléb, ale take duchovní podporu.

Ačkoli během roku 2017 jsme v Armádě spásy přivítali sedm 

nových vojáků a stejný počet stoupenců, byli bychom rádi,  

kdyby sbory rostly rychleji. nicméně růst počtu členů není 

všechno, počet účastníků nedělních bohoslužeb, biblických 

skupin není všechno. důležitý je take růst v odpovědnosti.

podíleli jsme se na přípravě strategického plánu Armády spá-

sy 2018–22. Zvláštní pozornost jsme věnovali přípravě růs-

tu sborů, kaplanské službě a evangelizaci. Ardi van Hattem 

byla jmenována seniorní důstojnicí pro oblast kaplanství, 

v červnu jsme přivítali pět nových důstojníků, kteří začali 

aktivně pracovat ve sborech a spolupracovat s řediteli míst-

ních sociálních projektů. Bezpochyby přinesou nový elán 

do sborové práce.

Závěrem bych chtěl vyjádřit vděčnost Bohu ze veškeré po-

žehnání, které jsme viděli v roce 2017 a také poděkovat všem 

sborovým důstojníkům za jejich věrnou službu.

Rein l. van Wagtendonk (major)

národní ředitel pro sborovou práci 

PřeDMluva NáRoDNÍho řeDItele
PRo SBoRovou PRácI
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• V červnu převzal kpt. Janoušek od por. Biška službu ve věznici Bělušice. Jednalo se o pastorační službu pro jednoho kon-

krétního odsouzeného. Tato služba se během půl roku rozrostla na pravidelnou duchovní službu pro 6–8 odsouzených.  • na 

Velký pátek 2017 jsme uspořádali venkovní bohoslužbu pod křížem v zahradách pod petřínem.  • Velikonoční slavnost na KC 

Biskupcova byla zároveň slavnostním otevřením nových prostor na Biskupcové 38, kde se nadále bude scházet radostné 

stáří, lekce angličtiny a rukodělný kroužek.

koMuNItNÍ aktIvIty
aktivity pro seniory, které jsou často vedeny dobrovolníky (pěvecký sbor radostné stáří, výuka angličtiny, rukodělné práce, 

receptář, Křížovkářskou ligu, výdej obědů) 

PRIoRIty SBoRu a vIZe PRo Rok 2018
• prioritou sboru je především poskytování duchovních služeb klientům sociálních služeb.

SBoR a koMuNItNÍ ceNtRuM PRaha
komunitní centrum Praha 3
Biskupcova 36
130 00 Praha 3
t +420 773 770 222
e kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz

Sbor a komunitní centrum Praha
lidická 18a
150 00 Praha 5
t +420 773 770 224
e kc_lidicka@czh.salvationarmy.org

sb
o

r 
A

 k
o

m
u

n
it

n
í c

en
tr

u
m

 A
r

m
á

d
y 

sp
á

sy
 p

r
A

h
A

7

v bělušické věznici se kpt. janoušek věnoval muži, který se 

po několik let skrýval ve velké británii před trestem odnětí 

svobody. tento muž však během svého pobytu v Anglii uvě-

řil v pána ježíše krista, připojil se k Armádě spásy, a proto 

se rozhodl, že se musí se svojí minulostí vypořádat. Zkon-

taktoval proto svoji bývalou advokátku, vysvětlil jí situaci 

a požádal o učinění právních kroků ke zrušení zatykače, pro-

tože se rozhodl dobrovolně nastoupit výkon trestu. trest 

si odpykával právě v bělušické věznici. vzhledem k novince 

v trestním zákoně požádal o podmínečné propuštění niko-

liv po polovině trestu, jak je běžné, ale dokonce už po první 

třetině. projednání jeho žádosti dostal na starost soudce, 

který je znám velmi malým počtem kladně vyřízených žá-

dostí o propuštění na podmínku. bylo proto pro nás všech-

ny obrovskou radostí, když byl propuštěn a mohl se vrátit 

ke své rodině. největším svědectví však byla slova onoho 

soudce, který řekl: „přesvědčil jste mě, že jste se změnil, 

a proto vám neukládám ani dohled a ani nepřijímám spole-

čenskou záruku, která za vás byla nabídnuta. je teď na vás, 

abyste jiným způsobem života dokázal, že je tato změna 

opravdová a trvalá“. třešničkou na dortu už bylo jen to, že 

byl tento muž propuštěn v den narozenin své dcery, která 

na něj čekala doma. 

děkujeme všem anonymním i jmenovitým dárcům za ma-

teriální i finanční dary. 
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• V průběhu roku došlo k výměně důstojníků – daniel a daniela Biškovi se odstěhovali do Havířova a olga Gebauerová přišla 

po ukončení studia z William Booth Colege v Londýně.  • 26. 8. 2017 v azylovém domě v sedleci proběhla „grilovačka,“ dva 

z účastníků přijali v následujících měsících Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. I tato nenápadná akce a svědectví vydá-

vaná v jejím průběhu, přispěla k této zásadní změně v jejich životech.

koMuNItNÍ aktIvIty
• V komunitním centru pravidelně probíhá cvičení, dílničky a angličtina. dále Baby Club pro matky s dětmi. pravidelně jednou 

měsíčně sbor pořádá filmovou kavárnu, která se osvědčila již v minulých letech.

PRIoRIty SBoRu a vIZe PRo Rok 2018
Cílem sboru je růst v lásce k Bohu i lidem. sbor má velké misijní působení, ale je potřeba početní růst služebníků, soustředit 

se na vytvoření soudržného jádra, i  modlitebně všechny sociální aktivity Armády spásy zaštítit.

od dětství jsem hledala boha. neměla jsem kolem sebe nikoho, kdo 

by mi ukázal správnou cestu. nikoho, kdo by mi radostně hlásal o je-

žíši. ve svém životě jsem se plácala s pocitem, že jsem nějak divná, že 

pořád nemám své místo a že to pořád není ono. naneštěstí jsem se 

dostala i do temných esoterických vod, které se později ukázaly jako 

velmi nebezpečné a zapříčinily mnoho životních pádů a ztrát. 

v roce 2016 jsem nastoupila jako sociální pracovnice do Armády spá-

sy v karlových varech. prožila jsem tam krásný a radostný čas. pro-

středí bylo milé, lidé vstřícní. sem tam jsem přihlížela nějaké mod-

litbě, občas jsem ze zvědavosti šla okouknout nedělní shromáždění, 

ale spíše jsem byla kritik. pamatuji si třeba, jak mě rozčilovalo, když 

jsme stáli před nějakým pracovním problémem. já měla touhu vše 

okamžitě řešit, na rozdíl od mé vedoucí, která se v těchto situacích 

odcházela modlit. nechápala jsem, proč nic nedělá a brala jsem to 

jako nezodpovědnost. 

pak nastalo období těžkých zkoušek v mém osobním životě. děkuji 

všem vojákům a důstojníkům z Armády spásy, že byli se mnou. na-

bízeli mi svou náruč, naslouchali mi, podporovali mě činem, slovem 

i modlitbou. jsem přesvědčená, že právě množství modliteb mě 

tehdy zachránilo. obrátila jsem se 28. 8. 2017. v slzách, v objetí se 

svou vedoucí a se slovy „miluji ježíše!“ 

od toho okamžiku bez ustání žasnu. nad tím, jak vše dává smysl. 

nad tím, jak mě bůh používá a vede. nad tím, jak je vše dokonale 

propojeno. ježíš mě fascinuje a jsem z něj nadšená. obdarovává mě 

novými přáteli, novými zkušenostmi, narovnává můj život. Ano, je 

to pořád těžké a někdy i smutné, ale jedna zásadní věc se proměnila. 

Zmizel strach. jeho místo nahradil boží pokoj a jistota, že ježíš mě 

nikdy neopustí... bůh žehnej Armádě spásy!

8

SBoR aRMáDy SPáSy 
kaRlovy vaRy

Jugoslávská 16
360 01 karlovy vary
t +420 773 795 028
e olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org



SBoR aRMáDy SPáSy BRNo

Staňkova 6
602 00 Brno
t +420 773 795 005, +420 773 795 006
e marketa_mamojkova@czh.salvationarmy.org
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9 výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• Brněnský sbor Armády spásy má multikulturní zaměření. Věnujeme se lidem bez domova, potřebným, rodinám s dětmi 

a také romům. snažíme se vždy každého zaujmout tím, co je mu blízké. proto má náš sbor mimo jiné i velkou křesťanskou hu-

dební skupinu složenou z mnoha  profesionálních hudebníků.  • V roce 2017 se ke sboru přidalo i několik zaopatřených rodin, 

které mají touhu sloužit potřebným jak duchovně, tak praktickou pomocí. počet členů a návštěvníků roste již několik let. A za 

to děkujeme především Bohu.  • spolupráce sboru a sociálních služeb v Brně je stále silnější a pro mnoho lidí smysluplnější. 

podařilo se nám společně s nZdm a centrem dobrovolníků udělat krásný dětský den v Lužánkách, kde bylo mnoho aktivit 

pro rodiny s dětmi a do dálky se rozléhal zpěv hudební skupiny našeho sboru.  • Vánoční vystoupení na náměstí svobody 

mělo ještě větší úspěšnost než v minulých letech.  • Ve spolupráci s prevencí bezdomovectví se mám podařilo zajistit vlastní 

bydlení několika lidem i rodinám, navštěvující náš sbor.  • na národní potravinové sbírce, stejně jako na kotlíkové vánoční 

a velikonoční sbírce spolupracoval sbor, již tradičně, s Centrem sociálních služeb Josefa Korbela a výtěžek byl opravdu po-

žehnaný.

koMuNItNÍ aktIvIty
• Věnujeme se rodinám s dětmi a ve spolupráci s dětskými kluby As vznikla krásná vánoční besídka, kdy rodiče i přátelé viděli své 

ratolesti vystupovat se zpěvem, recitací, hrou na hudební nástroje na krásném pódiu Armády spásy.

• pravidelné setkávání v romské čtvrti města, při zpěvu a v modlitbě přineslo do lidských životů mnoho změn k lepšímu.  • nabízíme 

psychickou, duchovní i odbornou podporu lidem v tíživé situaci.  • spolupracujeme v rámci města s ostatními církvemi, zařízeními 

pro seniory, hendikepované nebo jinak vyloučené skupiny lidí. naše hudební skupina mnohdy zajišťuje pestrý křesťanský program 

v různých centrech.

PRIoRIty SBoRu a vIZe PRo Rok 2018
• Budování vedoucích a týmu dobrovolníků, kteří v současné době pomáhají v duchovních i praktických věcech.  • pokračovat 

ve zviditelňování As v rámci města Brna. Jako prostředek používáme venkovní hudební vystoupení, evangelizace, spolupráci 

a zapojení při různých akcích města či dalších organizací.  • rozšířit křesťanské programy pro rodiny s dětmi ve spolupráci 

s dětskými kluby Armády spásy v Brně.  • pokračovat v hlubším biblickém studiu s křesťanskou komunitou na azylovém domě.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podílejí na 

chodu sboru nejen duchovně, finančně či materiálně, ale 

také jsou ochotni přiložit ruku k dílu a například upéct koláče 

pro lidi bez domova na pravidelné bohoslužby nebo se zapo-

jit při převozu potravin.

 

v knize Brnox 
(autorka kateřina šedá) 

byl zmíněn nejen dobrý vliv 
naší církve na komunitu lidí ve 

vyloučené lokalitě Brna, ale také 
svědectví těch, kteří uvěřili v armá-

dě spásy a tím se změnil jejich 
život k lepšímu.
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• rozvoz polévek a ošacení lidem bez domova  • manželské večery  • Celonárodní den žen  • Celonárodní čtení Bible  • Ve-

likonoční představení dětí  • Víkend pro děti  • příměstský tábor pro děti  • sborový den  • den pro dívky  • spoluúčast na 

evangelizaci Kristus není mýtus  • národní potravinová sbírka  • Evangelizace se zpěvem koled v lázních Klimkovice  • národní 

kotlíková sbírka  • Adventní a vánoční programy v zařízeních sociálních služeb  • Vystoupení sboru při večeři pro lidi bez 

domova v Trojhalí  • Vznik ordinace pro chudé

koMuNItNÍ aktIvIty
• provoz klubu Katka pro matky s dětmi  • dětský křesťanský klub naděje  • Charitativní obchůdek a burzy s ošacením  • prodej 

obědů seniorům a osobám se zdravotním postižením  • potravinová a materiální pomoc lidem v nouzi

PRIoRIty SBoRu a vIZe PRo Rok 2018
• Zasáhnout okolní komunitu evangeliem prostřednictvím evangelizací •  poskytovat kvalitní kaplanskou službu v centrech 

sociálních služeb  • rozvinout službu dětem v rámci křesťanského klubu naděje  • poskytovat bezpečný prostor pro volno-

časové aktivity

DaRy
sbírky 44 304 Kč

desátky 76 000 Kč

Finanční dary 17 215 Kč
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SBoR a koMuNItNÍ ceNtRuM
oStRava-PoRuBa

M. Majerové 1 733/6 
708 00, ostrava-Poruba
t +420 773 795 012
e frantisek_pekarek@czh.salvationarmy.org

jmenuji se jaromír jandl a je mi 45 let. já i moje rodina jsme členy 

sboru Armády spásy v ostravě. jsem vyučený mechanik opravář, 

ale moje profesní dráha se změnila roku 1992, kdy jsem nastoupil 

na civilní vojenskou službu do azylového domu Armády spásy, kde 

jsem strávil tři roky. poté, co jsem začal pracovat jako ošetřova-

tel a při zaměstnání vystudoval střední zdravotnickou školu, jsem 

se stal zdravotním bratrem. během let mě pán bůh zavedl na ně-

kolik míst, z nichž jedno bylo i domov přístav Armády spásy. při 

práci s lidmi bylo vždy pro mě důležité jim ve vhodných chvílích 

nabídnout zvěst o bohu a ježíši kristu. v roce 2015 mě násled-

kem dlouholeté namáhavé práce ve zdravotnictví postihl výhřez 

páteřní ploténky a já jsem se z toho důvodu začal modlit za místo na 

některé ambulanci. dlouho žádná možnost nepřicházela, až teprve 

někdy začátkem roku 2017 mi moje kamarádka, poručice mudr. An-

drea pekárková, pověděla o projektu ordinace pro chudé, která měla 

za podpory ministerstva zdravotnictví vzniknout v ostravě. od 2. 1. 2018 jsme s Andreou pekárkovou mohli začít 

v ordinaci sloužit. jmenujeme se ordinace Adelante a sídlíme v prostorách azylového domu v mariánských horách, kde 

jsem před 26 lety přišel poprvé s Armádou spásy do styku. snažíme se poskytovat tu nejlepší zdravotní péči a máme 

radost pokaždé, když můžeme s pacientem prohodit pár slov o víře v krista, nebo mu věnovat boží slovo. přestože už 

jsem několik let pracoval s bezdomovci tzv. pod střechou, práce s lidmi přímo venku je úplně jiná. také je pro mě novin-

kou starat se o narkomany, a tak se s boží pomocí učím a sbírám nové zkušenosti. 

materiální dary 340 077 Kč

počet dobrovolníků  7
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SBoR aRMáDy SPáSy oPava

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

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• sbor opava během roku 2017 prohluboval práci s dětmi a také spolupráci se sociálními službami As. několikrát týdně pra-

cují sborové důstojnice s klienty. To znamená např. vedení v práci a vnášení pozitivního vlivu do jejich životního stylu skrze 

pastorační rozhovory.

• práce s dětmi se také rozvinula, ve sboru je několik malých dětí, které rády docházejí do nedělní školy a besídky. díky daru byl sbor 

schopen obstarat si velmi užitečná dVd s biblickými příběhy.
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• spolupráce se sborem ostrava na večerech pro manželské páry  • Účast na dnu pro ženy a dnu pro muže  • sborový obchů-

dek s kavárničkou – přicházíme do kontaktu s novými lidmi a pomáháme těm, kteří to potřebují.  • společné akce s týmem 

mládeže z dánska  • Výměna důstojníků  • spolupráce s církvemi v Havířově – spolupořádání různých akcí  • noví stoupenci 

koMuNItNÍ aktIvIty
• obchůdek s kavárnou – druhá šance

• Klub pro seniory

• Kaplanská služba v sociálních službách Armády spásy

PRIoRIty SBoRu a vIZe PRo Rok 2018
Transformace lidských životů, růst komunitního centra.

DaRy
mamma centrum, new yorker

12

SBoR a koMuNItNÍ
ceNtRuM havÍřov

J. Seiferta 8
736 01 havířov – Město
t +420 773 795 004
e daniel_bisko@czh.salvationarmy.org

ocitla jsem se v zoufalé životní situaci a přes paní Ardi 

jsem se dostala do As. pomohlo mi, že jsem byla při-

jatá a vyslechnutá, jelikož jsem se cítila na všechno 

sama. je dobré, že lidi v situacích jako jsem měla já, 

mají kam jít, a na koho se obrátit.

děkuji vám vaše paní v.

 

vánoční svátky bývají

těžké a osamělé, chtěl bych

poděkovat panu danovi, že mi

nabídl jít pomáhat na štědrý

večer na půlnoční a nemusel 

jsem strávit vánoce

o samotě.



výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• Týdenní sborová dovolená  • nový člen sboru (voják Armáda spásy)  • start nové služby pro děti z azylového domu pro 

matky s dětmi

koMuNItNÍ aktIvIty
• senior klub – setkávání pro seniory  • Výuka angličtiny pro začátečníky a pokročilé  • setkávání žen  • Biblické vyučování pro 

děti v komunitních centrech  • předváděcí akce s dravými ptáky pro uživatele našich služeb a veřejnost

PRIoRIty SBoRu a vIZe PRo Rok 2018
• Venkovní bohoslužby  • Benefiční koncert

DaRy
desátky  51 000 Kč

sbírky  27 898 Kč

Finanční dary  1 618 Kč 

SBoR aRMáDy SPáSy 
PřeRov
9. května 107
750 02 Přerov
t +420 773 795 010/11
e Petr_kovacik@czh.salvationarmy.org
 Jana_kovacikova@czh.salvationarmy.org
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ve svém krátkém životě jsem vyzkoušel toho opravdu 

hodně. stačil jsem neposlouchat rodiče, flákat se, nedo-

dělat střední školu a ve finále skončit ve vězení.

když jsem se vrátil, tak jsem měl zcela jasno v tom, že 

budu pokračovat ve zločinu. A v té době zkřížil moji ces-

tu bratranec, který mě pozval na setkání křesťanů v na-

šem městě. nechtělo se mi tam, ale něco ve mně mě 

přinutilo, abych se tam šel podívat. na té skupince bylo 

jen pár lidí, ale to co mě velmi zasáhlo bylo, že se měli 

velmi rádi. byla mezi nimi láska. A zároveň ji projevovali 

mi. nevěděl jsem kdo je bůh a jak vypadá bible, ale bůh 

se mě dotkl skrze tyto lidi.

na základě tohoto setkání a rozhovoru s pastorem míst-

ního sboru jsem uvěřil v pána ježíše krista. modlili jsme 

se společně s pastorem na kolenou a já jsem pánu ježíši 

řekl, že ho prosím, aby mi odpustil moje hříchy, a aby 

vstoupil do mého života. stalo se. když jsem se zvedl 

s kolenou, tak jsem přímo fyzicky vnímal, jak pán ježíš 

moje hříchy vzal na sebe. 

Úplně se změnil můj život. Zamiloval jsem se do ježíše 

a začal jsem ho následovat. řekl jsem mu, že chci, aby to 

byl on, kdo povede můj život.

dal mi velikou milost a možnost pro něho pracovat a tak 

jsem se také stal důstojníkem v Armádě spásy. do této 

služby mě i moji ženu povolal pán ježíš kristus. v sou-

časné době mu můžeme společně sloužit v přerově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to, co jsem dostal na začátku, byla láska. veliká láska 

od ježíše, který za mě dal svůj život a láska od lidí, které 

mi poslal do cesty. A to je také to jediné, co chci předá-

vat dál. láska. láska, která někdy vypadá, že prohrává 

a že je hloupá, protože se obětuje. středem naší služby je 

ježíš kristus, láska. tady v přerově děláme hodně růz-

ných setkání. pro děti, pro maminky s dětmi, pro seniory, 

pro mládež ad. toužíme, aby naše služba byla nediskri-

minační. i bůh sesílá svůj déšť na spravedlivé i nespra-

vedlivé. Ale také toužíme, aby lidé poznali pravdu, skrze 

lásku. pro nás je obojí ježíš kristus. 
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• první  příměstský tábor pro děti ve spolupráci s Evangelickou církví v Šumperku. Tématem táboru bylo cestování strojem 

času a děti  tak mohli zažít několik důležitých okamžiků z biblických příběhů a podívat se do budoucnosti. Tábor byl skvělá 

zkušenost a rozhodli jsme se znovu pořádat společně tábor i v dalším roce.  • Jsme vděčni za několik lidí, kteří v tomto roce 

mohli i skrze službu sboru uvěřit a začít žít nový život s Bohem.

koMuNItNÍ aktIvIty
• rozšíření služby seniorům (klub v chráněném bydlení pro seniory na Vančurově ulici, vedle probíhajících klubech v domově dů-

chodců.  • V rámci komunitního centra probíhal klub angličtiny pro mírně pokročilé, křesťanský sportovní klub na ZŠ 5 a kroužek 

keramiky pro ženy. 

PRIoRIty SBoRu a vIZe PRo Rok 2018
V roce 2018 bude otevřen nový ubytovací projekt As přístav v Šumperku. Chceme poskytnout kvalitní kaplanskou péči 

klientům přístavu. 

DaRy
desátky       3 000 Kč

sbírky ve sboru  12 637 Kč

dary od organizací    9 081 Kč

dary od soukromých osob 16 149 Kč

příspěvek od Úp 280 000 Kč

StatIStIka 
počet vojáků sboru 8

stoupenců sboru 3

mladých vojáků 1

14

SBoR a koMuNItNÍ ceNtRuM 
šuMPeRk

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

několik let jsem bojoval se závislostí na drogách 

a v létě jsem se rozhodl přespat na noclehárně 

Armády spásy v šumperku. věděl jsem, že po-

třebuji pomoci a začít léčbu. v těch dnech tam 

sbor pořádal akci grilování společně s ubytov-

nou. pozvali mě a ten večer se mi věnoval sbo-

rový důstojník a vedl mě k pokání a přijetí ježíše 

do mého života. v dalších dnech se mnou přijel 

do k-centra domluvit odvykací léčbu v opa- 

vě. tam mě i odvezl a následně i s týmem vojáků 

navštěvoval. jejich služba se dotkla i dalších lidí 

v odvykacím centru. jsem vděčný za jejich po-

moc a modlitební podporu. Z centra jsem ode-

šel žít a pracovat do liberce.

 roman g.

stáli jste při mně v jednom z nejtěžších údobí 

mého života.

  marie



SBoR aRMáDy SPáSy
kRNov
opavská 26
794 01 krnov
t +420 773 795 017
e sbor_krnov@armadaspasy.cz

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• návštěva mládežníků z dánska (bazar a zahradní evangelizace, program pro děti z komunitního centra a rodiny z azylového 

domu)  • Velikonoční a vánoční setkání  • Výměna oken v budově  • oprava vnější zdi  • členové sboru pomáhali během ná-

rodní potravinové sbírky  • start tesařského klubu pro chlapce  • Vánoční kotlíková sbírka  • důstojníci vyučovali angličtinu 

v místním gymnáziu a setkávali se s místními pastory  • rozvoj místního second handu s dobrovolníky

koMuNItNÍ aktIvIty
• matky s dětmi – programy pro rodiny s dětmi každý čtvrtek a pátek ráno  • second hand – obchůdek otevřen více než 

rok, návštěvníci oceňují příznivé ceny, příjemnou atmosféru a možnost popovídat si. • „neupravená církev“ – nový koncept 

setkávání pro všechny. Trávíme čas rukodělnými aktivitami a společným stolováním. skvělý způsob, jak propojit generace, 

rodiny a oslovit nové lidi. 

PRIoRIty SBoRu a vIZe PRo Rok 2018
• duchovní růst jednotlivců a celého sboru  • Více nových stoupenců
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pracuji v azylovém domě, 

sloužím lidem bez domova.     

       moje nejdůležitější poslání je, 

            aby všichni lidé byli spaseni

           a poznali  boží lásku.

(s. F.)
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Vážení kolegové, milí přátelé,

jako vlastně každý rok byl i rok 2017 v sociálních službách 

velmi bohatý na události.

Klíčovým úkolem bylo dopracování strategického plánu 

rozvoje sociálních služeb na další období, ve kterém jsme si 

jasně vytyčili další směrování. Vlastně jsme tím navázali na 

přemýšlení z posledního roku. Chceme se v nejbližších letech 

soustředit na významný rozvoj kvality našich služeb. Bude-

me dále pracovat na vnitřní standardizaci služeb a na rozvoji 

nových metod práce. Budeme se více soustředit na efektivi-

tu naší pomoci lidem v nouzi, chceme cílit na rozvoj interní-

ho vzdělávání a rozvíjet i systém vnitřních kontrol. 

V rámci projektu profesionalizace Armády spásy byly polo-

ženy základy nové vnitřní legislativy zaměřené na růst kva-

lity, včetně podpory držení tolik důležitých hodnot Armády 

spásy na všech pracovištích.

V roce 2017 nastala jedna významná změna – vláda české 

republiky historicky poprvé přinesla zásadní usnesení týkající 

se růstu mezd v sociálních službách. Zajištění všech procesů 

k potřebnému růstu mezd bylo rovněž velkým úkolem so-

ciálního managementu a jsem moc rád, že se nám podařilo 

zajistit více financí pro mzdy všech našich kolegů.

Během roku 2017 jsme připravili rozjezd domova přístav 

v Šumperku a ordinace praktického lékaře v ostravě. právě 

zdravotní a specializovaná péče o lidi bez domova zůstává 

tématem i pro další rozvoj našich služeb v příštích letech.

Armáda spásy byla aktivní na poli legislativního lobbingu – 

do poslední chvíle jsme podporovali vznik zákona o sociálním 

bydlení, pracovali jsme v několika komisích při mpsV nebo 

Úřadu vlády (Komise pro sociální začleňování, Komise pro 

řešení bezdomovectví). připravili a zrealizovali jsme 4. ná-

rodní konferenci Armády spásy s tématem Etika v sociálních 

službách lidem bez domova.

V roce 2017 jsme nezažili jen úspěchy. Jedním ze smutněj-

ších kroků, které jsme museli udělat, bylo ukončení pilotního 

projektu komunitního bydlení v Křižánkách. čeká nás revize 

vnitřních standardů práce v řadě služeb. Řada procesů čeká 

na inovaci, správné nastavení. 

V sociálních službách Armády spásy pracuje bezmála 900 

lidí. To je veliká síla a není snadné zajistit, abychom všichni 

táhli za jeden provaz a navíc vždy stejným směrem. přesto 

chci i touto cestou vyjádřit svou osobní víru, že vidíme-li 

jeden společný cíl, pak může 900 lidí udělat neskutečný kus 

poctivé a důležité práce. Jsme tu pro ty, kteří naši pomoc 

potřebují a v duchu křesťanských zásad je chceme nasytit, 

očistit a zachránit, pomoci jim najít zpátky cestu do života.

moc si vážím každého, kdo je do této práce jakkoli zapojen.  

Chtěl bych poděkovat kolegům ze sociálního managementu, 

všem lidem z ústředí (servisu, který umožňuje lidem v pří-

mé práci věnovat svůj čas a energii potřebným) a především 

všem kolegům ve službách, kteří s neuvěřitelnou vytrvalostí 

dnes a denně znovu a znovu podávají pomocnou ruku kaž-

dému, kdo ji potřebuje.

s přáním všeho dobrého a hojnosti Božího požehnání do 

další služby, 

Jan F. krupa

národní ředitel sociálních služeb

PřeDMluva NáRoDNÍho řeDItele
SocIálNÍch SlužeB
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Jak armáda spásy hodnotí zdravotní péči o lidi bez 

domova?

sociální pracovníci a jiní zaměstnanci po mnoholetou dobu 

poskytování sociálních služeb lidem bez domova analyzo-

vali zhoršený zdravotní stav, vyšší potřebu zdravotní péče 

a omezený přístup ke zdravotní péči u bezdomovců. Ze-

jména při terénní práci vidíme fakt, že bezdomovectví je 

problém sociálně-zdravotní. Většina bezdomovců na uli-

ci má zdravotní problémy. Buď se stali bezdomovci kvůli 

zdravotnímu handicapu, nebo vlivem života na ulici došlo 

k nevratnému poškození zdraví. Řešení sociální situace bez-

domovce se ve většině případů neobejde bez řešení zdravot-

ních komplikací a obráceně platí, že špatný zdravotní stav 

bezdomovce se nedá efektivně vyřešit bez zlepšení sociální 

situace. Armáda spásy jako mezinárodní organizace usiluje 

celosvětově o zlepšení tělesného, duševního, duchovního 

a sociálního zdraví jedinců na okraji společnosti. poskytování 

zdravotní péče těm, kterým se jí nedostává, patří historicky 

k práci Armády spásy.

co je cílem zdravotní péče o lidi bez domova do bu-

doucna?

Cílem je mít zdravotnická zařízení, díky kterým budeme mít 

možnost efektivně řešit problematiku bezdomovectví v rámci 

komplexního týmu – lékař, sestra, sociální pracovník, terén- 

ní pracovník, a dostupnosti ambulantních a pobytových 

služeb zdravotně-sociálních služeb. Zdravotníci působící 

v Armádě spásy se nezaměřují čistě na zdravotní stav jedin-

ce, ale jejich činnost přesahuje právě do oblasti sociálních 

podmínek života jedince, zajímají se o řešení sociální situa- 

ce, doch ází do vlastního prostředí pacienta a rozumí této 

problematice. V tom se odlišují od běžných zdravotníků. 

další cíle jsou zlepšení zdravotního stavu a informovanosti 

o zdraví u bezdomovců, snížení invalidizace bezdomovců 

(strategie harm reduction), navázání vztahu s bezdomovci, 

provázení systémem veřejného zdravotnictví, prevence šíření 

infekčních chorob, úleva zdravotnickým zařízením, která ne-

jsou připravena na kontakt s bezdomovci, snížení celkových 

nákladů na zdravotně-sociální péči o bezdomovce (včasné 

řešení a prevence je levnější než léčba rozvinutých a kompli-

kovaných stavů).

kolik lidí bez domova za rok armáda spásy zhruba 

ošetří nebo jim poskytne zdravotní pomoc?

V ostravě je to zhruba 500 různých osob za rok, které oše-

třujeme opakovaně. V praze je to zhruba 620 osob a v Brně 

cca 1 600 osob.

Jak konkrétně zdravotní pomoc/ošetření v současné 

době vypadá?

Zdravotní pomoc probíhá formou tzv. pouliční medicíny, kdy 

zdravotníci vycházejí do terénu s terénními pracovníky, vět-

šinou vyráží za konkrétními případy po předchozí návštěvě 

terénním pracovníkem. na místě jsou zjištěny zdravotní po-

tíže, anamnéza a proběhne základní diagnostika s přenosný-

mi přístroji. následně je většina potíží řešena ihned na místě 

(ošetření rány, zavedení medikace). pokud je potřeba další 

zdravotní péče (specialista, hospitalizace), je pacientovi na-

bídnuta asistence, případně je převezen do zdravotnického 

zařízení. po propuštění z nemocnice je pacient opět navští-

ven a probíhá další řešení situace.

kde všude v zařízeních armády spásy existují ošetřov-

ny sestry a s čím do ošetřovny lidé nejčastěji přichází?

na centrech sociálních služeb v praze, Brně a ostravě působí 

samostatně zdravotní sestry. K nim docházejí klienti denní-

ho centra, noclehárny a azylového domu s akutními zdra-

votními problémy – nejčastěji se jedná o chronické rány, jiná 

kožní onemocnění včetně parazitárních, infekce horních cest 

dýchacích, bolesti pohybového aparátu a drobná poranění.

Kdo bude ordinaci pro chudé provozovat a kým bude finan-

cována?

Vlastníkem a provozovatelem ordinace pro chudé v ostravě 

bude Armáda spásy, ordinace bude fungovat jako oficiální 

(soukromé) zdravotnické zařízení a bude mít smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami. Jelikož ale budeme nabízet péči 

i nepojištěným osobám, bude potřeba najít finanční zdroje 

na dofinancování této péče.

RoZhovoR S MuDR. aNDReou PekáRkovou, 
lékařkou a DůStoJNIcÍ aRMáDy SPáSy
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ceNtRuM SocIálNÍch SlužeB
BohuSlava BuReše

tusarova 1 271/60
170 00 Praha 7
t +420 220 184 001
e info_cssbb@armadaspasy.cz

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
azylový dům

• posílení týmu o jednoho sociálního pracovníka a jednoho pracovníka v sociálních službách  • den otevřených dveří 16. 9. 

• Pořádání „živé knihovny“ ve spolupráci s Amnesty International  • setkávání všech sociálních pracovníků a terénních 

pracovníků

Nízkoprahové denní centrum

• přesun šatníku do přízemí budovy  • Vedení víkendových volnočasových aktivit pro klienty ndC  • Vznik poradenství pro 

závislé + volnočasových skupin  • Zahájení testování v ošetřovně zdarma na HIV, HVC, syfilis

Noclehárna

• na noclehárnu pro zvýšení komfortu uživatelů dodány žebříky k palandám

PláNy Na Rok 2018
azylový dům

• Vytvoření nové samostatné recepce  • Vytvoření a kontinuální vedení podpůrné skupiny pro závislé na ndC  • Terénní výdej 

jídla v mč 9 a mč 11 praha – projekt zaštítěný mHmp • Zavedení možnosti internetu pro klienty azylového domu

Nízkoprahové denní centrum

•  Zahájení rozvozu polévky od února 2018, na dvě stanoviště (praha 9 a praha 11) vybrané magistrátem hl. m. prahy.  • oddě-

lení služeb ndC a Ad. po otevření nové recepce Ad od 1.4.2018 rozšíření provozu ndC o víkendech a svátcích na pravidelné 

otevření po–nE 10.00–12.30, 14.00–16.30 hod.  • Výmalba prostor ndC  • pokračování volnočasových skupinových aktivit 

a pokračování poradenství pro závislé

Noclehárna

• Výmalba prostor nocleháren  • rekonstrukce sociálních zařízení na noC muži  • obklady stěn noclehárny pro ženy 

a muže  

Dotace a gRaNty 
azylový dům

Hmp   714 000 Kč

prostředky strukturálních fondů EU 9 222 847 Kč

Nízkoprahové denní centrum

Hmp  1 149 000 Kč

prostředky strukturálních fondů EU 3 546 000 Kč

Noclehárna

Hmp  1 288 000 Kč

mč praha 4 a 7 45 000 Kč

Hmp (dříve program mpsV – A) 2 808 000 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
azylový dům

Finanční dary od soukromých osob 17 340 Kč

Nízkoprahové denní centrum

Finanční dary od soukromých osob 20 000 Kč

StatIStIka 
azylový dům

počet uživatelů 250 (muži 187, ženy 63)

počet lůžkodnů 31 326 

Nízkoprahové denní centrum

počet uživatelů 1 733

Celkem mužů 1 420

Celkem žen  313

ošetřovnu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše 

navštívilo celkem 623 osob, u kterých bylo poskytnuto 

celkem 1 851 ošetření.

Noclehárna

počet uživatelů 910 

počet lůžkodnů 17 897 
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Noclehárna

projekt nocleženky  74 610 Kč
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azylový dům

klient přišel do azylového domu z noclehárny hermes. 

předtím bydlel v bytě, o který přišel kvůli dluhům. během 

pobytu v azylovém domě chodil do dvou zaměstnání na 

dpp, spolupracoval na řešení své dluhové situace. také 

si udělal si kurz sanitáře, díky kterému ho přijali jej do 

nemocnice ikem na hpp. dnes již má po zkušební době 

a odchází z azylového domu do ubytovny svého zaměst-

navatele. s prací na hpp může požádat o oddlužení, o což 

se pokusí. 

Noclehárna

klientka začala pracovat v supermarketu billa, byl jí 

ovšem odcizen op a musela si vyřídit nový, aby si mohla 

vyzvednout složenku s výplatou. byla zařazena do pro-

jektu nejdřív střecha na noclehárně Armády spásy a to 

do té doby, než se jí podaří vyřídit nový op a bude si moci 

vyzvednout složenku s penězi a zároveň se ubytovat na 

ubytovně svého zaměstnavatele. 

klientka chodila pravidelně na domluvené schůzky a pe-

člivě jsme konzultovali další postup v její situaci, a i díky 

tomu, že spolupráce s paní fungovala výborně, se začalo 

dařit i vše ostatní, takže se z noclehárny mohla odstě-

hovat. 

Nízkoprahové denní centrum

klient vyrůstal v běžné rodině, ale během dospívání si 

přestal rozumět s nevlastním otcem.

po maturitě od rodičů odešel a začal se živit sám. praco-

val jako it technik. hodně cestoval, užíval si dostatek fi-

nancí a tak začal zvát své kamarády do drahých podniků. 

pak se objevily problémy s alkoholem, přestal zvládat 

práci a alkohol. díky tomu o zaměstnání přišel, tím pá-

dem přišel i o bydlení, protože už neměl dostatek peněz 

na nájem.

dostal se tak na ulici. život na ulici byl pro něj sice šok, 

ale k rodičům se vrátit nechtěl. po nějakém čase si ven-

ku si zvykl. Začal si vydělávat peníze sběrem papíru. tak 

získával prostředky na zaplacení noclehárny. celou dobu 

pil alkohol a jeho závislost se zhoršovala. po čase byl na 

tom už velmi zle, spal venku v křoví a vypil denně dva 

litry vína.

stále však docházel na nízkoprahové denní centrum, 

kde s ním pracovníci rozebírali jeho situaci a snažili se 

ho motivovat k léčbě a také k tomu, aby kontaktoval 

svoji rodinu a dal jim o sobě vědět. to se po nějaké době 

povedlo, klient si zařídil pobyt v protialkoholní léčebně 

a také kontaktoval svoji matku. ta se s ním sešla a slíbila 

mu, že ho v léčbě podpoří. tak se také stalo a v kontaktu 

jsou stále.

jakmile klient ukončil léčbu, našel si ubytovnu a práci.



teRéNNÍ PRogRaMy
Streetwork 

Jedná se o sociální práci s osobami staršími 18-ti let, kteří žijí na ulici v praze. prostřednictvím sociální práce a materiální 

pomoci se pomáhá osobám bez přístřeší v překonání jejich tíživé životní situace a to přímo v jejich přirozeném prostředí 

(ulice). 

Prevence bezdomovectví 

Hlavním cílem je poskytování podpory v získávání, obnovování a upevňování dovedností spojených se samostatným bydle-

ním (tréninkové bydlení). Css Lidická měla k dispozici 19 tréninkových bytů, ve kterých s uživateli probíhala sociální práce. 

Sociální rehabilitace 

poskytování osobám v krizi a osobám bez přístřeší sociální poradenství a další podporu v získávání a upevňování dovedností 

pro zvládání péče o vlastní osobu (především obstarávání osobních záležitostí), soběstačnosti a dalších činností vedoucích 

k sociálnímu začleňování (kurz vaření). 

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• otevřeli jsme mobilní terénní službu („sanitka“). Jejím účelem je stálé stání na městských částech v praze 8 a  11 a krizový 

převoz osob do nemocnic  • Zvýšili jsme počet tréninkových bytů v projektu  prevence Bezdomovectví ze 17 na 19.  • rozšířili 

jsme tým terénního programu – streetwork z 4 zaměstnanců na 6.

• Vybudovali jsme odbornou knihovnu, která slouží k odbornému rozvoji zaměstnanců Centra sociálních služeb Armády 

spásy v praze.  

PláNy Na Rok 2018
• streetwork – rozšířit mobilní terénní službu do další městské části v praze a zajistit polévku do mobilní terénní služby.

• prevence bezdomovectví – zvýšit počet tréninkový bytů.

• sociální rehabilitace – vytvořit systém kurzů, které by probíhaly terénní formou. 

Dotace a gRaNty
Sociální rehabilitace

dotace a granty mHmp 1 042 673 Kč

dotace mč p5 10 000 Kč

terénní program

dotace a granty mHmp 3 078 762 Kč

dotace mč praha 7 10 000 Kč

dotace mč praha 9 10 000 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
Finanční dar od soukromého dárce 2 000 Kč

ceNtRuM SocIálNÍch SlužeB
lIDIcká

lidická 18a
150 00 Praha 5 
t +420 777 497 200
e jan_desensky@armadaspasy.cz
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StatIStIka 
terénní program 

Kapacita služby 90

okamžitá kapacita služby  6

Celkový počet uživatelů 1 605 

Sociální rehabilitace

Kapacita služby 25

okamžitá kapacita služby  2

Celkový počet uživatelů 48 
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Rok 2017 byl příznivý pro dva klienty z terénního pro-

gramu – Streetwork.

Jednalo se o dva muže, kteří pocházeli z Bulharska, ale 

žili v Praze na ulici. Do kontaktu s armádou spásy se 

dostali prostřednictvím činnosti terénního progra-

mu – Street work, který poskytuje na jedné městské 

části v Praze mobilní terénní službu. Zde naši terénní 

pracovníci nabízejí polévku pro lidi bez domova, mate-

riální pomoc, základní ošetření, informace o sociálních 

službách v Praze a dělají zde sociální práci s klienty. 

tito muži se díky lidskému přístupu terénních pracov-

níků svěřili, že by se rádi vrátili domů do Bulharska, ale 

nevěděli jak.

Za pomocí doprovodu po institucích (Bulharská am-

basáda) a podpory od kurátora pro dospělé z Prahy 1 

se povedlo terénnímu programu dostat tyto muže do 

jejich vysněného domova – Bulharska. 



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

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• Ukončení projektu mobidik  • Začátek práce v obcích Verušičky – Albeřice a Bražec (nZdm)  • převzetí dobročinného 

obchodu v Chodově  • Tréninkové zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby

PláNy Na Rok 2018
• navýšení počtu lůžek v azylovém domě, rozšíření kapacity o tréninkové byty  • otevření nového klubu pro děti na ubytovně 

Charkovská v Karlových Varech  • stabilizace dobročinného obchodu v Chodově  • Tréninkové zaměstnávání v rámci Vpp, Vs 

(např. při úklidech veřejných prostranství, v dobročinném obchodě) 

Dotace a gRaNty
azylový dům

Individuální projekt – EsF  2 830 900 Kč

Karlovarský Kraj 788 500 Kč

statutární město Karlovy Vary 180 000 Kč

město ostrov  30 000 Kč

město Chodov  25 000 Kč

Noclehárna

Karlovarský kraj (mpsV) 1 969 920 Kč

Karlovarský kraj 175 000 Kč

statutární město Karlovy Vary 200 000 Kč

město ostrov 25 000 Kč

město Chodov  20 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum

Individuální projekt – EsF 1 490 700 Kč

Karlovarský Kraj 435 400 Kč

statutární město Karlovy Vary 125 000 Kč

město ostrov  15 000 Kč

město Chodov  15 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Karlovarský kraj (mpsV) 1 621 080 Kč

Karlovarský kraj 175 000 Kč

statutární město Karlovy Vary 155 000 Kč

městská policie Karlovy Vary 30 000 Kč

Bražec  5 000 Kč

SocIálNÍ PRoJekty kaRlovy vaRy

StatIStIka 
azylový dům

Celkem ubytováno  67 osob z toho 12 žen

Celkový počet prospaných nocí 10 220

obložnost lůžek  83 %

Intervencí   2 363 

Noclehárna

Celkem službu využilo  176 osob z toho 37 žen

Celkový počet prospaných nocí  6 155

Intervencí   540

Kontaktů   7 570

Nízkoprahové denní centrum

Celkem přišlo  248 osob z toho 44 žen

Celkový počet návštěv  6 318

Intervencí   778

Kontaktů   7 515

Nízkoprahové denní zařízení pro děti a mládež

službu využilo celkem  77 dětí

Celkový počet návštěv  2 427

Intervencí  2 757

Kontaktů   1 159

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
p. papež  12 000 Kč

mTF & TUr, s.r.o. 3 000 Kč

Veřejné sbírky a další anonymní dárci 28 104 Kč

newyorker, Fujitrans, Grandhotel pUpp, C&A, potravinová 

banka, restaurace nautilus Chodov, obec Kyselka, 

dobrovolnice paní Iva
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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)
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armáda Spásy
se pod vaším vedením
chová velmi vstřícně.

Je mi ctí být vaším sousedem. 
Děkuji, pokud byste něco

potřebovali, jsem s dispozici.
strnad oto

Bazar pod viaduktem 

Pan B. byl dlouhodobým uživatelem našich služeb v karlových varech (nízkoprahového 

centra, noclehárny i azylového domu). od mládí užíval drogy od heroinu přes pervitin 

až po léky na bolest. Díky jeho závislosti na omamných látkách si nedokázal udržet 

zaměstnání a tím i bydlení. Naší snahou bylo motivovat jej k pozitivní změně. 

Po nějakém čase se pan B. rozhodl k léčbě své závislosti na omamných a psy-

chotropních látkách, nastoupil na léčení do terapeutické komunity, která 

mu byla blízká i z hlediska zaměření na křesťanskou víru. Nyní se pan B.  

v terapeutické komunitě stále léčí a abstinuje. 



výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
azylový dům

• příprava rozšíření Centra o služby noclehárna a azylový dům pro muže a ženy (otevřeny k 1. 1. 2018)  • realizace komunit-

ních večeří s uživatelkami azylového domu pro matky s dětmi 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

• realizace klubových sobot a s nimi spojených výletů  • Zahájení spolupráce s pedagogem volného času a speciálním peda-

gogem

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jonatán

• rozšíření pracovního týmu  • navázání užší spolupráce s odborem sociálních věcí a školství města Jirkov

PláNy Na Rok 2018
azylový dům

• Jednodenní výlet pro maminky s dětmi o prázdninách

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

• realizace příměstského táboru  • návštěva věznice Všehrdy (s většími dětmi, v rámci prevence)

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán

• minimálně 2x do roka uspořádat seznamovací odpoledne pro rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě Ervěnice

Dotace a gRaNty
azylový dům

Ústecký kraj  1 328 307 Kč 

město Jirkov 210 600 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Ústecký kraj  1 006 317 Kč

město Jirkov 35 681 Kč

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán

Ústecký kraj 1 939 394 Kč

město Jirkov 53 719 Kč

ceNtRuM SocIálNÍch SlužeB
JIRkov

Studentská 1 242
431 11 Jirkov
t +420 773 770 285
e zuzana_horcikova@armadaspasy.cz
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

počet uživatelů 46 

počet kontaktů 334 

počet intervencí 766 

nejčastěji s uživateli realizujeme zakázku: „pomoc s pří-

pravou do školy“ a předcházení rizikovému chování.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán

počet uživatelů 211

počet kontaktů 334 

počet intervencí 2 310 

nejčastěji v rodinách realizujeme zakázku: „pomoc s pří-

pravou do školy,“ což byla i zakázka zadaná městem Jirkov 

pro sociálně aktivizační službu. druhá nejčastější zakázka 

byla řešení finanční situace rodiny (finanční zabezpečení, 

řešení dluhů, finanční gramotnost)

StatIStIka 
azylový dům

obložnost  84,5 %

počet uživatelů 80 (30 matek, 50 dětí)

Trvalý pobyt na území města Jirkova 46 uživatelů

počet intervencí 477

počet kontaktů 129 

nejčastější zakázkou maminek byla pomoc s bydlením 

(hledání bydlení a dovednosti s bydlením spojené) a ře-

šení finanční situace (žádosti o sociální dávky a zvyšování 

finanční gramotnosti).
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Dívka,

která navště-

vuje klub již od roku 

2015, oznámila na pře-

lomu měsíců květen a červen 

2017 pracovníkům NZDM, že jí hrozí 

na konci školního roku pětka z matemati-

ky. Dostala od paní učitelky poslední šanci, jak 

si známku zlepšit. Musela do konce školního roku 

vypracovat zadané příklady, které byly průřezem 

látky, kterou probírali. Dívka chodila do klubu denně 

a společně s pracovníky na zadaných příkladech praco-

vali. vše měli hotové týden před zadaným termínem, 

známka z této práce byla čistá jednička, první z matema-

tiky v tomto školním roce.  Na vysvědčení dostala čtyřku 

a postoupila do deváté třídy.

Pracující matka dvou dětí byla přijata do azylového 

domu na Silvestra z důvodu agresivity a alkoholis-

mu svého partnera. Pobyt v azylovém domě po-

třebovala jen po dobu, než její nový byt bude při-

praven k použití. v průběhu pobytu v azylovém 

domě řešila návrh na svěření dětí do své péče, 

změnu směn v práci, právní pomoc v sociální po-

radně ohledně pomoci s dělením majetku 

s bývalým partnerem. celkem v azylo-

vém domě strávila dva měsíce.

uživatelka

začala využívat službu 

na základě doporučení oSPoD, 

který měl podezření na nedostatečnou 

či špatnou výživu dětí a zanedbávání lékařské 

péče.  Jedná se o úplnou rodinu se čtyřmi dětmi.

Sociální pracovnice zjistila, že problémem matky je 

strach z komunikace s lékaři. v průběhu poskytová-

ní služby proběhly doprovody k lékařům, vyří-

zení sociálních dávek, poradenství o zdra- 

vém stravování, hledání zaměstnání, u- 

místění syna předškolního věku do ma-

teřské školy. Spolupráce s rodinou 

byla ukončena v listopadu, nyní 

je rodina zcela samostatná. 



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

ceNtRuM SocIálNÍch SlužeB
JoSeFa koRBela
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27 výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• Výmalba azylového domu vč. nátěrů všech kovových konstrukcí a okenních a dveřních rámů  • Generální oprava kotelny 

vč. stavebních úprav  • Instalace kamerového systému a informačních monitorů  • modernizace prostor pro IT  • „Betlémské 

dary“ 6. 1. 2017 na Zelném trhu  • „Velikonoční sbírka“ – ZVonĚní 7.– 13. 4. 2017  (cca 38 tis. Kč)  • „dobrý den Kociánko“ 

25. 5. 2017 v jejich areálu  • „národní preventivní dny“ Brno 19.–20. 9. 2017  • „sraz všech kabátů“ v oC Velký Špalíček dne 

20. 11. 2017 s autogramiádou skupiny Kabát  • „předvánoční setkání s občany bez domova mající psy“ 14. 12. 2017  • „ná-

rodní potravinová sbírka“ GLoBUs 11. 11. 2017 (vybrány 4,2 tuny potravin)  • „Vánoční sbírka“ – ZVonĚní 4.–22. 12. 2107  

(235 400 Kč – vybráno o 15 tis. více jak v r. 2016, odměna zvoníkům ve stravenkách v celkové výši 30 tis)

PláNy Na Rok 2018
•  Účast na stejných akcích jako v r. 2017 a dalších zatím nespecifikovaných.

Dotace a gRaNty
azylový dům

strukturální fondy EU (HAF) 

Ip sml. 040517/16/osV  6 968 847 Kč

Nízkoprahové denní centrum

JmK § 101

sml. 042831/17/osV  1 375 556,17 Kč

JmK § 105

sml. 042468/17/osV 100 264,92 Kč

mmB

sml. 7217090308 377 000 Kč

sml. 7217092618 90 000 Kč

Noclehárna

JmK § 101

sml. 042831/17/osV 1 196 900 Kč

JmK § 105

sml. 042468/17/osV 150 000 Kč

mmB 

sml. 7217090308 470 000 Kč

sml. 7217094422 606 000 Kč

terénní programy

JmK § 101

sml. 042831/17/osV 497 400 Kč

JmK § 105

sml. 042468/17/osV 42 000 Kč

mmB

sml. 7217090308 101 105 Kč

StatIStIka 
azylový dům

Kapacita služby 92

obložnost  82,4 %

počet uživatelů 181

průměrný věk 49

počet lůžkodnů 27 681

počet intervencí 6 548

počet kontaktů 4 324

Nízkoprahové denní centrum

Kapacita služby 49

provozní týdenní doba 35 hodin

počet uživatelů 705

přítomnost  20 795

počet intervencí 1 488

počet kontaktů 5 430

Noclehárna

Kapacita služby 50

provozní týdenní doba 35 hodin

počet uživatelů 429

provozní doba týdenní 91

obložnost  66,8 %

Lůžkodny  12 175

počet kontaktů 12 601

terénní programy

Kapacita služby 4

počet uživatelů 322

provozní doba týdenní 40

počet intervencí 11 66

počet kontaktů 486
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FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
pEnAm, potravinová banka, Vm Import s.r.o. & Global 

Logistics Company s.r.o., IFE Cr, hermo Fisher scientific 

UsA, dobrokar čr, Volunteerministers, dK, potravinová 

banka, dobrokar čr, dUpos

Veřejná sbírka, vánoční kotlíky 88 130,68 Kč

dary finanční od soukromých osob 10 335 Kč

dary finanční – fundraising 3 200 Kč

Veřejná sbírka, vánoční kotlíky 153 026,92 Kč

Pan P. k. kontaktoval armádu spásy, 
protože přišel o dům. Po nějaké době se 

stal dobrovolným údržbářem, angažoval 
se jako knihovník a vymýšlel i zájmové 
aktivity pro ostatní uživatele. vyřídil 

si trvalý pobyt v městě Brně a po
nějakém čase získal bydlení mimo

azylový dům díky projektu
Prevence bezdomovectví. 



  

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
komunitní centra

• Zateplení prostor v KC Jonáš, malba fasády, revize topení  • Výmalba  v KC staňkova  • Výměna oken + bezpečnostní 

fólie, výmalba na KC Körnerova, revize topení  • další rozvoj spolupráce s mč Brno-střed, Brno-sever, Brno-Královo pole, 

• spolupráce  pedagogickou fakultou mU a Vyšší odbornou školou Evangelické akademie v Brně  • spolupráce s dobrovolníky 

s neziskové organizace mise naděje  • den dětí v městském parku Lužánky (účast cca 300 osob z toho přes 100 dětí)  

• Zapojení do projektu síťování pro rodiny s dětmi

Prevence bezdomovectví

• posláním projektu prevence bezdomovectví je vytvářet podmínky k ukončování  bezdomovectví jednotlivců, párů a ro-

din s dětmi.  • Cílem projektu je rozvíjet dovednosti klientů takovým způsobem, aby byli po dvou letech zcela soběstační 

a nezávislí na sociální službě. Klienty podporujeme v oblasti vedení domácnosti, výchovy dětí, zaměstnání, hospodaření 

s financemi, zdraví a vztahů v rámci komunity.

• příprava projektu rozvoj prevence bezdomovectví  • Zahájení spolupráce s Fakultou sociálních studií (projekt asistentů so-

ciálních pracovníků)  • Úspěšná spolupráce s městskými částmi  (střed, Královo pole, sever, Řečkovice, Žabovřesky, Židenice)  

• 24 ekonomicky aktivních domácností (pracovní smlouva, dpp, dpč, Vpp)

PláNy Na Rok 2018
komunitní centrum

• Terénní práce  • rozšíření spolupráce s dalšími nno  • Účast na mezinárodním dni romů  • den dětí a dny otevřených 

dveří – spolupráce s dobrovolníky  • spolupráce s praktikanty mU – doučování dětí na hudební nástroje  • Účast dětí na 

taneční soutěži romských tanců v Jihlavě  • spolupráce s pčr a Vězeňskou službou v rámci besed a přednášek pro uživatele 

i zaměstnance z hlediska prevence  • spolupráce s mč Brno-střed, Brno-sever, Brno-Královo pole v rámci projektu síťování 

pro rodiny  s dětmi

Prevence bezdomovectví

• Úspěšně zahájit projekt rozvoj prevence bezdomovectví  • převzít další prostory od mč Brno-střed (20 bytových jednotek, 

sklad potravin, kanceláře sociálních pracovníků) a obsadit je klienty  • Získat další byty ve spolupráci s dalšími městskými 

částmi 

Dotace a gRaNty
NZDM Staňkova 

JmK §101 1 465 200 Kč

JmK §105 124 700 Kč

mmB 383 000 Kč

mmB projekt prevence kriminality 7 000 Kč

městská část Královo pole 10 000 Kč

NZDM körnerova 

JmK §101  1 465 200 Kč

JmK §105 124 700 Kč

mmB 383 000 Kč

mmB projekt prevence kriminality 57 000 Kč

NZDM kubíčkova

JmK §101  1 374 500 Kč

ceNtRuM SocIálNÍch SlužeB StaŇkova

centrum sociálních služeb Staňkova
Staňkova 4, 602 00 Brno
t +420 737 215 425
e pavel_kosorin@czh.salvationarmy.org
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JmK §105 116 700 Kč

mmB 359 000 Kč

Prevence bezdomovectví

JmK §101  1 394 600 Kč

JmK §105 118 300 Kč

mmB 364 000 Kč

StatIStIka 
NZDM Jonáš, kubíčkova 23

přímá práce s uživateli:

Kontakty   5 005

Intervence   2 162

V r. 2017 jsme na centru poskytli prostor 1 531 uživatelům.
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NZDM lavina, Staňkova 6

přímá práce s uživateli:

Kontakty  5 348

Intervence   2 551

V r. 2017 jsme na centru poskytli prostor 1 590 uživatelům.

NZDM Dživipen, körnerova

přímá práce s uživateli:

Kontakty   5 110

Intervence   2 616

V r. 2017 jsme na centru  poskytli prostor 1 560 uživatelům. 

Prevence bezdomovectví

Intervence  2 652 

Kontakty  4 505

počet uživatelů  137 

(22 rodin, 35 jednotlivců, 77 dospělých, 67 dětí)

počet odmítnutých zájemců 0

počet bytů  46

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
manželé m. dar  100 000 Kč

nezisková organizace mise naděje dar  6 600 Kč

Firma Gress  5 000 Kč

Firma siemens  40 000 Kč

dobrovolníci 15

potravinová banka, nezisková organizace mise naděje, 

pedagogická fakulta masarykovy Univerzity, Vyšší odbor-

ná škola Evangelické Akademie v Brně, Firma siemens, 

diakonie českobratrské církve evangelické, policie čr, 

JUdr. milada Váňová.

Jonáš – citace uživatele:
„Pane Bože já jsem tak rád,
že tady ten klub existuje!“

citace podporovatele Mč:
„ten klub teď vypadá

daleko líp, příště vás rádi
podpoříme víc.“

Dživipen –
citace uživatele:

„Já sem rád že můžu sem,
tady je to super a zlepčil 

jsem se ve škole.“ 



výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• město Šumperk začalo rekonstruovat bývalý sklad pro novou službu domov přístav  • Vyměněna okna v objektu, zřízena 

další kuchyňka v azylovém domě, vyměněny vstupní dveře v nízkoprahovém denním centru  • spolupráce s potravinovou 

bankou olomouc – vznik a provoz meziskladu pro Šumperský a Jesenický okres  • dny proti chudobě: v olomouci ve spo-

lupráci s Charitou olomouc jsme se podíleli na akci „dejte věcem druhou šanci“  • V Šumperku jsme uskutečnili 2. ročník 

dpCH: prostřeno jednoho dne – akce pro střední školy – příprava menu z potravin potravinové banky  • sdílený šatník, 

sdílená knihovna, sdílená lednička – akce pro veřejnost, kde mohli obyvatelé Šumperka přijít a přinést knihy, ošacení, jídlo, 

pro potřebné současně si mohli to co donesli jiní odnést  • národní potravinová sbírka proběhla tradičně – ve spolupráci se 

skautským oddílem Zlatá Lilie Zábřeh

PláNy Na Rok 2018
• otevření domova se zvláštním režimem přístav

Dotace a gRaNty
olomoucký kraj – podprogram č.1 2 974 000 Kč

z toho noclehárna 1 697 900 Kč

z toho ndC   1 276 100 Kč

olomoucký kraj – In. projekt pro Ad 2 930 852,83 Kč

olomoucký kraj – podprogram č. 2  250 000 Kč

z toho noclehárna  120 000 Kč

z toho ndC 130 000 Kč

města a obce  1 415 500 Kč

z toho: 

 město Šumperk  1 300 000 Kč

 město Zábřeh  20 000 Kč

 město mohelnice  5 000 Kč

 město Hanušovice  10 000 Kč

 město staré město  5 000 Kč

 obec Bohdíkov  5 000 Kč

 ruda nad moravou  5 000 Kč

 Bludov  5 000 Kč

 Vikýřovice  10 000 Kč

 rapotín  8 000 Kč

 dolní studénky  2 500 Kč

 Kopřivná  5 000 Kč

 olšany  5 000 Kč

 petrov nad desnou 5 000 Kč

 Libina  10 000 Kč

 Velké Losiny  5 000 Kč

 malá morava 5 000 Kč

 nový malín 5 000 Kč

Úp  771 765 Kč

ceNtRuM SocIálNÍch SlužeB 
šuMPeRk

vikýřovická 1 495
787 01 šumperk
t +420 737 215 408
e alena_krejci@czh.salvationarmy.org

StatIStIka 
azylový dům

Kapacita  31

počet uživatelů 70

počet lůžkodnů 8 136

počet intervencí 1 164

počet kontaktů 2 187

Noclehárna

Kapacita  26

počet uživatelů 123

počet lůžkodnů 6 109

počet intervencí 355

počet kontaktů 1 523

Nízkoprahové denní centrum

počet uživatelů 144

počet intervencí 256

počet kontaktů 526

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
drobní dárci  108 044 Kč

z toho

 obec postřelmov  5 000 Kč 

 obec Loučná nad desnou  5 000 Kč

 Lesy čr 5 000 Kč

potravinová banka 182 343,50 Kč
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31 Pan František (49 let, dlouhodobě na ulici, ve velmi špatném zdravotním stavu) byl 

kontaktován pracovníkem nízkoprahového denního centra a přiveden do šumperské ne-

mocnice a poté přijat do azylového domu. Za podpory sociálního pracovníka se zaevidoval na Úřad 

práce, vyřídil si sociální dávky a zapojil se do pracovního programu. Po krátké době si našel práci, z vyděla-

ných peněz si našetřil na kauci a následně přešel do podnájemního bydlení. v současné době nepotřebuje pod-

poru armády spásy.
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
azylový dům pro matky s dětmi

• Cyklus přednášek o výchově dětí zrealizovaný ve spolupráci s odborným lektorem.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

• navýšení počtu sociálních pracovníků o jeden celý úvazek  • Zrušení pozice pedagogický pracovník/pracovník v sociálních 

službách  • přizpůsobení centra Husova potřebám uživatelů (malování, stěhování nábytku), dovybavení obou center nZdm 

• Uspořádání akce v rámci dnů boje proti chudobě na přerovské ZŠ Boženy němcové na téma dluhové problematiky 

• Úspěšný průběh Kroužku vaření 2017 podpořeného nadačním fondem Albert  • pořádání akcí pro uživatele i veřejnost ve 

spolupráci s dalšími přerovskými organizacemi (člověk v Tísni o.p.s., oblastní Charita přerov, dsI Beňov, z.s.) 

PláNy Na Rok 2018
azylový dům pro matky s dětmi

• oprava podlahy ve sklepě, pokračování kurzu o výchově dětí.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

• obnovení spolupráce s probační a mediační službou  • Uspořádání akce s prezentací našich služeb veřejnosti  • rozvoj spo-

lupráce s dalšími organizacemi

Dotace a gRaNty
azylový dům pro matky s dětmi

Ip olomouckého kraje 4 361 912 Kč

statutární město přerov 335 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

mpsV 1 865 211 Kč

statutární město přerov 55 000 Kč

olomoucký kraj  429 000 Kč

nadační fond Albert 30 420 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
azylový dům pro matky s dětmi

potraviny – Tesco přerov, pekárna racek,

potravinová banka olomouc 

SocIálNÍ SlužBy PřeRov

9. května 2 481/107
750 02 Přerov
t +420 737 215 416
e pavel_sima@czh.salvationarmy.org

StatIStIka 
azylový dům pro matky s dětmi

počet lůžkodnů 23 949

počet osob, které využily službu (matky s dětmi) 185

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

počet uživatelů 170 

Věkové složení uživatelů:

6–10 let  77 

11–15 let  79  

16–18 let  14
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„Jsem ráda,
že tady jste, nevím, 

kam bych jinak chodila, 
když je maminka pryč a já 
nemůžu jít sama domů...“

e., 6 let

„Díky tomu,
že mi tu pomáháte
s úkoly do školy,

se mi zlepšily známky 
a nepropadla jsem!“

M., 12 let

azylový dům pro matky s dětmi

paní h. skončila smlouva v azylovém domě pro matky s dětmi v olomouci. 

protože neměla dostatečné prostředky na kauci bytu, požádala o poskytnu-

tí sociální služby v našem azylovém domě. paní je svobodná a má dvě děti, 

na žádné z nich jí však není hrazeno soudem stanovené výživné. paní h. 

aktivně využívala možnosti práce na počítači a přístupu na internet 

v azylovém domě. se sociální pracovnicí paní h. telefonicky oslovova-

la možné zaměstnavatele a majitele bytů. Absolvovala několik praco- 

vních pohovorů, chodila na prohlídky bytů. našla práci v pekárně, kde 

pracovala na denní a noční směny. Zaměstnanci azylového domu 

vyšli paní h. vstříc s hlídáním dětí jinou maminkou. po 

čase se paní h. podařilo našetřit peníze na kauci bytu, 

našla si vhodný podnájem a z azylového domu se odstě-

hovala.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

o prázdninách začala naše nZdm pravidelně navště-

vovat dvanáctiletá dívka. podařilo se nám navázat s ní 

v krátké době hezký vztah, vytvořila se mezi námi vzá-

jemná důvěra. při rozhovorech jsme narazily to, že si ne-

věří a často má tendenci se podceňovat. během několika 

měsíců jsme spolupracovali na zlepšení jejího sebevědo-

mí, podporovali jsme ji, aby si více věřila a dokázala sama 

sebe pochválit. vytvořila si velký výkres, kam si zapiso-

vala všechny věci, které ji baví a které dobře zvládá. po 

několika týdnech měla h. vytvořený velký seznam, ba-

revně si jej vyzdobila a řekla, že si jej vylepí doma, aby 

se na něj mohla často dívat. postupem času jsme si za-

čali všímat pozitivních změn – dokázala mezi dětmi více 

prosadit, několikrát přišla ze školy s úsměvem a řekla, že 

dostala dobrou známku a je na sebe pyšná. při hodnocení 

plánu byla spokojená s tím, že na sobě pracovala a uděla-

la velký pokrok. ve škole jí to také pomohlo, už ví, jak se 

vypořádat s tím, když se jí někdo vysmívá, naučila se ne-

brat si některé věci osobně a reagovat sebevědomě. jak 

sama řekla: „vím, že jsem šikovná na spoustu věcí, více 

si věřím a umím se i sama pochválit, to jsem dřív vůbec 

neuměla.“

„Našel jsem si tu
kamarády, se kterými 

teď chodím i ven, třeba 
na hřiště. aspoň už 

konečně nejsem sám.“
M., 7 let

„Jednou chci
být výtvarnice a tady 

na to trénuji, doma nemám 
z čeho vyrábět. taky jsem 
se tu naučila nové věci do 
výtvarky! až budu velká, 
pozvu vás na výstavu!“ 

M., 7 let
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
Domov Přístav  • Veřejná sbírka Vánoční strom (pořadatelem město Frýdek-místek), výtěžek určen pro domov přístav 

Frýdek-místek, nakoupeny polohovací pomůcky a polohovací křeslo pro uživatele v hodnotě 60 660 Kč.  • projekt vzdělávání 

pracovníků přímé péče (podpořil Výbor dobré vůle – nadace olgy Havlové částkou 50 000 Kč), pět pracovníků přímé péče 

se zúčastnilo základního a nástavbového kurzu bazální stimulace. • moravskoslezský kraj podpořil projekt domova přístav 

„Funkční a bezpečné prostředí pro uživatele domova přístav F-m“, v rámci kterého jsou v letech 2017 a 2018 prováděny 

úpravy a instalace vedoucí k odstranění architektonických bariér.

 Prevence bezdomovectví  • V lednu 2017 otevření služby prevence bezdomovectví Frýdek – místek  • navázání spolupráce 

s residomo, stavebním bytovým družstvem a získání bytů pro uživatele služby.

PláNy Na Rok 2018
Domov Přístav  • Výsadba nových stromů a okrasných keřů v zahradě domova přístav  • nákup elektrické polohovací po-

stele a polohovacího seniorského křesla.  • rozšíření týmu o jednoho sociálního pracovníka.

Prevence bezdomovectví  • rozvoj služby  • propagace služby 

SocIálNÍ SlužBy FRýDek-MÍStek

Domov Přístav
ulice Míru 1 313
738 01 Frýdek-Místek
t +420 737 215 433
e petra_morcinkova@armadaspasy.cz
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Příběh Pana J.

Jsem čtyřicet let na tomto světě. od mého mlá-

dí jsem projevoval známky hyperaktivity, na které 

jsem užíval prášky, které mi moc nepomáhaly. vy-

růstal jsem se svými sourozenci jako takový samo-

rost, který se musí protloukat svým životem.

až postupem času mohu říct, že jsem začal dospívat 

a snad si částečně uvědomovat, jakým hloupým a ničím 

užitečným životem jsem žil. Stále jsem ještě dost mladý 

na to, abych se pokusil něco změnit. I když je to strmá 

a dlouhá cesta, musím říci, že jsem dostal šanci zku-

sit to. Dostal jsem se do Domova Přístav Frýdek-Mís-

tek, pro mě domov a útočiště, kde mi pomáhají dát 

se dohromady, jak po mé zdravotní stránce, tak po 

psychické. vnější prostředí je útulné a dodává po-

cit jistoty, který mi po mnoho let chyběl. Rád bych 

všem v tomto zařízení poděkoval za velmi shovíva-

vý a pěkný přístup, nejen vůči mé osobě, nýbrž vůči 

všem lidem, kteří jsou zde z jakýchkoliv důvodů. 

více takových lidí, jako jste vy, právě vaše pochope-

ní pomáhá. Děkuji.

váš J.

Prevence bezdomovectví
československé armády 797
738 01 Frýdek-Místek
t +420 737 215 433
e petra_morcinkova@armadaspasy.cz

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
dárci  36 271 Kč

Dotace a gRaNty
Domov Přístav

moravskoslezský kaj – kapitola 313  4 362 000 Kč

moravskoslezský kraj 320 000 Kč

statutární město Frýdek-místek 1 990 000 Kč

program na podporu zvýšení kvality soc. služeb poskytova-

ných v msK na rok 2017 – Funkční a bezpečné prostředí pro 

uživatele domova přístav Frýdek-místek 164 500 Kč

Výbor dobré vůle, nadace olgy Havlové 49 680 Kč

sbírka Vánoční strom, stat. města Frýdek-místek 60 660 Kč

Prevence bezdomovectví

moravskoslezský kraj – projekt podpora služeb sociální

prevence 2 1 690 000 Kč

StatIStIka 
Domov Přístav

Kapacita služby 32 uživatelů (12 žen, 20 muži)

Celková obložnost služby v roce 2017 99,23 %

počet lůžkodnů za rok 2017 11 680 Kč

Celkový počet smluv v roce 2017 41

dobrovolníci  3

Prevence bezdomovectví

Kapacita služby (okamžitá kapacita) 4 uživatelé

počet uživatelů v roce 2017 33 

počet kontaktů 836

počet intervencí 671

počet zprostředkovaných bytů pro uživatele služby 19
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
terénní program, noclehárna, azylový dům

• Zaměstnáváme tři muže na „veřejně prospěšné práce“  • Zúčastnili jsme se národní potravinové sbírky v Hm Globus 

• V rámci Komunitního plánování ve městě Havířov jsme své služby prezentovali na Veletrhu sociálních služeb  • proběhlo 

„setkání u společného ohně“ – u příležitosti mezinárodního dne za vymýcení chudoby jsme uspořádali setkání s klienty našich 

služeb, zaměstnanci As a náměstkyní pro sociální rozvoj  • spolupráce s organizací AdrA při vaření polévek pro noclehárnu

PláNy Na Rok 2018
• přijetí nového sociálního pracovníka pro služby terénní program a noclehárna  • rekonstrukce hygienického zázemí pro 

uživatele azylového domu  • Zajištění nové podlahy pro noclehárnu

aZylový DůM PRo Muže havÍřov

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

StatIStIka 
azylový dům

počet klientů 86

počet lůžkodnů 12 244

průměrný věk 46 let

Noclehárna

počet klientů 168

počet lůžkodnů 5 736

průměrný věk 42 let
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Dotace a gRaNty
moravskoslezský kraj – kapitola 313 1 542 000 Kč

moravskoslezský kraj „podpora služeb sociální prevence“ 

Ip 4 670 400 Kč

statutární město Havířov 380 000 Kč 

program na podporu zvýšení kvality soc. služeb poskyto-

vaných v moravskoslezském kraji na rok 2017 74 400 Kč
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38obvykle se v květnu se závažnými omrzlinami nesetká-

váme. pan jozef neřešil ty své z lednových mrazů sku-

tečně až do května. při pohledu na ně bylo i nám laikům 

jasné, že prsty na noze se nezachrání. Ale od začátku...

náš kolega, terénní pracovník tomáš, byl kontaktován, 

zda by nějak mohl pomoci bezdomovci z maringotky ži-

jícímu v areálu bývalé firmy, pán má údajně zdravotní 

potíže. 

muž neměl platné doklady, byl slovák, jehož jediným 

dokladem je dávno propadlý červený občanský průkaz 

z dob Čssr. Zdravotní pojištění mu propadlo před víc 

jak deseti lety. nejhorší ale byl již zmíněný zdravotní 

stav: prsty na noze měl muž černé, evidentně měsíce 

po umrznutí, nekróza a hniloba některých prstů byla již 

v pokročilé fázi. byl vděčný za naší nabídku pomoci, sám 

nevěděl, jak dál. odvezli jsme ho tedy do nemocnice, po 

cestě nám ve zkratce povykládal svůj příběh. 24 let pra-

coval ve firmě, kde jsme ho našli, ale před 7 lety firma 

zkrachovala a on musel odejít z ubytovny. vybral si k ži-

votu maringotku přímo v areálu firmy, výhodou mu byly 

občasné pracovní příležitosti. omrzliny se snažil řešit 

v nemocnici, ale údajně byl odmítnut. během nástupu 

do nemocnice a následného pobytu v našem zařízení měl 

tento muž jedinou starost: kdo teď nakrmí jeho psy. o ty 

se nakonec postaral vrátný firmy.

v nemocnici ho přijali za naší asistence bez problémů, 

a to i bez dokladů. potíže nastaly po zjištění absence 

zdravotního pojištění. nicméně stav omrzlin byl natolik 

kritický, že nezbytné úkony lékaři učinili v rámci zacho-

vání života klienta, tedy i bez pojištění. pracovnice ne-

mocnice ovšem tlačila na našeho sociálního pracovníka, 

aby zdravotní pojištění zařídil, co nejdříve, a také zpětně. 

což se ukázalo jako nereálné, i když náš pracovník kon-

taktoval pojišťovny v Čr, úřady na slovensku i velvysla-

nectví slovenské republiky v praze. sociální pracovník od 

klienta zjistil vazby na dceru, žijící na východě slovens- 

ka. dcera projevila ochotu otci pomoci. Zajistili jsme 

klientovi ubytování na noclehárně v prešově, takže odjel 

za rodinou. přejeme mu vše dobré.

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
nejmenovaní podporovatelé 17 000 Kč

pEnAm, a.s., potravinová banka v ostravě, AdrA

terénní program

počet klientů 59 mužů a 9 žen

počet kontaktů 349



Dům pro matky s dětmi
Dvořákova 21/235
736 01 havířov-Město
t +420 737 215 423
alica_neupauerova@armadaspasy.cz

ambulantní a terénní služby havířov-šumbark
obránců míru 619/3, SNP 805/2
736 01 havířov-šumbark
t +420 773 770 392
jolanta_gorecka@armadaspasy.cz

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
Dům pro matky s dětmi havířov

• rekonstrukce herny, účast na dnech sociálních služeb v Havířově, rozlévání polévky s primátorkou města Havířova.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

• personální změny, nástup nového ředitele a vedoucí, stabilizace kolektivu  • Vítězství klientů v soutěži Eurotopie v opavě  

• Vítězství klientů v dance show v Krnově

Prevence bezdomovectví – terénní program

• Získání do nájmu dalších bytů pro uživatele  • rozšíření týmu o dalšího sociálního pracovníka  • Účast na národní potravino-

vé sbírce  • navázání spolupráce s Tescem a dovoz potravin pro klienty  • Výměna oken a zřízení nové kanceláře

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• Účast na národní potravinové sbírce  • navázání spolupráce s Tescem a dovoz potravin pro klienty  • Výměna oken a zřízení 

nové kanceláře

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

• personální změny, nástup nového ředitele a vedoucí služby

PláNy Na Rok 2018
Dům pro matky s dětmi havířov

• zavedení ranní a odpolední směny pro sociální pracovníky, zrušení II. stupně bydlení (zrušení bytů, kam se mohli uživatelé 

po čase přestěhovat) z důvodu suplování služby prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví – terénní program

• získání dalších kancelářských prostor  • sebezkušenostní výcviky  • soustavná práce na kvalitě služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• absolvování  sebezkušenostních výcviků  • zřízení konzultační místnosti

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

• rozvíjení terénní práce  • další vzdělávání zaměstnanců

SocIálNÍ SlužBy PRo RoDINy, 
DětI a JeDNotlIvce havÍřov
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statutární město Havířov 85 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením

moravskoslezský kraj – kapitola 313 1 113 000 Kč

moravskoslezský kraj 69 000 Kč

statutární město Havířov 20 000 Kč

Dům pro matky s dětmi havířov

potravinová banka ostrava, střední škola technických oborů 

Havířov, Insgraf český Těšín, diakonie, Fond primátorky 

města Havířova, strom splněných přání v Globus Havířov 

a oC nový smíchov praha (dárky pro děti), penam, Adra

CA 65 952 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Finanční dary 7 049 Kč

Dotace a gRaNty
Dům pro matky s dětmi havířov

moravskoslezský kraj „podpora služeb sociální prevence“ 

Ip 6 815 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

moravskoslezský kraj – kapitola 313 796 000 Kč

moravskoslezský kraj 84 0000 Kč

statutární město Havířov 80 000 Kč

nadace Agrofert 100 000 Kč

Prevence bezdomovectví – terénní program

moravskoslezský kraj – kapitola 313 883 000 Kč

statutární město Havířov 280 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

moravskoslezský kraj – kapitola 313 764 000 Kč

moravskoslezský kraj 60 000 Kč

StatIStIka 
Dům pro matky s dětmi havířov

počet uživatelů 177 (dospělých 62, dětí 115)

počet lůžkodnů 21 681

obložnost  99 %

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

počet dětí  174

počet stážistů 2

počet praktikantů 3

Prevence bezdomovectví – terénní program

počet bytů pro uživatele 36

počet mužů  16

počet žen  34

počet dětí  56

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

počet rodin  46

počet dětí  83

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením

počet žen  30

počet mužů  10
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Prevence bezdomovectví – terénní program

Finanční dary  2 911 Kč

potraviny: Farnost sv. Anny Havířov

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením

dary 7 999 Kč

Dům pro matky s dětmi havířov

paní Zuzana byla uživatelkou pobytové sociální služby, 

azylového domu pro matky s dětmi, původně bydlela 

s manželem ve vyloučené lokalitě v havířově-šumbarku. 

do doby, kdy dostávala výživné od otce dětí, byla schop-

na hradit uživatelka nájemné ze svých příjmů. následně 

se ex-manžel, otec dětí, dostal do finanční tísně a matce 

přestal zasílat výživné. nájem matka nehradila po dobu 

jednoho roku z důvodu nízkých příjmů ze sociálních dá-

vek, které nebyly v dostatečné výši. uživatelka se v ob-

lasti nároku na sociální dávky neorientovala. uživatelce 

byla poskytnuta podpora při vyřizování osobních záleži-

tostí (evidence na Úp, vyřízení splátkových kalendářů) 

a v rodičovských kompetencích, protože uživatelka při 

nástupu nebyla schopna podpořit syna při přípravě do 

školy ani v nejzákladnějších věcech. po půlroční spolu-

práci se uživatelka se synem učí samostatně, nepotřebu-

je podporu. uživatelka je dnes komunikativní, sebevědo-

má, sama dává pracovníkům návrhy na řešení své každé 

nové situace. uživatelka doposud neměla zkušenost 

s žádným zaměstnáním. během pobytu v dmd aktivně 

hledala zaměstnání, avšak neúspěšně. situaci nevzdala 

a pro navýšení vlastního příjmu si aktivně vyřídila výkon 

veřejné služby ve spolupráci s domem pro matky s dětmi 

a Úřadem práce a po ukončení sociální služby přechází do 

bydlení s doprovodným sociálním programem (návazná 

služba Armády spásy – prevence bezdomovectví).

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

natálie žije v sociálně vyloučené lokalitě havířov-šum-

bark. má 14 let,  chodí do deváté třídy. bydlí s matkou 

a dvěma mladšími sourozenci. je velmi živá a komuni-

kativní dívka. pro mě jako jejího klíčového pracovníka je 

velmi důležité, že má ve mně natálie důvěru, a svěřuje se 

mi se svými problémy různého charakteru. Ať již se jedná 

o problémy vztahové, rodinné nebo problémy týkající se 

školního prostředí. 

natálie má poruchy chování, které se projevují přede-

vším ve škole ve vztazích s učiteli, ale i se spolužáky. tyto 

poruchy se projevují v neakceptaci autority s pedagogic-

kými pracovníky. natálie nedodržuje pravidla, mívá ne-

omluvenou absenci, je drzá. její chování je neadekvátní, 

hrubé.

v našem zařízení nachází především bezpečný prostor 

pro trávení svého volného času. snažíme se s natálii 

řešit její problémy formou konzultací, poradenstvím, 

zapojením do skupinové nebo individuální činnosti. 

rovněž se ji snažím vysvětlit a rozebrat nevhodné vzor-

ce chování, které buď sama zaznamenám zde při jejích 

návštěvách, nebo které mi natálie popíše. natálie po-

třebuje zvýšenou pozornost a velmi častou aktiviza-

ci. byla s námi na společné akci, kterou jsme pořádali 

v domě luna se seniory. natálii se akce líbila a aktivně se 

zapojovala. Často spolu řešíme i její budoucnost, vzdě-

lání a školu, kterou bude navštěvovat po dokončení zá-

kladní školy.



výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
Dům pod svahem – služba následné péče

• setkávání anonymních alkoholiků (pod záštitou uživatele domu pod svahem)  • provoz služby bez nočních směn, nastaven 

systém pohotovosti  • dvě akce pro veřejnost – „Vítání jara” a „Výroba a pouštění draka”  • Akce pro dárce na téma autorské 

čtení „QUo VAdIs”

vyhlídka – služba následné péče

• rekonstrukce administrativních prostor  • Vysoká zaměstnanost klientů

PláNy Na Rok 2018
Dům pod svahem – služba následné péče

• průběžné zvyšování odbornosti zaměstnanců  • stabilní pracovní tým  • rozšířit možnosti pracovní terapie a práce s volným 

časem  • připravit další akci pro dárce a donátory

vyhlídka – služba následné péče

• Zvyšovat obložnost služby  • stabilní pracovní tým  • Úspěšné výročí pěti let od vzniku Vyhlídky  • průběžné zvyšování 

odbornosti zaměstnanců

aDIktologIcké SlužBy havÍřov
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Dům pod svahem
Pod Svahem 284/1
735 64 havířov
t +420 773 770 290
e lucie_palkova@armadaspasy.cz

vyhlídka
obránců míru 619/3
736 01 havířov-šumbark
t +420 773 770 290
e lucie_palkova@armadaspasy.cz

StatIStIka 
Dům pod svahem – služba následné péče

počet uživatelů 35 

vyhlídka – služba následné péče

počet uživatelů 19

Dotace a gRaNty
Dům pod svahem – služba následné péče

moravskoslezský kraj – kapitola 313 3 835 000 Kč

msK: „program na podporu zvýšení kvality sociálních 

služeb poskytovaných v moravskoslezském kraji na rok 

2017“ 420 200 Kč

statutární město Havířov 150 000 Kč

nadace oKd 90 000 Kč

vyhlídka – služba následné péče

moravskoslezský kraj – kapitola 313 1 387 000 Kč

msK: „program na podporu zvýšení kvality sociálních 

služeb poskytovaných v moravskoslezském kraji na rok 

2017“ 120 000 Kč

statutární město Havířov 150 000 Kč

dům pod svahem

„o domu pod svahem jsem se doslechl v době, kdy jsem 

absolvoval léčbu na jednom z oddělení psychiatrické ne-

mocnice v opavě, která mi měla pomoci k trvalé absti-

nenci. přihlásil jsem se do pořadníku a v červnu to vyšlo 

a já se objevil na "domečku." Zpočátku jsem se rozkou-

kával, co bych tady v rámci pracovní terapie mohl dělat 

a jak bych mohl být i nějakým způsobem užitečný. jakmi-

le se mi naskytla příležitost pomáhat v kuchyni, neváhal 

jsem ani minutu. už od dětství jsem se rád motal u mámy 

 

v kuchyni a vaření mě vždy bavilo. díky "domečku," který 

spolupracuje s organizací poskytující rekvalifikační kur-

zy na různé obory, jsem se přihlásil do jednoho z nich. 

pochopitelně je to ten obor, který je i mým koníčkem od 

malička – vaření. pevně věřím, že po dvou a půl měsících u 

zkoušek uspěji a otevřou se mi nové možnosti uplatnění 

v tom, po čem jsem vždy toužil. chtěl bych Armádě spá-

sy, konkrétně zaměstnancům domu pod svahem, podě-

kovat za možnost seberealizace v mém dalším životě.”
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vyhlídka

„při čtvrtém měsíci pobytu v léčebně kroměříž, po ná-

vratu z vycházky, nám bylo oznámeno, že přijeli zaměst-

nanci z vyhlídky a domu pod svahem. vzhledem k tomu, 

že mi pomalu končila léčba, jsem se zúčastnil prezentace 

služby. Zcela na konci jsem si narychlo vzal telefonní číslo 

a leták. přes víkend jsem si vše promyslel a hned v pondě-

lí jsem volal na vyhlídku. moji spolupacienti mě od dolé-

čování odrazovali, mysleli si, že jsem se nadobro zbláznil, 

nevěřili mi totiž, že po tolika propitých letech dokážu abs-

tinovat. po propuštění z léčebny jsem se vydal na cestu.  

ubytoval jsem se a hned se zapojil do programu, měl jsem 

terapeutickou skupinu i individuální rozhovor. Ze začátku  

 

jsem zažíval velké chutě na alkohol, ale díky podpoře 

programu jsem počáteční bažení překonal. po zlepšení 

zdravotního stavu jsem si po deseti letech našel první 

oficiální práci na smlouvu, což byla v dřívější době ne-

myslitelná věc. nevěřím žádnému alkoholikovi, který 

říká, že po léčení nemá na alkohol chuť. proto je důležité 

po léčbě, která je podle mě krátká, nastavit znovu smys-

luplný režim. i přes neustálé chutě jsem již rok střízlivý, 

vyřešil jsem si mnoho zdravotních problémů a uvědomil 

si, že boj s alkoholem bude trvat celý zbytek mého živo-

ta. na vyhlídce jsem ten boj začal.”



odloučené pracoviště
opavská 26
794 01 krnov

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
azylový dům, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum, terénní program, Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež, Sociálně aktivizační služby pro seniory

• Ukončení sociálně aktivizační služby pro seniory pro nedostatek financí.  • Zavedení nové organizační struktury sociálních 

služeb v Krnově.  • V průběhu celého roku fungoval doučovací klub Armády spásy, který je součástí projektu „podpora 

inkluzivního vzdělávání v Krnově“, financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. doučování v průběhu 

roku využívalo 30 dětí.  • Vybudování 2 nových kuchyněk a rekonstrukce kulturní místnosti (obýváku) v Azylovém domě pro 

matky s dětmi. • realizace vzdělávacího programu pro pracovníky v rámci projektu prevence kriminality na témata: zadlužo-

vání, závislostí a zneužívání moderních technologií.

 

PláNy Na Rok 2018
• Rekonstrukce budovy pro novou Noclehárnu a Nízkoprahové denní centrum.  • Realizace rodičovských klubů v Azylovém 

domě pro matky s dětmi.

SocIálNÍ SlužBy kRNov

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

počet uživatelů 160

Celkový počet využitých lůžkodnů 20 100

denní průměr lůžkodnů  55,1

Vytíženost služby 74 %

Noclehárna

počet uživatelů 70

počet přítomností 3 075

průměrná denní přítomnost uživatelů na noC 8 

Vytíženost služby 85 %

Nízkoprahové denní centrum 

počet uživatelů 77

počet přítomností 3451

průměrná denní přítomnost uživatelů na ndC 10

terénní program 

počet uživatelů 77     

počet kontaktů 1 208

počet intervencí 1 685

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

počet uživatelů 106

počet kontaktů 2 500

počet intervencí 2 693

Sociálně aktivizační služby pro seniory 

počet uživatelů 24

počet kontaktů 524 

počet intervencí 978

Dotace
„program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 

poskytovaných v moravskoslezském kraji na rok 2017“ – 

pořízení dvou kuchyní na azylovém domu 160 000 Kč

„program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 

poskytovaných v moravskoslezském kraji na rok 2017“ – 

supervize pro pracovníky v přímé práci 30 000 Kč

město Krnov: program prevence Kriminality  9 000 Kč

moravskoslezský kaj – kapitola  313

Azylový dům 6 781 000 Kč

noclehárna 1 076 000 Kč

nízkoprahové denní centrum 370 000 Kč

Terénní programy 905 000 Kč

sociálně aktivizační služby pro seniory 906 000 Kč

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1 408 000 Kč

moravskoslezský kraj

Azylový dům 750 000 Kč

noclehárna 105 000 Kč

nízkoprahové denní centrum 39 000 Kč

Terénní programy 90 000 Kč

sociálně aktivizační služby pro seniory 75 000 Kč

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 105 000 Kč

Města

Krnov:

Azylový dům 845 000 Kč

noclehárna 300 000 Kč

nízkoprahové denní centrum 195 000 Kč

paní r. se ubytovala v azylovém domě pro matky 

s dětmi v březnu 2016 se svou dcerou. než přišla 

do azylového domu, bydlela se svou malou dcerkou 

v nevyhovujících podmínkách, v domku svého známé-

ho. po ubytování v azylovém domě začala postupně 

řešit dluhy za odpady v místě svého trvalého bydliště 

a navázala kontakt se svou rodinou. díky spolupráci 

se sociální pracovnicí se podařilo zajistit pro dceru 

mateřskou školu, kam začala pravidelně docházet. ve 

školce byla dcera zařazena do logopedické třídy, což 

jí pomohlo při nápravě řeči. paní r. měla zájem najít 

si po ukončení rodičovské dovolené zaměstnání. díky 

projektu jedné krnovské firmy, která oslovila azylový 

dům, získala možnost prohloubit si své pracovní do-

vednosti v podobě brigádnické práce. Zásluhou aktiv-

ní spolupráce paní r. se službou azylového domu se po 

čase paní podařilo získat samostatné bydlení v bytě.

m
o

r
A

v
sk

o
sl

eZ
sk

ý 
k

r
A

j,
 m

ěs
to

 k
r

n
o

v

44

Terénní programy 280 000 Kč

sociálně aktivizační služby pro seniory 187 000 Kč

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 274 000 Kč

město Albrechtice:

Azylový dům 3 000 Kč

noclehárna 2 500 Kč

nízkoprahové denní centrum 3 000 Kč

FINaNčNÍ DaRy
Finanční dary:

drobní dárci z řad občanů města Krnova, osoblažská do-

pravní společnost s.r.o., Krnov, obilka, nikola papadopulos, 

Krnov

Materiální dary:

Řeznictví u Jorgose, osoblaha, Kofola a.s., Krnov, Aspec s.r.o. 

Krnov, silnice morava s.r.o., Krnov, potravinová banka ostra-

va, z.s.

Dobrovolníci:

Jiří Kozár, soňa Vlačuhová, Adéla suchá, Ludmila Loskotová



výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
azylový dům pro matky s dětmi  • Zapojení dobrovolníků do volnočasových aktivit s uživateli  • prezentace Armády spásy 

na dni sociálních služeb  • Akce Hurá prázdniny pro uživatele azylového domu a veřejnost  • Vymalování herny studentkou 

umělecké školy  • národní potravinová sbírka  • mikulášská nadílka pro děti  • návštěva zástupců firmy model obaly, a.s. 

(předali uživatelům dárky)  • Vánoční večeře pro uživatele azylového domu  • Vánoční dárky pro děti z obchodního centra 

Šestka  • Inspekce kvality sociálních služeb

Noclehárna pro ženy • prezentace na dni sociálních služeb v opavě  • pořízení nových přistýlek v rámci programu nocleženky

azylový dům pro muže   • praxe studentů slezské univerzity v opavě, Univerzity palackého v olomouci, obchodní akade-

mie a VoŠ sociální ostrava  • spolupráce s dalšími  neziskovými organizacemi (JInAK, o.p.s., chráněné dílny Fokus) při péči 

o uživatele s duševním nebo mentálním onemocněním  • přechod dvanácti uživatelů do samostatného bydlení (nájemní 

byty,  sociální bydlení, komunitního bydlení pro seniory, ubytovna)  • přechod sedmi uživatelů do tréninkových bytů Armády 

spásy  • Vánoční setkání s uživateli na azylovém domě

Noclehárna pro muže  • Účast na akci „den sociálních služeb“ pořádaným magistrátem města opavy  • Účast na akci 

„národní potravinová sbírka“  • prezentace v rámci akcí města opavy, zejména Vánoční trhy  • rozšíření služeb klientů nC – 

potravinové dary  • projekt nocleženky

Nízkoprahové denní centrum  • Účast na akci „den sociálních služeb“ pořádaným magistrátem města opavy  • Účast na 

akci „národní potravinová sbírka“  • prezentace v rámci akcí města opavy, zejména Vánoční trhy  • rozšíření služeb klientů 

ndC – potravinové dary  • Účast klientů na fotbalovém turnaji

Sociální rehabilitace  • 7 uživatelů získalo po využití služby sr zaměstnání 

Terénní programy  • na jaře proběhlo „sčítání bezdomovců“  • Účast na akci „den sociálních služeb“ pořádaným magis-

trátem města opavy  • Účast na akci „národní potravinová sbírka“  • Zimní provoz služby Terénní programy – pravidelná 

podpora uživatelů služby Tp formou potravin, oděvů (čtvrteční výjezdy za klienty)  • prezentace v rámci akcí města opavy, 

zejména Vánoční trhy • prezentace práce terénních pracovníků na dni Země na ZŠ otická  • převzetí terénního bytu, umís-

tění a podpora klientů • nocleženky v opavě, podpora terénních klientů

Farma Strahovice • stavební činnost za účelem registrace pro výrobu a prodej sýrů

PláNy Na Rok 2018
azylový dům pro matky s dětmi  • skupinové a individuální setkávání uživatelů s terapeutkou  • Kurz efektivního rodičo-

vství pro uživatele azylového domu  • Akce Hurá prázdniny pro uživatele azylového domu a veřejnost  • Kurz podpora psy-

chomotorického vývoje pro děti a rodiče

Noclehárna pro ženy • Zlepšení odvětrávacího systému na noclehárně – pořízení rekuperační jednotky

azylový dům pro muže  • praxe studentů univerzit a Vyšších odborných škol  • spolupráce s dalšími neziskovými organiza-

cemi  • Vzdělávání zaměstnanců  • Účast v národní potravinové sbírce 

Noclehárna pro muže  • Vzdělávání pracovníků  • Účast na akci „národní potravinová sbírka“  • Účast na Komunitním plá-

nování a pracovních skupinách  • Investice do prostor a vybavení služby v rámci projektu nocleženky

Nízkoprahové denní centrum  • Vzdělávání pracovníků  • Účast na akci „národní potravinová sbírka“  • Účast na Komunit-

ním plánování a pracovních skupinách

Sociální rehabilitace  • dojde ke změně veřejného závazku, rozšíření nabídky činností a k zaregistrování terénní formy služby 

Terénní programy  • Vzdělávání pracovníků   • Účast na akci „noc venku“  • Účast na akci „národní potravinová sbírka“

• Zimní provoz služby Terénní programy – pravidelná podpora uživatelů služby Tp formou potravin, oděvů (čtvrteční výjezdy 

za klienty)  • Účast na Komunitním plánování a pracovních skupinách Tp

Farma Strahovice • dokončení sýrárny a obchůdku  • stavební úprava ustájení koz

centrum sociálních služeb Samaritán

Nákladní 24

746 01 opava

t +420 773 770 184

e opava@armadaspasy.cz

Dům pro ženy a matky s dětmi

Rybářská 86

746 01 opava

t +420 773 770 192

e md_opava@armadaspasy.cz

Farma Strahovice

t +420 773 770 188

e farma_strahovice@armadaspasy.cz

SocIálNÍ SlužBy SaMaRItáN oPava
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StatIStIka
azylový dům pro matky s dětmi

Kapacita služby  56

obložnost    96 %

počet uživatelů  143

průměrný věk  21

počet lůžkodnů  19 521

počet intervencí  1 200

počet kontaktů  485 

Noclehárna pro ženy 

počet uživatelek 29  

průměrný věk 45 

obložnost  61 %

azylový dům pro muže 

Kapacita  33 lůžek

obložnost  90 %

počet uživatelů 53

průměrný věk 60 let

počet lůžkodnů  10 790

počet intervencí  1 889

počet kontaktů  41 035 

Noclehárna pro muže 

Kapacita  18

počet uživatelů 107

počet lůžkodnů 5 518

Nízkoprahové denní centrum 

Kapacita  30 osob v jednom okamžiku

počet uživatelů 172

počet kontaktů 1 267

počet intervencí 502

Sociální rehabilitace 

Kapacita  okamžitá kapacita 3 osoby

počet uživatelů 16

počet intervencí 386

terénní programy

počet uživatelů 68

počet kontaktů 262

počet intervencí 169

Dotace a gRaNty 
azylový dům pro matky s dětmi

moravskoslezský kraj 

„podpora služeb sociální prevence“ Ip 4 238 891 Kč

Noclehárna pro ženy 

moravskoslezský kaj – kapitola 313   654 000 Kč

moravskoslezský kraj 51 000 Kč

statutární město opava 126 000 Kč

azylový dům pro muže 

moravskoslezský kraj 

„podpora služeb sociální prevence“ Ip 2 943 789 Kč

Noclehárna pro muže 

moravskoslezský kaj – kapitola 313   1 351 000 Kč

moravskoslezský kraj 87 000 Kč

statutární město opava 200 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum 

moravskoslezský kraj 

„podpora služeb sociální prevence“ Ip  1 053 000 Kč

statutární město opava 34 000 Kč

Sociální rehabilitace

moravskoslezský kraj 

„podpora služeb sociální prevence“ Ip  518 000 Kč

statutární město opava 12 000 Kč

terénní programy

moravskoslezský kaj – kapitola 313   359 000 Kč

moravskoslezský kraj 30 000 Kč

magistrát města opavy 97 000 Kč

Farma Strahovice

sZIF  88 656 Kč

moravskoslezský kraj 80 000 Kč

Úřad práce  1 779 551 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
Finanční dary

rossmAnn, spol. s r. o. (na kurzy pro uživatelky), nadace 

naše dítě (pořízení dětských postýlek, hygienických pro-

středků, barev pro výmalbu a spolufinancování bezklíčového 

přístupového systému pro uživatelky), příslušníci 53. pluku 

průzkumu a elektronického boje Armády české republiky  

(pořízení venkovního dětského hřiště), TEVA Czech Indu-

stries s.r.o. (spolufinancování zřízení bezklíčového přístupu 

do objektu pro uživatele služby), ostroj a.s. (materiál na mo-

dernizaci herny), Zuzana samara (na úpravu herny pro děti 

v azylovém domě), Greg a Cathie schultz UsA (na nákup 

matrací), anonymní dárci (při sbírce v rámci Vánočních trhů), 

poskytování noclehů zdarma v rámci programu nocleženky, 

sAWso UsA, EnGo servis s.r.o., svaz chovatelů ovcí a koz z.s. 

Materiální dary

dobrotety z opavska, Kofola a. s., Bidfood Czech republic 

s.r.o., Bivoj a. s., pekárna Betina spol. s.r.o., rotary club, 

anonymní dárci, Farnost dolní Benešov
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paní mílu, které je přes sedmdesát let, vyhodil z bytu 

její syn. v červnu začala využívat službu noclehárna 

pro ženy a její partner noclehárnu pro muže. nabídli 

jsme jim službu azylového domu pro ženy, ale odmítli 

ji s tím, že noclehárna je o více než polovinu levnější 

a že ušetřené peníze použijí na kauci. po několika ne-

zdarech se paní a jejímu příteli podařilo najít vhodné 

bydlení a v listopadu se odstěhovali do jiného města, 

kde si pronajali byt.   



Francouzská 1 181/26
742 21 kopřivnice
t +420 737 215 431
e marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• změna poskytovatele soc. služby nZdm, město Kopřivnice předalo klub 1. 1. 2017 Armádě spásy

• dokončeny a zavedeny Standardy kvality sociální služby

• zaškolení zaměstnanců do práce s programem NPV3

PláNy Na Rok 2018
• stabilizace pracovního týmu

• zvládnutí změn a udržení kvality služby za ztížených podmínek stěhování a nižšího počtu pracovníků 

NÍZkoPRahové ZařÍZeNÍ
PRo DětI a MláDež koPřIvNIce

StatIStIka 
počet uživatelů 142

Kapacita  20–25 uživatelů

počet intervencí 5 592

počet kontaktů 5 400

Dotace a gRaNty 
moravskoslezský kraj – kapitola 313 775 000 Kč

moravskoslezský kraj 90 000 Kč

město Kopřivnice 1 150 000 Kč

chlapec, 13 let. na začátku roku 2017 bylo jeho fungová-

ní v nZdm doprovázeno častými konflikty, projevoval se 

agresivně vůči dětem i pracovníkům, objevovalo se také 

nevhodné chování se sexuálním podtextem. chlapec 

nerespektoval pravidla klubu ani autoritu pracovníků. 

potýkal se s restriktivním opatřením ze strany základní 

školy a policie. 

při jeho pobytu v klubu se mu pracovníci často a intenzívně 

věnovali, s chlapcem pracovali jak individuálně na základě 

jeho individuálního plánu, tak se snažili o jeho zapojení do 

kolektivu klubových dětí. s ohledem na jeho nevhodné 

chování mu byly relativně často udělovány sankce.

chlapec se postupně zklidňoval, začal se zajímat o mož-

nosti řešení situace a získal důvěru k pracovníkům.

Začal se zapojovat do klubových aktivit, zvykal si na bez-

pečný prostor nZdm, v létě se aktivně účastnil fotba-

lového turnaje. ke konci roku svědomitě docházel a na-

cvičil vystoupení na mikulášskou besídku, což je u dětí 

v nízkoprahovém zařízení často velkou výjimkou. 

chování chlapce se zlepšovalo, počet a míra sankcí se 

snížila. 

v současné době na klub dochází pravidelně a nadále je 

rozvíjen jeho talent za pomoci společensky přijatelných 

volnočasových aktivit. 
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• podařilo se nám získat byty v centru města, nejen ve vyloučené lokalitě. pokračujeme v intenzivní spolupráci s uživateli na 

řešení jejich dluhové situace spolupracujeme s psychologem ohledně výchovy dětí. splátky dluhů řeší asi polovina uživatelů, 

splátky jistot (kaucí) hradí každý měsíc asi šedesát procent uživatelů. daří se získávat slevy na nájmu, pokud máme volné 

byty. průběžně řešíme komunikaci se „starousedlíky.“

PláNy Na Rok 2018
• naším cílem do dalšího období je získat další byty, a to jak v centru města, tak ve vyloučené lokalitě, zajistit třem uživa-

telům služby doporučení k převedení nájemní smlouvy. Těšíme se také na užší spolupráci s od Kaufland na potravinové 

pomoci.

trnková 322
735 51 Bohumín – Pudlov
t +420 737 215 431
e marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Dotace a gRaNty 
město Bohumín 322 000 Kč

moravskoslezský kraj – kapitola 313 847 000 Kč

moravskoslezký kraj 75 000 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
soukromí dárci – ve spolupráci s městem Bohumín – sociál-

ním odborem se nám podařilo získat vybavení bytů (skříně, 

postele aj.) pro stávající tak i nové uživatelé naší služby.

materiální pomoc – peřiny, nádobí, oblečení

potraviny z Kauflandu od ledna 2018 (v rámci spolupráce 

s potravinovou bankou ostrava)

PReveNce BeZDoMovectvÍ BohuMÍN
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StatIStIka
Intervencí  938 

Kontaktů  3 638

podpořené osoby ve službě celkem 73

věková kategorie (od–do) Muži        ženy Počet

0–26 16  15  31

27–45  10  12  22

46–60  9  5  13

61–100  4  2  6

souhrn  39  34 73

K lednu 2018 má služba celkem 28 bytů, v nichž je 49 

uživatelů a z toho je 21 dětí.

„Jsme rádi, že nám
armáda spásy pomáhá

s každodenními starostmi
a že nám poskytla

bydlení.“
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pan m. k nám přišel v prosinci r. 2016 na doporučení 

městského Úřadu bohumín. důvodem byla exekuce, 

dluhy a neschopnost platit bydlení. o splácení, plateb-

ní morálku a hospodaření v domácnosti se starala jeho 

žena. ve chvíli, kdy zemřela, ztratil pan m. nad těmito 

věcmi kontrolu. přispěl k tomu také jeho syn, který s ro-

diči bydlel, ale finančně nepřispíval. smrt manželky pana 

m. poznamenala, má psychické i fyzické potíže. 

Začali jsme dluhovou problematiku pana m. řešit s pod-

porou právního poradce naší organizace za účelem od-

dlužení. klient velice dobře spolupracuje. jeho cílem je 

splatit exekuci a další dlužné částky, které mu vznikly 

a byly zjištěny při dluhovém poradenství. společně se 

nám daří hradit dohodnuté splátky dluhů vůči měÚ a dal-

ším institucím. syn se vrátil z výkonu trestu a začal otci 

aspoň trochu přispívat. objevil se dokonce dárce, který 

se rozhodl pravidelně pana m. finančně podporovat.



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

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• dokončení rekonstrukce budovy B a slavnostní otevření (7. 2. 2017)  • navýšení kapacity o 38 lůžek na celkem 85  • navýše-

ní počtu pracovníků (služba tak může být více individualizována a jsou lépe uspokojeny potřeby uživatelů)  • duchovní službu 

začala poskytovat kaplanka (p. Andrea pekárková)  • Zapojení do projektu českého rozhlasu Ježíškova vnoučata (všichni 

uživatelé obdarováni dárky z tohoto projektu podle svých přání  • od poloviny roku převzala naše uživatele nová lékařka ze 

skupiny moje ambulance  • Zahájení spolupráce s novým supervizorem (p. roman procházka)  • rozšíření sortimentu kuchy-

ně: 2 varianty obědů, 3 typy diet  • Zaměstnanci v přímé péči proškoleni v poskytování první pomoci a v gerontopsychiatrii 

• Celoroční vzdělávání klíčových pracovníků v oblasti individuálního plánování 

PláNy Na Rok 2018
• nová ředitelka mgr. Jana plačková (od února 2018)  • Výstavba koupelny na budově A  • oprava podlah v pokojích uživatelů 

a v jídelně budovy A  • oprava chodníku před budovou A  • přístavba nového výtahu budovy B

DoMov PřÍStav – kuNčIčky, oStRava
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StatIStIka 
Celková kapacita 85

počet podpořených osob v roce 2017 101

počet lůžkodnů 29 768

počet příjmů uživatelů 54 osob

počet odchodů uživatelů 17 osob

Dotace a gRaNty 
moravskoslezský kraj – kapitola 313 10 842 000 Kč

statutární město ostrava 4 350 000 Kč

moravskoslezský kraj 850 000 Kč

Evropské fondy, sociofaktor 407 945 Kč

Úřad práce 926 516 Kč

město Hlučín 45 000 Kč

město Havířov 30 000 Kč

město Kopřivnice 93 000 Kč

město Bruntál 3 000 Kč

město opava 150 000 Kč

město orlová 30 000 Kč

město Karviná 40 000 Kč

obec mořkov 50 000 Kč

město Bohumín 3 000 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
moneta Volunteers 25 000 Kč

a jejich celoroční dobrovolnictví při volnočasových aktivi-

tách našich seniorů

Zapojili jsme se do projektu českého rozhlasu Ježíškova 

vnoučata a všichni naši uživatelé byli obdarováni dárky 

z tohoto projektu dle svého přání

„Jako dobrovolníci
jsme prošli hodně domovů 
a u vás se nám líbí nejvíce 

ta atmosféra pohody“.

pan václav přišel do našeho zařízení přišel v únoru, když 

byly tuhé mrazy. předtím žil čtrnáct let na ulici, posled-

ní roky pak v garáži, kterou mu jeho sousedé pronajímali 

za téměř celý jeho důchod a občas něco k jídlu. v garáži 

neměl žádné hygienické zázemí, ale byl rád, že má stře-

chu nad hlavou a může poslouchat rádio. Finančnímu 

zneužívání sousedů se nedokázal ubránit. po zlomenině 

nohy – která mu bez lékařské péče špatně srostla, proto 

„poskakuje“ s oporou 2 francouzských holí. když k nám 

pan václav přišel, byl značně zanedbaný, zapáchal, měl 

kožní nemoci a silně hnisající tržnou ránu na noze. byl ve-

lice rád, že přišel někam, kde o něj bude postaráno a kde 

bude mít bezpečný domov. Zajímalo ho, kolikrát denně 

se u nás jí a také, zda si může občas zajít na pivo. pan vác-

lav se s naší pomocí oholil, ostříhal a pořádně osprcho-

val, což jej změnilo k nepoznání. postupně se mezi námi 

a panem václavem vybudovala vzájemná důvěra a spolu-

práce. po čase se pan václav svěřil své klíčové pracovni-

ci, že má syna, kterého dlouho neviděl a rád by jej našel. 

kontakt na něj však neměl. po téměř detektivní práci naší 

sociální pracovnice se nám podařilo syna kontaktovat 

a dohodnout vzájemné setkání, které se vydařilo. 

dnes můžeme říci, že pan václav u nás našel klidný do-

mov, který tak dlouho hledal. rád popíjí kávu a sleduje 

televizi, komentuje politické dění, zajímají ho i naše názo-

ry, rád diskutuje a mnohdy ukončuje rozhovor se smíře-

ným prohlášením „takovej je život no!“
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• Změna ředitele, odchod mgr. Jana Vincence, příchod mgr. daniela Cieślara  • Zavedení elektronické docházky  • Úprava 

zahradních prostor a malování vnitřních prostor  • Zapojení se do projektu „Ježíškova vnoučata“  • nový supervizor pro za-

městnance  • Změna praktického lékaře a lékárny  • Zrušení nočních směn zdravotních sester  • posílení počtu pracovníků 

v sociálních službách

PláNy Na Rok 2018
• Řešení příjezdové cesty k domovu a oplocení budovy  • Výjezdy uživatelů na bohoslužby mimo domov do sboru Armády 

spásy  • Aktualizace standardů kvality

Dotace a gRaNty 
moravskoslezský kraj – kapitola 313 3 952 000 Kč

statutární město ostrava 2 800 000 Kč

Zukalova 1401/3
703 00 ostrava
t +420 773 770 267 (nonstop – sesterna)
e domov_pristav2@armadaspasy.cz

DoMov PřÍStav – Zukalova,
oStRava

53

StatIStIka
Celková kapacita 29 lůžek

počet lůžkodnů 10 570 dnů

počet příjmů uživatelů 1 osoba

počet odchodů uživatelů 1 osoba
náš domov se zapojil do projektu „Ježíškova vnoučata“ 

– všichni naši uživatelé obdrželi materiální dar  od sou-

kromých dárců (hodinky, boty, kosmetika, vlna na pletení, 

televizor, kuželky, tablety, puzzle, rádio, mobil, šlapadla, 

zastřihovač na vlasy, ..)
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na počátku května se p. ludvík rozhodl, že odejde neo-

hlášeně z domova. vzhledem k jeho psychickému sta-

vu jsme po pár hodinách kontaktovali policii. Za tři dny 

nám policie sdělila, že p. ludvíka našli v brně. byl zbitý, 

okradený, částečně pod vlivem alkoholu. sdělení uživa-

tele znělo, že chce žít svobodně a neví, zda se chce vrátit. 

po dalších 4 dnech se nám ozvala kurátorka ze sociálního 

odboru města brna a  zajistila nám telefonický kontakt 

s p. ludvíkem. ten nám sdělil, že je v obavách, jak naložit 

se svým životem, cítí, že je mu v domově dobře, ale že 

toužil odjet a že to s ním není dobré. byli jsme připraveni 

pro p. ludvíka zajet a dovézt ho zpátky do domova, po-

kud si to bude takto přát. 

p. ludvík byl ujištěn, že rozhodnutí je na něm, ale že tady 

na něj stále čekáme a má zde domov. uživatel s návra-

tem nadšeně souhlasil. po příjezdu jsme viděli úplně jiné-

ho člověka – byl plný modřin, neschopný chůze a za tak 

krátkou dobu byly vidět značné proměny na těle i duši. 

tělesná stabilizace trvala kratší dobu, psychická byla 

o něco delší, nicméně se stala tato příhoda pro p. ludvíka 

hnacím motorem k dalšímu životu. hovořil o svém od-

chodu s pracovníky i s odbornou lékařkou. uvědomoval 

si, že pokud by nikdo neprojevil o jeho osobu a život zá-

jem, zřejmě by možná již nežil. několik měsíců po tomto 

odchodu se naladění p. ludvíka velmi zlepšilo a často na 

svůj odchod vzpomíná. s vděčností také kontaktoval ku-

rátorku ve městě brně, která měla velký podíl na jeho na-

lezení a návratu zpátky domů. poté nás několik pracovnic 

ze sociálního odboru města brna přijelo navštívit, zejmé-

na p. ludvíka. setkání to bylo velmi emotivní a současně 

radostné. dnes po více než půl roce hodnotí p. ludvík 

jako velmi důležité, že je v domově, který mu pomáhá. 



Prevence bezdomovectví
Palackého 741/25, 702 00 ostrava 1
t +420 737 215 431 
e marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

odloučené pracoviště
Prevence bezdomovectví ostrava-Poruba
Dělnická 313/48
708 00 ostrava-Poruba

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením
M. Majerové 1 733/6
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

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
Prevence bezdomovectví

• Šest doporučení k převedení nájemního vztahu na uživatele (tři byty residomo a tři byty městské části moap).  • nástup  

nové terénní sociální pracovnice na pracoviště v přívoze.  • plné zapojení pobočky Jih do poskytování sociální služby na území 

města ostravy.  • od září jsme přistoupili k novému systému práce v bytech, byla zřízena funkce terénního technického 

sociálního pracovníka, který má na starosti veškerou technickou agendu, takže terénní sociální pracovníci se věnují čistě so-

ciální práci.  • Získali jsme do nájmu další byty: 2 byty od městské části moravská ostrava a přívoz a 38 bytů od společnosti 

residomo v lokalitě poruba, moravská ostrava, mariánské Hory, Zábřeh a muglinov.  • 8 bytů jsme byli nuceni vzhledem 

k jejich stavu (špatné hygienické podmínky) vrátit, nebylo možno je obsadit.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

• rozšíření terénní služby o tzv. Komunitní bydlení pro seniory s nízkým příjmem, kteří nejsou soběstační v psychosociálních 

dovednostech a nemohou bydlet samostatně. Jedná se o Komunitní bydlení v bytě pro 2–3 osoby. Cílem služby je adaptace 

seniora na nové prostředí, nastavení lékařské péče a služeb, pomoc s vyřizováním příspěvků a dávek, nácvikové 

činnosti, péče o domácnost, zacházení s finančním rozpočtem a vedení soužití v domácnosti. Klienti Komunitního bydlení 

jsou propojeni s komunitním centrem, kde mají možnost navázat bezpečné společenské kontakty.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

• stěhování služby z ulice Božkova 65 na ulici palackého 25  • rekonstrukce nových prostor, zakoupení nového nábytku a 

vybavení  • rekonstrukce zahrady  • pC na klub pro uživatele  • Keramika pro uživatele

PláNy Na Rok 2018
Prevence bezdomovectví

• Chceme pokračovat ve spolupráci se společností  residomo v dalším uzavírání smluv o pronájmu bytů, ve kterých budeme 

provádět terénní práci.  • máme v úmyslu zahájit spolupráci s bytovými družstvy na území města ostravy.  • Budeme pro-

vádět monitoring v ubytovnách na území ostravy-Jihu, ostravy- Zábřehu a v ostravě-mariánských Horách.  • Budeme také 

pracovat na tom, abychom vystavili další doporučení k převedení nájemního vztahu na uživatele. • V plánu je také dokončení 

rekonstrukce prostor na palackého, kde budou vytvořeny nové kanceláře pro pracovníky prevence bezdomovectví.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

• dále rozšiřovat Komunitní bydlení

PReveNce BeZDoMovectvÍ oStRava
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StatIStIka
Prevence bezdomovectví

počet bytů v nájmu 114

počet uživatelů 321 (z toho 163 dětí)  

Celkový počet unikátně podpoř. osob terénní služby 556 

počet kontaktů 6 644

počet intervencí 4 044

Sociálně aktivizační služby pro seniory

a osoby se zdravotním postižením

počet uživatelů 48

počet intervencí 3 009

počet kontaktů 2 108

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Palackého 25, 702 00 ostrava-Přívoz

počet uživatelů 162

počet intervencí  5 448

počet kontaktů  4 627

Dotace a gRaNty 
terénní programy

moravskoslezský kraj – kapitola 313 2 182 000 Kč

moravskoslezský kraj  240 000 Kč

dotace evropského sociálního fondu – operační program 

zaměstnanost 3 102 349 Kč

statutární město ostrava 1 220 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením

moravskoslezský kraj – kapitola 313 1 218 000 Kč

moravskoslezský kraj  99 000 Kč

statutární město ostrava 450 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Palackého 25, 702 00 ostrava-Přívoz

moravskoslezský kraj – kapitola 313 1 548 000 Kč

moravskoslezský kraj 105 000 Kč

statutární město ostrava 530 000 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
potravinová banka 18 000 Kč

(dar od anonymní dárkyně na počítač a software) 

65 ks vánočních dárků pro děti a mládež ve věku 4–16 let 

(diakonie čCE – projekt „Krabice od bot 2017)

potravinová banka ostrava
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pan l. se po dlouhodobých rodinných problémech do-

stal do finančních problémů, kvůli kterým mu byl byt 

zabaven exekutorem. po dobu jednoho roku žil na ulici, 

než se dověděl o možnosti ubytování v azylovém domě. 

tam mu byla nabídnuta možnost komunitního bydlení 

v sociálním bytě. pan l. tuto nabídku přijal, protože kvůli 

nízkým příjmům si nemůže dovolit samostatné bydle-

ní v bytě. velmi dobře se adaptoval na nové prostředí 

a spolubydlící, je nekonfliktní, společenský a oblíbený 

u ostatních spolubydlících, umí řešit konflikty. v posled-

ní době se mu splnilo jeho přání znovu obnovit kontakty 

s rodinou, se kterou se léta nestýkal. dokonce ho jedna 

z dcer navštívila v jeho novém bydlení a během návštěvy 

se dozvěděl spoustu informací o celé rodině. informace, 

která ho velmi potěšila je to, že se stal pradědečkem. 
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výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum, terénní práce

• došlo k otevření nové služby – Terénní program  • dále ke zřízení ordinace pro chudé rekonstrukcí ve stávajících prostorách 

azylového domu  • Byla provedena demolice staré budovy noclehárny a ndC a jejich přestěhování do stávajících provizor-

ních prostor

PláNy Na Rok 2018
• Zahájení provozu ordinace pro chudé v prostorách azylového domu  • Výstavba nové budovy pro služby noclehárna pro 

muže i ženy a ndC

u Nových válcoven 347/9
709 00 ostrava-Mariánské hory
t +420 737 215 411
e tomas_hruska@czh.salvationarmy.org

Dotace a gRaNty 
azylový dům muži

moravskoslezský kraj – kapitola 313   3 828 000 Kč

statutární město ostrava 1 250 000 Kč

moravskoslezský kraj  620 000 Kč

Úřad práce   349 000 Kč

Noclehárna muži

moravskoslezský kraj – kapitola 313  2 297 000 Kč

statutární město ostrava 600 000 Kč

moravskoslezský kraj  123 000 Kč

statutární město Frýdek-místek 50 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum

moravskoslezský kraj „podpora služeb sociální prevence“ 

Ip   1 865 668 Kč

terénní program

dotace evropského sociálního fondu – operační program

zaměstnanost  1 616 142 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
od restaurace spicebox jsme dostávali po celý rok každý tý-

den 50 porcí polévky pro akci polévka do ulic nebo na noc-

lehárnu. Hotel Clarion nám daroval 200 jídel na akci Vánoce 

v Trojhalí, včetně dalšího servisu kolem akce. Trojhalí nám 

zapůjčilo zdarma své prostory pro pořádání akcí Homeles 

cup 2017 a Vánoce v Trojhalí. od Globusu dostáváme dva-

krát týdně potraviny pro naše klienty. od Tesco dostáváme 

jednou týdně potraviny pro naše klienty. od Billy potraviny 

na akci Letní posezení s grilováním pro klienty Ad. 

ceNtRuM SocIálNÍch
SlužeB oStRava

StatIStIka
azylový dům

Kapacita služby  62 míst (14 v bytech)

obložnost v procentech  97,9

počet uživatelů  125

průměrný věk  50,9

počet lůžkodnů  22 140

počet intervencí  2 893

počet kontaktů  2 072

Noclehárna

Kapacita služby  80

obložnost v procentech  54,6

počet uživatelů  519

průměrný věk  44,5

počet lůžkodnů  15 942

počet intervencí  1 926

počet kontaktů  717

Nízkoprahové denní centrum

počet uživatelů   636 (567 mužů a 69 žen)

průměrný věk  47

počet intervencí  2 985

počet kontaktů  823

terénní práce

počet uživatelů  422

počet intervencí  2 691

počet kontaktů  650

“Jsem armádě
vděčný za to co pro mne
udělala, že mi pomohla
z ulice až do vlastního

bydlení a pomohla
mi sehnat práci.“ 
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jiří 62 let

pana jiřího jsme poprvé navštívili na konci dubna 2017. 

informovala nás o něm jeho sestra, která mu umožnila 

přečkat zimu ve svém zahradním domečku, ale jelikož 

se blížila letní sezóna, musel p. jiří pryč. o p. jiřím jsme 

se prostřednictvím jeho sestry dozvěděli, že je vyuče-

ný automechanik, ale moc praxe v oboru nemá, jednu 

dobu pracoval na šachtě. bydlel spolu se svoji maminkou 

a dlouhá léta se o ní staral, protože byla už hodně nemoc-

ná. po smrti maminky se p. jiří ocitl v nelehké situaci, kdy 

nestačil platit nájem a o byt po mamince přišel. p. jiřímu 

ze začátku pomáhala jeho sestra, která pomohla najít 

nový podnájem, tam ale p. jiří dlouho nevydržel. proto 

panu jiřímu našla jeho sestra ubytovnu. tam se p. jiří 

necítil dobře, nevycházel ven, jen seděl na posteli a po mě- 

síci z ubytovny odešel. jediné možné řešení bylo p. jiřímu 

poskytnout svůj zahradní domek. 

když se na As – terénní pracovníky obrátila sestra p. jiří-

ho, hned jsme jej šli navštívit na zahradní chatku ostrava- 

-mariánské hory. pánu jiřímu jsme vysvětlili, jak jsme 

se o něm dozvěděli, co děláme a proč jsme ho vyhleda-

li. také kromě terénního programu jsme mu vysvětlili 

i možnost pro něho jak využít i naše návazné služby, jako 

je nízkoprahové denní centrum, noclehárna a azylový 

dům. Ze začátku p. jiří moc komunikovat s námi nechtěl, 

později se začal svěřovat a zjistili jsme, že má občanský 

průkaz, ale je momentálně vyřazený z úřadu práce až do 

listopadu. tím pádem byl p. jiří bez finančních prostřed-

ků, neměl ani zdravotní průkaz, nevěděl u které ze zdra-

votních  pojišťoven je vedený. Z důvodu, že p. jiří nebyl 

moc výřečný, komunikace s ním byla velice obtížná. Za 

dobu, kdy byl sám ztratil veškerou motivaci k řešení své 

situace, nechtělo se mu moc mezi lidi a sám nevěděl, co 

má dělat. i když mu bylo prostřednictvím terénních pra-

covníku vysvětleno, jaké má možnosti, k ničemu se p. jiří 

nevyjádřil. terénní pracovníci si začali uvědomovat, že 

smrt maminky a pád z podnájemního bytu až do zahrad-

ního domku měl velký dopad na psychický stav p. jiřího. 

pravidelně jsme začali p. jiřího navštěvovat a neustále 

ho motivovat, aby svou situaci začal řešit. pravidelná 

návštěva terénních pracovníků pomalu začala mít vý-

sledky, p. jiří začal být výřečnější. i když říkal, že se vy-

hýbá lidem, bylo na něm vidět, že když jej navštíví te-

rénní pracovníci, je p. jiří rád, že si má s kým povídat. po 

nějaké době terénní pracovníci přinesli p. jiřímu žádosti 

o zprostředkování zaměstnání na vyplnění, taky jsme 

přes vZp zjistili zdravotní pojištění p. jiřího a pomohli 

mu vyřídit si zdravotní průkaz. i když se p. jiřímu donesli  

veškeré formuláře, p. jiří neustále hlásil, že neví, zda to 

zvládne, několikrát se vrátil z cesty do zahradního dom-

ku, nenastoupil do autobusu a bylo vidět, že má opravdu 

fobii z cizího prostředí a z cizích lidí. proto terénní pra-

covník nabídl p. jiřímu doprovod na všechny instituce 

a pomoc s vyřízením Úp Čr, dávkami v hmotné nouzi, 

návštěvou ndc, Ad pro muže atd… i když p. jiří nikdy ne-

souhlasil, ale ani neodmítal, jen stále hovořil o tom, že to 

nezvládne. nechávali jsme mu čas, aby sám popřemýšlel 

jak dále postupovat, co pro něj bude nejlepší, ale taky 

neustále ho navštěvovali a snažili mu vysvětlovat, co 

by měl udělat, aby měl nějaké finance, že opravdu bude 

muset odejít z bezpečí v zahradním domku a bude sám na 

ulici. jeho psychický stav jsme konzultovali i s naši pani 

doktorkou, a o několik dní později jsme navštívili pana 

jiřího společně s paní doktorkou přímo v terénu. 

i tak si p. jiří již od počátku stěžoval na prochlazení, na 

špatný psychický stav, na deprese a také na to, že se cítí 

unaveně. s podchlazením byla paní doktorka schopná 

něco udělat, ale na deprese bylo p. jiřímu oznámeno, že 

by potřeboval pomoc psychologa. p. jiří si však nemyslel, 

že potřebuje psychologa, sám vlastně nevěděl, co potře-

buje a vše odmítal. paní doktorka ho kompletně prohléd-

la, změřila mu tlak a hladinu cukru v krvi. vše měl p. jiří 

v pořádku. paní doktora mu vše vysvětlila a apelovala na 

něho, aby si co nejdříve zašel k psychologovi, který mu 

bude moct pomoct a uvidí, že se jeho stav a pocity zlepší. 

náš terénní zdravotní pracovník p. jiřímu navrhl pomoc 

při hledání psychologa, či doprovod přímo do ordinace. 

p. jiří se však nijak nevyjádřil, jen odpověděl, že si to musí 

rozmyslet. 

i nadále terénní pracovníci dlouho a pravidelně p. jiřího 

navštěvovali. věděli, že to teď nesmí vzdát a intenzívně 

mu hledali pomoc odborníka. vlastního psychologa v na- 

šich službách nemáme, proto jsme se obrátili na pomoc 

krizového centra v domnění, že tam mají k dispozici psy-

chologa do terénu. bohužel, krizové centrum takové 

služby nemá, nezůstávalo nám nic, jen nabídnout p. ji-

římu doprovod k lékaři. bylo to těžké, p. jiřímu ve všem 

bránili nesmyslné překážky, výmluvy a to vše trvalo až 

do září 2017.

Zlom nastal v říjnu, kdy se p. jiří poprvé objevil v am-

bulantních službách. pana jiřího vyhodila jeho sestra ze 

zahradního domku, poté co již ztratila s ním trpělivost. 

proto se pan jiří obrátil na naše služby. najednou se 

během jednoho měsíce podařilo s panem jiřím vyplnit 

žádosti a formuláře, které si p. jiří v rámci doprovodů 

s terénním pracovníkem podal na úřad práce, zažádal si 

o dávky v hmotné nouzi, a jedním krokem se podařilo pro 

něho vyřídit finanční prostředky. později si podal žádost 

do Azylového domu pro muže a od začátku listopadu 

2017 tam bydlí. i tam ale pokračuje spolupráce s p. jiřím, 

pořád je velice nerozhodný, ale pomalu začíná navazovat 

kontakty s ostatními uživateli Ad pro muže, pomáhá na 

různých akcích, po malých krůčcích se dostává z „ulity.“  

dokonce se někdy i usmívá, a i když ještě dlouho budou 

přetrvávat jeho „obavy a nejistota,“ pomalu začíná s lid-

mi komunikovat…
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gen. Píky 25/2 980
702 00 ostrava-Fifejdy
t +420 773 770 119 (recepce)
e tomas_hruska@czh.salvationarmy.org

výZNaMNé uDáloStI v Roce 2017
• V polovině roku ve spolupráci s potravinovou bankou ostrava byla u nás vně objektu instalována tzv. „Veřejná lednice“ pro 

ukládání přebytečných potravin pro potřebné.

PláNy Na Rok 2018
• rekonstrukce zahrady objektu z finančních prostředků smo

SocIálNÍ SlužBy PRo žeNy 
a Matky S DětMI oStRava-FIFeJDy

StatIStIka 
azylový dům

Kapacita služby 62 lůžek

obložnost  95 %

počet uživatelů 171

průměrný věk 261

počet lůžkodnů  18 928

počet intervencí 2 862

počet kontaktů 1 259

Noclehárna

Kapacita služby 14 lůžek  

obložnost  42,1 %

počet uživatelů 71

průměrný věk  61,1

počet lůžkodnů 2 148

počet intervencí 302

počet kontaktů 519

Dotace a gRaNty 
Úřad práce – dotace mzdy 164 938 Kč

azylový dům

moravskoslezský kraj – kapitola 313 4 679 000 Kč

statutární město ostrava 1 600 000 Kč

moravskoslezský kraj  620 000 Kč

Noclehárna

moravskoslezský kraj – kapitola 313 861 000 Kč

statutární město ostrava 350 000 Kč

moravskoslezský kraj  57 000 Kč

FIReMNÍ a SoukRoMÍ DáRcI 
nadace Globus lepší svět  80 000 Kč

na volnočas pro děti

Globus a Tesco – potraviny, potravinová banka – operační 

program potravinové a materiální pomoci, Trojhalí, Ho-

tel Clarion, Hotel Imperial, domov pro seniory sluníčko, 

hokejový oddíl Vítkovice ridera a řada dalších bezejmen-

ných dárců z řad fyzických osob

 S vedením tohoto 
domu, spolu s provozním 

vedoucím, máme vždy velmi dobrou 
spolupráci, jsou velmi ochotní 
a iniciativní, stejně jako všichni 
ostatní pracovníci, a oceňujeme 

jejich nelehkou práci, kdy poskytují 
pomoc a střechu nad hlavou 

ženám, které jsou 
v momentální nouzi.”

„veřejnou lednici 
pro ukládání potravin, které mají 

někteří lidé jako přebytečné a mohou 
si je následně vybrat potřební, 

kteří zrovna momentálně nemají jídla 
nazbyt, jsme otevřeli za podpory 
nadace čeZ jako první na Moravě 

a to velice rádi právě u objektu 
armády spásy – Domu pro 

ženy a matky s dětmi 
v ostravě-Fifejdách.
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“v roce 2016 jsem se ocitla ve velké krizové situaci 

a dostala jsem se na azylový dům v ostravě Fifejdách 

i s mý-mi čtyřmi dětmi. dostali jsme tam krásně upra-

vený pokoj a střechu nad hlavou, což byla naše velká zá-

chrana. Za krátkou dobu jsme si tam s dětma zvykli na re-

žim, který tam je a cítili jsme se tam opět po dlouhé době 

v bezpečí. vztah se všemi pečovatelkami byl příjemný, 

všichni jsou tam moc milí lidé, kteří tam pracuji, když má 

člověk potíže, pomůžou a poradí ve všem a snaží se na 

maximum vám dát veškerou podporu. moje děti si tam 

také zvykly a byly spokojené po tu dobu, co jsme tam 

bydleli. tu oporu a pomoc kterou jsme tam dostali mi 

znovu dalo chuť a sílu do života a důvěru k lidem. 

Začala jsem se s pomocí pracovníků Ad opět vracet do 

normálního života a na dětech bylo vidět, jak se uklid-

nily.

po dobu mého pobytu v azylovém domě jsem našla no-

vého partnera životního a žiju nový díl života. Ale za je-

jich podporu hlavně v těžké psychické situaci jsem do-

stala nový elán do života, kterou mě dalo dostatečně silu 

udělat další krok do života. tím chci moc poděkovat pane 

řediteli za vše, jak jste mi moc pomohli, děkuji pečovatel-

kám pani růžence, panu rosťovi paní ivance prostě jste 

tam všichni milí lidé moc děkuji, mám vás ráda. blanka 

a děti.”
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Armáda spásy na slovensku je mladší a menší setrou Armády spásy v čr. společně s ní patří do teritoria nizozemí, česká 

republika a slovensko. na slovensku je Armáda spásy registrovaná jako občanské sdružení a to od 6. 8. 2014. V čele Armády 

spásy na slovensku a jejím statutárním zástupcem je národní velitel, který je zároveň národním velitelem Armády spásy v čr 

a sídlí v praze. na slovensku pak organizuje chod As regionální důstojník, který je podřízený přímo národnímu veliteli. 

V roce 2017 As pracovala ve třech městech: Bratislava, pezinok a Galanta a jedné obci, kterou je plavecký Štvrtok. mimo 

Bratislavu se její činnost nejvíce zaměřila na práci mezi romy. A to v Galantě a v romských osadách v pezinské Glejovce 

a plaveckom Štvrtku.

služba As byla také rozšířena o spolupráci s potravinovou bankou, kdy vybrala od potravinových řetězců více než deset tun 

potravin, které rozdala lidem v nouzi a to jak v romských osadách, tak lidem bez přístřeší, ale také podporovala potravinami 

azylové domy, dětské domovy a další organizace, které se starají o lidi v nouzi.

Velkou událostí roku 2017 pro Armádu spásy na slovensku bylo jmenování prvních čtyř slovenských důstojníků As. 

Sbor Bratislava

sborový důstojník kpt. Vitalie a Inna Chiriacovi

spolupráce s potravinovou bankou: envoy Vojtěch sirkovský 

Bratislavský sbor během roku 2017 se musel dvakrát stěhovat do nových prostor. To silně poznamenalo návštěvnost na 

nedělních Bohoslužbách. přesto všechny tyto změny ustál a navíc mohl rozvinout spolupráci s organizacemi a především 

s potravinovou bankou. 

pomáhal také ženám a dětem z krizového centra maják náděje, které bylo během roku úplně uzavřeno a jeho činnost ukon-

čena. 

Sbor Plavecký štvrtok 

sboroví důstojníci: por. roman a darina Farkasovi

při sboru v plaveckom Štvrtku byl otevřený v lednu 2017 klub pro předškolní děti od tří do pěti let z místní romské osady. 

Cílem je děti připravovat na přechod do „předškolí“ a do první třídy tak, aby mohly začít ze stejné startovní čáry jako ostatní 

děti majority. Klub začal jen hodinou denně, později, jak si děti zvykaly (ale také jejich rodiče) se rozšířil na dnešní čtyři hodiny 

a více od pondělí do pátku. V současné době klub navštěvuje pravidelně dvacet pět dětí, celkem však kolem čtyřiceti různých 

dětí z osady. Klub vede paní Eva Kránerová a pomáhají ji dobrovolnice přes Úp. Tyto dobrovolnice žijí v místní osadě.  

V roce 2017 proběhla také rekonstrukce střechy nad sálem a uvnitř úpravy sálu. 

Pezinok

K práci sboru v plaveckom Štvrtku patří služba v misijní stanici v romské osadě v pezinské Glejovce. Zde členové As nejen 

rozdávali potravinovou pomoc, ošacení, léky, ale také zde probíhaly pravidelné biblické skupinky. I zde ve spolupráci s Úp 

byli zaměstnaní dobrovolníci a zaměstnanci přes projekt „Šance na zaměstnání,“ kteří společně odklidili více než 100 tun 

odpadu.

kapitán vitalie chiriac
oblastní důstojník
M +421 940 438 120
e vitalie_chiriac@czh.salvationarmy.org

aRMáDa SPáSy Na SloveNSku 

tým aS na Slovensku v roce 2017 tvořili:

národní velitelé:  mjr. Tonnie a ria scholtens

regionální důstojníci:  kpt. Vitalie a Inna Chiriacovi

starší důstojníci pro rozvoj práce

v soc. vyloučených lokalitách:  kpt. Josef a stanislava Knoflíčkovi

sboroví důstojníci:  por. Albín a Adriana Vágaiovi a por. roman a darina Farkasovi

Envoy:  Vojtěch sirkovský

pracovnice pro práci s dětmi:  Eva Kránerová a Karin Košičárová

sociální pracovnice (do srpna ):  Ing. mgr. soňa dočolomanská

mnoho dobrovolníků přes Úp, zaměstnanců z programu „Šance na zaměstnání“ Úp,

kteří všichni byli z romských komunit.
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FINaNce
Celkové náklady 475 330 Euro

personální náklady 163 635 Euro

rekonst., investice, údržba budov a inventář 184 498 Euro

ostatní náklady 56 560 Euro

programy a aktivity 70 637 Euro

Během první poloviny roku se podařilo získat všechna povolení ke stavbě a v červenci začala výstavba komunitního centra 

Armády spásy přímo v romské osadě, které bude od roku 2018 sloužit pro práci s místní komunitou, především pak s před-

školními dětmi.

Sbor galanta

sboroví důstojníci: por. Albin a Andriana Vágaiovi 

sbor pokračoval v započaté službě dětem z roku 2016. Tuto službu rozšířil na každodenní práci s dětmi a to od pondělí do pátku 

vždy od 10.00 do 18.00 hod. předškolní děti mohly přicházet od 10.00 hod. a po domluvě již od 8.00 hod. pro školní děti pak 

klub začíná od 13.00 hod. a to včetně doučování. počet dětí v klubu se výrazně lišil podle počasí, prázdnin apod. Kub navštěvo-

valo od osmi do šestnácti školních dětí a denně prošlo doučováním 3–5 dětí. Tyto kluby vedla slečna Karin Košičárová, která také 

děti doučovala. I zde ji pomáhaly dobrovolnice z Úp nebo zaměstnankyně z projektu „Šance na zaměstnání“ také z Úp. 

Úplnou novinkou pak byl letní příměstský tábor pro děti od pěti let a školní děti, který pořádala As v Galantě v prostorách 

sboru. Táboru se účastnilo 31 dětí a trval čtrnáct dní. Tento tábor zajišťovali mladí studenti z Křesťanských společenství 

praha.

I zde v Galantě proběhly drobné stavební rekonstrukce budov, aby prostory splňovaly normy pro komunitní centrum.

Všude kde As slouží lidem, také úzce spolupracuje s úřady práce a snaží se formou dobrovolnictví nebo krátkodobých pra-

covních poměrů (9 měsíců) učit pracovním návykům, povzbuzovat lidi z komunit k oficiální práci, splácení dluhů a také učit 

základům finanční gramotnosti. někteří z nich se již nevrátili zpátky do evidence Úp, ale našli si stálé pracovní místo.

Armáda spásy je křesťanskou organizací, která v mnohých státech je registrovanou církví. proto je samozřejmé, že všude 

tam kde slouží, probíhají pravidelné nedělní Bohoslužby, biblická vyučování, pravidelné modlitby, křesťanské skupinky. Tak je 

tomu i zde na slovensku. Armádu spásy na slovensku přijalo za svůj duchovní domov kolem 120 dospělých osob. duchovní 

péči však členové As poskytují mnohem vyššímu počtu lidí.

Celkové příjmy 482 457 Euro                          

desátky a sbírky – sbory 6 014 Euro

Úřad práce 48 433 Euro

dary 68 833 Euro

Jiné příjmy 20 511 Euro

mezinárodní Armáda spásy 338 666 Euro               

Zůstatek 7 127 Euro



PoDěkováNÍ NašIM PoDPoRovatelůM
Všichni si zasloužíme druhou šanci, mnozí i třetí... 

Nikdy nevíme, kdy budeme v jejich situaci my.

Každá koruna pomůže a kdo ví, třeba jim ten můj/váš příspěvek změní život 

a odlepí je od dna. Každý by měl dostat šanci na nový život, 

na nový začátek. Ať se daří! :) 

FIRMy, Se kteRýMI JSMe SPoluPRacovalI v Roce 2017
Abra software a. s., AspectWorks, s. r. o., Celní jednatelství Zelinka s. r. o., CErVA GroUp a. s., daikin device 
Czech republic s. r. o., deloitte Advisory s. r. o., dHL Information services (Europe) s. r. o., Edwards Lifesciences 
Czech republic s. r. o., GuideVision, s. r. o., innogy česká republika a. s., JCdecaux, městský mobiliář, spol. 
s r. o., marketing miner s. r. o., mise naděje, z. s., philips česká republika s. r. o., prague International marathon, 
spol. s. r. o., procter & Gamble Czech republic s. r. o., prŮmsTAV, a. s., tisknisi s. r. o., smp CZ, a. s., surikati z. s, 
Vm Import s. r. o., Zoot a. s. děkujeme všem, kteří nám pomohli pomoci potřebným.

INDIvIDuálNÍ DáRcI
obrovský dík patří všem našim dárcům, kteří se stali součástí naší práce a i díky nim tak můžeme po-
máhat našim klientům odrazit se ode dna a začít znovu. děkujeme všem, kteří nás podpořili svými 
finančními dary, materiální pomocí, svým věnovaným časem, modlitbou či povzbuzením. Velmi si toho 
vážíme.
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NocležeNka
poskytnutí noclehu pro     osobu na     noc1 1

NaDace
V roce 2017 nás podpořily tyto nadace a nadační fondy: nadace oKd, Výbor dobré vůle – nadace olgy 
Havlové, nadace Agrofert, siemens – Fond pomoci, nadace naše dítě, nadace Jablotron, nadace J&T.
děkujeme.

DoBRoBěžcI Roku 2017
stateční běžci, kteří ke své výzvě přidali ještě jednu a stali se našimi dobroběžci. Běháním dělají radost nejen 
sobě, ale také druhým tím, že získávají peníze na pomoc potřebným. 
děkujeme všem našim dobroběžcům, kteří svůj běh proměnili v dobrou věc a podpořili projekty Armády 
spásy.
Herečka Dominika Býmová podpořila opuštěné seniory v Havířově a podařilo se jí vyběhat 12 500 Kč na 
zakoupení vánočních dárků a pohoštění pro seniory.
Miloš škorpil, ultramaratonec, propagátor a trenér běhu vyběhal pro letní tábor Armády spásy 10 000 Kč. 
společně s Julií a Sebastianem, kteří pro letní tábor vyběhali 8 773,78 Kč, pomohli 14 dětem zažít prázdni-
nové dobrodružství na táborové základně myšinec v Budišovicích.
Dana Müller podpořila dům pod svahem, pro který vybrala 9 100 Kč na pořízení 2 jízdních kol pro sportovní 
využití klientů.

ZDRavotNÍ Péče
Armáda spásy v české republice řadu let úspěšně bojuje s problematikou bezdomovectví. Během této 
práce byla v posledních letech identifikována rostoucí potřeba přizpůsobené zdravotní péče pro osoby 
bez domova. Tato skupina obyvatel vykazuje zhoršený zdravotní stav než běžná populace, na druhou 
stranu bariéry na straně běžných zdravotnických zařízení často znemožňují bezdomovcům čerpat ade-
kvátní zdravotní péči. Armáda spásy se podílela na vzniku koncepce zdravotní péče o lidi bez domova, 
která byla schválena vládou v roce 2013. Součástí této koncepce je budování krajských chudin-
ských ordinací. 
V roce 2017 jsme i díky podpoře našich dárců mohli získat finanční prostředky na projekt SoS auto pro 
terénní služby v Praze a ordinaci pro chudé v ostravě. SoS auto a jeho vnitřní vybavení bylo 
dofinancováno částkou 215 822,77 kč. ordinaci pro chudé v ostravě naši dárci v roce 2017 
podpořili částkou 70 450 kč. 
speciálně upravené auto pro terénní programy pro lidi bez domova v praze se rozjelo na podzim a mohli 
jsme tak tolik potřebnou pomoc přivézt přímo na místo. nyní jsme schopni osoby bez domova lépe 
a efektivněji ošetřit a poskytnout jim sociální pomoc a péči. Autem se vyjíždí na předem vytipovaná 
místa a zajišťuje se výdej materiální pomoci (teplé deky, oblečení, hygiena, polévka a teplý čaj), sociální 
poradenství, lehké ošetření a monitoring, v případě potřeby i krizový převoz osob.
Během roku jsme také shromažďovali finance na otevření naší 1. ordinace pro chudé v ostravě – ordi-
naci praktického lékaře s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke 
zdravotní péči (jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů 
a klientů azylových domů) s možností efektivně řešit jejich problémy v rámci komplexního týmu – 
lékař, sestra, sociální pracovník, terénní pracovník. ordinaci se podařilo vybavit a připravit k provozu na 
konci roku 2017. propagaci ordinace mezi cílovou skupinou jsme podpořili motivačními balíčky, kdy 
terénní pracovníci motivovali klienty v terénu k návštěvě praktického lékaře a k účasti na preventivní 
prohlídce „za odměnu“ motivačního balíčku, který obsahuje stravenku na nákup potravin a vitamíny. 
v roce 2017 naši dárci podpořili Motivační balíčky částkou 37 150 kč. při návštěvě ordinace mo-
hou dále pacienti využít i hygienické zařízení (teplá sprcha, čisté oblečení) a svoji životní situaci konzul-
tovat se sociálním pracovníkem.
děkujeme všem, kteří nám pomohli pomoci potřebným.
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v roce 2018 
budeme navazovat 

na velmi úspěšný pro- 
jekt nocleženka. Aktuálně 

se budeme zabývat komunikací 
a podporou zdravotní péče pro lidi bez 
domova a soustředit se budeme i na 
získání financí pro farmu strahovice,

která provozuje svou vlastní sý-
rárnu. chceme uspořádat i ce-
lonárodní sbírku ponožek 
a spodního prádla.

NocležeNka
Tento, doposud nejúspěšnější projekt Armády spásy v české republice, funguje na velmi jednoduchém 
principu. Veřejnost přímo participuje na pomoci lidem bez domova tím, že online zakupuje poukazy, 
tzv. „nocleženky,“ které umožňují člověku bez domova přenocovat v noclehárně Armády spásy.
Během roku 2017 se do projektu zapojilo zhruba 8 000 dárců, kteří zakoupili nocleženky pro osoby 
bez domova. novinkou v této sezóně byla možnost zakoupit nocleženku jako dárek s dárkovým cer-
tifikátem, čehož dárci hojně využívali zejména v čase předvánočním. V tuto chvíli jsou do projektu 
zapojeny již všechny noclehárny Armády spásy, konkrétně v praze, Brně, ostravě, Karlových Varech, 
opavě, Krnově, Šumperku a Havířově. nocleženky jsou rozdávány terénními sociálními pracovníky 
lidem bez domova, kteří díky nim mohou strávit zdarma noc v teple, mají možnost provést osobní 
hygienu, dostanou teplý čaj a polévku. projekt velmi zaujal i média, mnohokrát se o něm hovořilo 
v české televizi, českém rozhlasu i v dalších médiích. Taktéž proběhlo na podporu projektu několik 
akcí, například benefiční koncert pod projektem Zkoleduj se, či prodej nocleženek na charitativních 
trzích. Velmi děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili a přispěli tak k jeho podpoře, či propagaci. 
www.noclezenka.cz
 
 

váNočNÍ kaMPaŇ „DaRuJ StRaveNku“
V listopadu a prosinci 2017 probíhala mezi spřátelenými společnostmi vánoční kampaň „daruj straven-
ku“. Kampaň probíhala na principu, kdy si zaměstnanci v předvánočním období odpustili oběd, či kávu 
a stravenku věnovali pro potřeby lidí bez domova. Celkem se zapojilo 5 firem, v některých se sbírka spo-
jila i s krátkým setkáním a povídáním o poslání a práci Armády spásy. Akce se všem velmi líbila a přinesla 
stravenky v hodnotě přes 40 000 korun. Jedna ze společností se dokonce rozhodla nás stravenkami 
podporovat pravidelně. Za stravenky byly nakoupeny potraviny na vánoční večeře pro lidi bez domova, 
část jich slouží jako součást motivačních balíčků v ordinaci pro chudé v ostravě a některé jsou rozdává-
ny přímo lidem bez domova na službách noclehárny. moc děkujeme všem společnostem a hlavně jejich 
zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili. 

kotlÍková váNočNÍ SBÍRka
Každoročně probíhala během adventu i vánoční kotlíková sbírka. Zapojilo se celkem 9 měst a vybralo se 
351 365,74 Kč. děkujeme všem, kteří přispěli nejen na vánoční programy v našich centrech a podpořili tak 
dobrou věc. 

Fu
n

d
r

A
si

n
g

66



středisko/služba
materiálové 

náklady
energie služby

osobní 
náklady

ostatní 
náklady

náklady 
celkem

praha – Ústředí 1 450 278 297 964 5 580 633 10 073 159 27 203 352 44 605 385

it 179 907 0 471 629 2 629 669 27 281 3 308 487

oblastní ředitelství pro moravskoslezský kraj 155 809 0 165 206 2 387 282 113 236 2 821 533

oblastní ředitelství (praha, karlovy vary, jirkov) 90 092 0 168 230 252 737 17 908 528 966

oblastní ředitelství (šumperk, brno, přerov) 142 345 15 604 156 600 1 454 610 55 801 1 824 960

Zdravotní ordinace ostrava 148 301 0 291 72 080 5 387 226 058

oppA rozvoj – As praha 27 397 0 176 254 533 320 1 285 738 256

brno kc staňkova – nZdm 301 119 144 819 306 801 1 350 159 878 246 2 981 145

brno kc körnerova – nZdm 322 065 90 883 415 488 1 342 548 373 373 2 544 356

brno kc jonáš – nZdm 235 778 66 156 331 396 1 271 625 239 324 2 144 278

brno css josefa korbela – azylový dům 1 053 697 1 454 576 1 420 453 5 171 318 1 526 090 10 626 135

brno css josefa korbela – noclehárna 281 258 506 689 305 551 1 757 878 409 425 3 260 802

brno css josefa korbela – ndc 596 415 309 160 282 186 1 028 043 300 147 2 515 952

brno css josefa korbela – nkc 90 590 40 0 62 708 253 153 591

brno css josefa korbela – prevence 135 304 74 679 143 738 1 662 249 230 137 2 246 107

brno css josefa korbela – terénní program 122 288 46 454 50 510 446 321 79 905 745 478

brno staňkova – sociální byty 221 060 566 130 313 223 0 850 604 1 951 017

křižánky 19 510 29 812 22 803 104 923 182 874 359 923

přerov dmd 427 682 793 411 185 228 3 882 785 771 835 6 060 940

přerov nZdm (od 2016) 146 417 106 499 217 441 1 700 879 265 650 2 436 886

karlovy vary kc 3 182 0 65 637 84 666 17 842 171 327

karlovy vary – nZdm 93 512 109 014 131 538 1 942 131 29 987 2 306 182

karlovy vary centrum soc. služeb – azylový dům 253 076 348 207 271 510 3 199 239 770 343 4 842 375

karlovy vary centrum soc. služeb – nocl. 154 850 118 842 70 246 2 438 269 176 910 2 959 117

karlovy vary centrum soc. služeb – ndc 482 118 136 545 212 019 1 255 709 18 126 2 104 516

karlovy vary css – chodov second hand 40 669 15 500 2 246 500 200 59 115

krnov kc – sAs senioři 17 081 18 231 31 001 1 185 928 200 550 1 452 790

krnov kc – nZdm 40 210 33 326 46 823 1 600 019 249 009 1 969 387

krnov centrum sociálních služeb – azylový dům 318 334 784 376 402 372 6 804 505 1 234 229 9 543 816

krnov centrum sociálních služeb – noclehárna 44 682 95 621 19 934 1 346 970 181 869 1 689 076

krnov centrum sociálních služeb – ndc 16 290 76 495 10 357 608 128 86 664 797 935

krnov css – terénní program 22 845 10 105 49 692 1 287 452 168 078 1 538 171

opava Azylový dům pro matky s dětmi 445 688 595 523 287 636 3 914 405 721 198 5 964 449

opava dmd noclehárna 23 774 51 275 9 114 711 127 94 926 890 216

opava css samaritán – azylový dům 187 945 392 545 440 407 2 739 950 577 774 4 338 620

opava css samaritán – noclehárna 64 136 104 245 29 627 1 401 689 194 416 1 794 112

opava css samaritán – ndc 50 205 52 121 17 089 1 011 987 151 584 1 282 986

opava css – terénní program 8 255 6 040 4 407 452 989 58 041 529 733

opava css sociál.rehabilitace 29 936 14 956 8 553 540 097 78 036 671 578

kopřivnice – nZdm 341 077 136 844 43 212 1 331 801 229 733 2 082 667

Frýdek-místek prevence bezdomovectví 176 763 42 441 99 706 1 329 294 200 746 1 848 950

Frýdek-místek domov přístav 1 390 699 522 734 569 353 7 560 920 1 341 761 11 385 467

ostrava komunitní centrum – nZdm 274 854 64 255 390 162 1 405 540 261 736 2 396 545

ostrava dmd – azylový dům 1 018 386 778 903 329 248 4 496 989 1 571 625 8 195 151

ostrava dmd – noclehárna 80 568 40 166 2 564 1 103 670 147 236 1 374 203
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středisko/služba
Úhrada za 

služby
jiné ostatní 

výnosy
přijaté příspěvky provozní dotace výnosy celkem

praha – Ústředí 0 27 747 397 6 646 621 0 34 394 018

it 0 23 487 0 0 23 487

oblastní ředitelství pro moravskoslezský kraj 0 135 729 150 30 000 165 879

oblastní ředitelství (praha, karlovy vary, jirkov) 0 0 0 0 0

oblastní ředitelství (šumperk, brno, přerov) 0 0 0 0 0

Zdravotní ordinace ostrava 0 4 207 692 50 000 257 696

oppA rozvoj – As praha 0 0 0 0 753 589

brno kc staňkova – nZdm 0 92 6 502 1 989 900 1 996 494

brno kc körnerova – nZdm 0 0 6 295 2 029 900 2 036 195

brno kc jonáš – nZdm 0 2 475 9 326 1 850 200 1 862 001

brno css josefa korbela – azylový dům 10 387 316 6 045 0 0 10 393 361

brno css josefa korbela – noclehárna 549 052 6 821 166 562 2 422 900 3 145 335

brno css josefa korbela – ndc 49 544 4 639 88 131 1 942 821 2 085 135

brno css josefa korbela – nkc 0 0 0 148 672 148 672

brno css josefa korbela – prevence 0 39 085 0 1 876 900 1 915 985

brno css josefa korbela – terénní program 0 0 3 689 640 505 644 194

brno staňkova – sociální byty 1 336 473 6 962 0 0 1 343 435

křižánky 31 500 0 313 041 0 344 541

přerov dmd 5 827 572 16 826 0 335 000 6 179 398

přerov nZdm (od 2016) 0 0 31 022 2 349 211 2 380 233

karlovy vary kc 0 0 0 0 0

karlovy vary – nZdm 0 0 12 000 2 232 000 2 244 000

karlovy vary centrum soc. služeb – azylový dům 799 016 185 28 420 3 854 400 4 682 021

karlovy vary centrum soc. služeb – nocl. 228 708 0 2 584 2 690 800 2 922 092

karlovy vary centrum soc. služeb – ndc 8 278 300 0 2 081 100 2 089 678

karlovy vary css – chodov second hand 0 17 683 40 669 0 58 352

krnov kc – sAs senioři 0 492 2 100 1 168 000 1 170 592

krnov kc – nZdm 0 0 11 409 1 787 000 1 798 409

krnov centrum sociálních služeb – azylový dům 1 959 386 16 816 25 520 8 418 000 10 419 722

krnov centrum sociálních služeb – noclehárna 143 848 603 900 1 483 500 1 628 851

krnov centrum sociálních služeb – ndc 825 3 562 10 170 607 000 621 557

krnov css – terénní program 0 0 1 850 1 275 000 1 276 850

opava Azylový dům pro matky s dětmi 1 335 345 21 097 369 116 4 238 891 5 964 449

opava dmd noclehárna 80 195 0 0 831 000 911 195

opava css samaritán – azylový dům 1 255 554 74 859 64 418 2 943 789 4 338 620

opava css samaritán – noclehárna 239 493 30 585 1 638 000 1 878 108

opava css samaritán – ndc 30 623 8 694 5 501 1 087 000 1 131 818

opava css – terénní program 0 0 0 486 000 486 000

opava css sociál.rehabilitace 0 0 0 530 000 530 000

kopřivnice – nZdm 0 14 0 2 015 000 2 015 014

Frýdek-místek prevence bezdomovectví 0 60 0 1 690 000 1 690 060

Frýdek-místek domov přístav 4 614 830 49 023 110 340 6 672 000 11 446 193

ostrava komunitní centrum – nZdm 0 0 22 057 2 183 000 2 205 057

ostrava dmd – azylový dům 1 679 263 10 714 907 6 941 648 8 632 532

ostrava dmd – noclehárna 91 790 473 17 053 1 268 000 1 377 316
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středisko/služba
materiálové 

náklady
energie služby

osobní 
náklady

ostatní
náklady

náklady 
celkem

ostrava domov přístav 5 906 164 1 304 355 2 809 811 17 569 174 3 659 164 31 248 668

ostrava centrum sociálních služeb – azylový dům 799 985 386 257 1 376 254 4 953 993 1 747 234 9 263 723

ostrava centrum sociálních služeb – noclehárna 409 943 625 390 389 756 1 933 634 488 844 3 847 567

ostrava centrum sociálních služeb – ndc 234 669 50 498 420 863 1 218 863 272 699 2 197 593

ostrava css – terénní programy 232 062 0 26 533 1 356 228 1 320 1 616 143

ostrava prevence bezdomovectví 482 154 193 532 690 932 5 823 598 901 812 8 092 027

ostrava domov přístav 2 2 196 582 411 854 626 012 7 868 602 1 364 496 12 467 546

ostrava kc – sAs senioři 150 858 205 235 72 662 1 395 965 233 768 2 058 487

havířov kc – sAs pro rodiny s dětmi 14 245 4 835 23 307 875 369 116 430 1 034 187

havířov komunitní centrum – sAs senioři 38 284 4 317 94 391 946 854 222 768 1 306 613

havířov komunitní centrum – nZdm 12 020 5 708 66 625 1 109 958 133 951 1 328 262

havířov dům pro matky s dětmi 226 225 710 630 552 843 4 500 404 928 598 6 918 700

havířov prevence bezdomovectví 20 981 3 653 28 279 1 195 121 156 477 1 404 512

havířov css Ad 403 561 344 884 591 348 3 583 827 818 193 5 741 813

havířov css – noclehárna 77 973 152 347 38 606 1 360 015 208 252 1 837 194

havířov css – terénní program 9 187 24 344 5 249 316 163 43 710 398 652

havířov dům pod svahem 558 894 252 903 544 840 3 390 736 822 707 5 570 080

havířov vyhlídka – služba pro ženy 46 934 83 760 664 282 875 128 203 910 1 874 013

bohumín prevence bezdomovectví 92 001 28 129 42 381 1 209 250 167 595 1 539 356

praha css bohuslava bureše – azylový dům    938 047 1 659 926 1 063 102 7 075 863 1 173 101 11 910 038

praha css bohuslava bureše – noclehárna 539 649 217 766 252 792 3 269 060 269 653 4 548 920

praha css bohuslava bureše – ndc 1 165 814 227 422 210 074 3 272 646 327 758 5 203 715

jirkov dmd – azylový dům 116 296 170 104 259 332 976 708 189 999 1 712 439

jirkov – sAs pro rodiny s dětmi jonatán 53 372 26 100 46 168 1 782 570 233 013 2 141 223

jirkov – nZdm Fontána 53 618 26 100 43 842 860 227 119 454 1 103 240

praha 3 komunitní centrum – sAs senioři 955 3 143 140 901 0 561 145 560

praha 5 kc – sAs senioři 96 182 79 246 183 071 351 720 92 721 802 940

praha css lidická – sociální rehabilitace 25 190 35 000 73 974 1 076 575 3 839 1 214 578

praha css lidická – terénní program 58 403 67 396 34 014 3 238 430 117 774 3 516 017

šumperk centrum sociálních služeb – azylový dům 614 166 369 787 476 738 2 880 883 714 353 5 055 927

šumperk centrum sociálních služeb – noclehárna 208 224 183 812 164 622 1 575 833 273 256 2 405 747

šumperk centrum sociálních služeb – ndc 208 158 124 757 105 760 938 648 176 602 1 553 925
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středisko/služba
Úhrada za 

služby
jiné ostatní 

výnosy
přijaté příspěvky provozní dotace výnosy celkem

ostrava domov přístav 13 268 431 455 339 76 500 17 820 462 31 620 732

ostrava centrum sociálních služeb – azylový dům 2 762 788 450 045 54 200 5 698 000 8 965 033

ostrava centrum sociálních služeb – noclehárna 582 664 2 680 0 3 070 000 3 655 344

ostrava centrum sociálních služeb – ndc 54 274 68 501 0 1 865 668 1 988 443

ostrava css – terénní programy 0 0 0 1 616 143 1 616 143

ostrava prevence bezdomovectví 0 216 0 6 744 349 6 744 565

ostrava domov přístav 2 5 439 498 28 471 0 6 752 000 12 219 969

ostrava kc – sAs senioři 0 34 1 594 1 767 000 1 768 628

havířov kc-sAs pro rodiny s dětmi 0 0 72 835 909 000 981 835

havířov komunitní centrum – sAs senioři 0 2 000 7 999 1 167 114 1 177 113

havířov komunitní centrum – nZdm 0 0 110 000 960 000 1 070 000

havířov dům pro matky s dětmi 1 445 281 20 005 122 690 5 330 724 6 918 700

havířov prevence bezdomovectví 0 2 911 0 1 163 600 1 166 511

havířov css azylový dům 1 661 731 1 857 0 4 126 425 5 790 013

havířov css – noclehárna 264 585 499 0 1 680 000 1 945 084

havířov css – terénní program 0 0 0 356 000 356 000

havířov dům pod svahem 1 358 556 27 187 167 075 4 351 878 5 904 696

havířov vyhlídka – služba pro ženy 360 920 800 0 1 657 000 2 018 720

bohumín prevence bezdomovectví 0 50 0 1 244 000 1 244 050

praha css bohuslava bureše – Ad    3 559 636 51 860 17 340 9 927 597 13 556 433

praha css bohuslava bureše – noclehárna 537 156 548 0 4 141 000 4 678 704

praha css bohuslava bureše – ndc 22 126 9 244 20 000 4 955 000 5 006 370

jirkov dmd – azylový dům 310 580 0 0 1 538 907 1 849 487

jirkov – sAs pro rodiny s dětmi jonatán 0 0 0 1 993 113 1 993 113

jirkov – nZdm Fontána 0 0 0 1 041 998 1 041 998

praha 3 komunitní centrum – sAs senioři 0 0 0 0 0

praha 5 kc – sAs senioři 0 408 716 194 0 716 602

praha css lidická – sociální rehabilitace 0 0 0 1 052 673 1 052 673

praha css lidická – terénní program 0 106 202 2 000 3 098 762 3 206 964

šumperk centrum sociálních služeb – azylový dům 4 039 253 120 518 14 000 925 708 5 099 479

šumperk centrum sociálních služeb – noclehárna 281 889 0 0 2 102 530 2 384 419

šumperk centrum sociálních služeb – ndc 0 425 10 252 1 497 834 1 508 511
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PANTONE - FLEXO 

PANTONE - OFSET 

CMYK - FLEXO 

CMYK - OFSET 

 

Potravinová banka v Ostravě, o.s. 

GROUP

Mohelnice
mezi  Hanou a Jeseníky

CMYK

Ve škálách šedi

“ pérovka “

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropská unie 
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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�.� ������� základní verze

Zkr�cen� z�kl�dní verze logotypu 
������≈������. T�to verze může být užit� 
v příp�dě, kdy vymezený prostor znemož-
ňuje smysluplnou �plik�ci z�kl�dní hori-
zont�lní verze.

������� ����� vertik�lní b�nnery,  
poklopy k�n�liz�ce, čtvercové cedule

Z�kl�dní horizont�lní verze logotypu 
������≈������. T�to verze je preferov�n� 
� m� domin�ntní funkci v komunik�ci 
měst�.

Zkr�cený logotyp �≈�. T�to verze je ide-
�lní všude t�m, kde je ž�doucí z�chov�t 
m�xim�lní velikost zn�čky n� minim�lní 
ploše.

������� ����� F�cebook z�hl�ví, drobn� 
ozn�čení invent�ře, cedulky, ikonky
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