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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.

Organizační struktura k 31. 12. 2016
Mezinárodní ústředí Armády spásy
Adresa: 101 Queen Victoria St, Londýn, Spojené Království
Velitel: Generál André Cox

Územní velitelství pro Nizozemí a ČR
Adresa: Spoordreef 10, Almere, Nizozemí
Územní velitel: Komisař Hans van Vliet

Ústředí Armády spásy v České republice
Adresa: Petržílkova 2 565/23, 158 00 Praha 5
Národní velitel a statutární zástupce: Major Teunis T. Scholtens
Tel.: +420 251 106 424
E-mail: ustredi@armadaspasy.cz
Členové managementu organizace:
Major Ria Scholtens, zástupce národního velitele
Envoy Pavla Vopeláková, Business Administration Manager
Major Rein van Wagtendonk, národní ředitel sborů a komunitních center
Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb
Jan Benda, hlavní ekonom

Další podrobnosti a kontakt na jednotlivá zařízení Armády spásy najdete na www.armadaspasy.cz

Založení Armády spásy
Armádu spásy založil v roce 1865 metodistický
kazatel William Booth. Od chvíle, kdy se jako
dospívající chlapec obrátil ke křesťanství, měl velký
zájem o chudé a nevěřící lidi. V roce 1865 se setkal
se skupinou křesťanů, kteří pořádali setkání
ve Východním Londýně, což byla jedna z nejchudších
čtvrtí města. Tak začala práce, která byla známá jako
„Křesťanská misie“.
V roce 1878 se zrodil název „Armáda spásy“.
Hnutí si osvojilo vojenský způsob organizace,
uniformy a terminologii a brzy se rozšířilo po celé
Británii a pak do mnoha dalších zemí.
Smyslem života Williama Bootha bylo pomoci těm
nejubožejším lidem, kteří žili na ulici, utápěli se ve
špíně, alkoholu a beznaději. Těmto lidem nabízel
střechu nad hlavou (tzv. útulky), jídlo, hygienu,
a také duchovní rozměr života. Věděl, že nemůže
„nabídnout jen čistou košili“, ale že pomoc musí
být komplexní. Z toho vznikl dodnes platný slogan
Armády spásy platný po celém světě: Soup, Soap,
Salvation. Polévka, mýdlo a spasení.
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Armáda spásy v České republice
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foto: majoři Teunis a Ria Scholtens

Cílem Armády spásy vždy bylo, aby společnost věnovala
pozornost lidem, kteří potřebují pomoc.
Těm méně šťastným.
Lidem, pro které život byl nebo je těžký.
Armáda spásy věří, že lidé si zaslouží příležitost k obnově
svých životů, a k tomu jim chceme co nejvíce pomoci.
Protože také věříme, že lidé jsou Božím obrazem.
Bez ohledu na to, jak vypadají.
Bez ohledu na to, jakou mají povahu.
Bez ohledu na to, zda jsou špinaví anebo nevoní.
Bez ohledu na to, jak jsou vychovaní nebo ovlivnění svou
kulturou.
Naše pomoc je založena na křesťanských hodnotách:
Víry: věříme, že každý člověk je Božím stvořením a je obrazem Božím.
Naděje: na příkladu Ježíše Krista nabízíme naději každému,
ať už se ocitl v jakékoli situaci.
Lásky: chceme ztělesňovat Boží lásku lidem a starat se o ně,
protože víme, že Bůh miluje každého člověka bezpodmínečně.
V této výroční zprávě naleznete výsledky snažení Armády
spásy v roce 2016.

Poskytnou vám detailnější pohled na naši duchovní a sociální
práci a její výsledky.
Jsme velice vděční všem našim sponzorům, partnerům
a zvláště všem našim zaměstnancům, kteří na sebe vzali úkol
být tu „bezpodmínečně“ pro každého, kdo to potřebuje.
Modlíme se, aby je Bůh i nadále vedl a naplňovat svou silou
a mocí.
V Armádě spásy stále věříme, že pokud nabídneme víru,
naději a lásku jednotlivci, bude z toho mít prospěch celá
společnost.
Svět se stane lepším místem.
Touto cestou půjde Armáda spásy i v roce 2017 a věříme, že
můžeme počítat s pomocí mnohých z vás.
S přáním Božího požehnání každému čtenáři této výroční
zprávy,
Majoři Teunis a Ria Scholtensovi
národní velitelé Armády spásy
v České republice a na Slovensku

ARMÁDA SPÁSY –
CÍRKEV
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Sborová a duchovní práce Armády spásy jsou důležitou
součástí Armády spásy, a to také v České republice.
Armáda spásy je křesťanským hnutím, které šíří evangelium
Ježíše Krista mezi lidi tím, že s nimi sdílí Boží lásku a prakticky
jim pomáhá.
V roce 2016 vznikl management sborů, který se zabývá nejen sborovou prací, ale i kaplanskou prací v rámci sociálních
projektů.
Management sborů má 5 členů, mezi něž patří národní ředitel sborové práce, který je zároveň předsedajícím. Mezi členy
managementu sborů jsou také národní koordinátoři jmenovaní v roce 2016, a to pro: práci s mládeží a dětmi, službu
ženám a národní koordinátor programu „Přirozený růst
církve” (NCD). Národní koordinátorka modlitební sítě se setkání účastní alespoň jednou za rok.
Členové managementu sborů jsou zapojeni do strategického plánování pro sbory, ale zabývají se také zásadními
věcmi souvisejícími s rozvojem sborů a duchovní práce
Armády spásy a společné práce se sociální částí Armády.

V roce 2015 byl představen plán sborů. Sbor vnímáme jako
živou organizaci, která je ovlivňována okolnostmi a v neposlední řadě Duchem svatým. Pro každý sbor je důležité si
udělat čas, zamyslet se a sepsat, jak asi bude následující rok
vypadat. Během plánování je důležité nezapomínat na rozvoj
samostatnosti každého sboru.
V roce 2016 byl pro každý sbor základem plánování strategický plán pro sbory. Vytvoření takového plánu umožňuje
zapojení všech členů sboru a napomáhá sborové radě lépe
se zamyslet nad tím, na co by se měl sbor do budoucna
soustředit.
V průběhu roku se národní ředitel pro sborovou práci pravidelně setkává s národním ředitelem sociálních služeb, aby
zaručili vzájemnou dobrou spolupráci a porozumění.
Rein L. van Wagtendonk (major)
národní ředitel pro sborovou práci a komunitní centra

6

Armáda spásy – církev
Petržílkova 2 565/23, 158 00 Praha 5
IČ: 02144034
právní forma: církevní organizace

Sbory Armády spásy

7

statutární zástupce: Major Teunis T. Scholtens
ředitel pro sbory: Major Rein van Wagtendonk
datum registrace: 25. 9. 2013

Významné události v roce 2016
• V únoru se konal Den smlouvy vojáka (viz níže) • V březnu se ženy setkaly na Regionálních dnech v Praze a v Ostravě
• V letních měsících nás navštívil misijní tým z USA • V červenci proběhl tábor pro děti • V listopadu se konal Program
Emma
Den smlouvy vojáka
V České a Slovenské republice se v únoru konal první Den smlouvy vojáka. Kolem 60 salutistů Armády spásy z obou republik
se setkalo v Brně, kde společně chválili a modlili se. Byly pro ně připraveny různé workshopy, během kterých diskutovali
o tom, co znamená být salutistou v 21. století, a to hlavně v prostředí, ve kterém žijí. Sdíleli navzájem své zkušenosti
a měli možnost se povzbudit. Na konci společného dne během chval skoro všichni salutisté obnovili svou smlouvu s Pánem
a s Armádou.
Program Emma
Kolem 60 důstojníků, kadetů, ředitelů a dalších vedoucích Armády spásy v České republice a na Slovensku se zúčastnilo
Programu Emma na začátku listopadu. Tyto dva dny jsme strávili společně jako klíčoví pracovníci, kteří mají být nositeli
poslání Armády spásy.
Zamysleli jsme se nad tím, odkud Armáda spásy vychází a jak se od začátku své působnosti vyvíjela. Další témata byla:
Co je v naší DNA?
Co je naší identitou?
Jaké jsou naše zásady, naše hlavní hodnoty?
Co je naším posláním?
Vyučování a diskuze byly pod vedením Hanse Bloma MA z Nizozemí a plukovníka Anne Florence Tursi z Itálie. Oba jsou
součástí Programu Catherine, ze kterého Program Emma vzešel. Tento program byl speciálně připraven pro Armádu spásy
v České a Slovenské republice.
Ačkoliv někteří z účastníků již v Armádě spásy pracují léta, všem se dostalo nových informací. To platilo i pro novější zaměstnance a některé důstojníky a kadety. Zabývali jsme se kořeny Armády spásy jako evangelikálního hnutí, důvodem sociální
pomoci lidem v nouzi a propojením sociálního a duchovního vlivu na lidi, se kterými v Armádě spásy přicházíme do styku.
Bylo nám připomenuto, že cokoliv děláme, děláme z lásky k Bohu a k lidem a z víry, že život člověka může být opravdu
proměněn pouze za předpokladu, že přijme Ježíše jako svého Spasitele.
Všichni účastníci si uvědomili, že je důležité být jednotnými v našem poslání „polévka, mýdlo a spasení“.
Proto musíme zůstávat ve vztahu s Bohem, se sebou navzájem a se světem.

Přirozený růst církve
V roce 2016 se Armáda spásy začala připravovat na účast v programu „Přirozeného růstu církve“ (anglická zkratka NCD),
což je mezinárodní program podporující růst místních sborů. Jeho základem je vyučování 8 základních charakteristik, které
rostoucí sbory mají. Následným dotazníkem ve sboru se zjistí nejslabší charakteristika.
Malé klíčové týmy pak pracují na změnách v dané oblasti spolu s mentorem NCD. Major Aleš Malach byl pověřen koordinací tohoto programu a účastnil se v květnu konference NCD v Anglii a ve sborech v Krnově, Přerově a Šumperku vyučoval
o základech NCD.

Proběhlo několik školení sborových důstojníků plukovníkem Henrikem Andersonem, který má již s programem mnoho
zkušeností z několika zemí, kde sloužil. Na podzim proběhl pilotní dotazníkový průzkum v přerovském sboru. Major Aleš
Malach bude působit i jako mentor pro práci plánovací skupinky v Přerově.

Služba ženám

PRÁCE S MLÁDEŽÍ A S DĚTMI
• Dětský tábor v Domašově za pomoci misijního týmu z USA West • Přípravný a školící víkend pro vedoucí dětského tábora
• Misijní tým z USA West sloužil v Galantě (Slovensko), Havířově, Ostravě, Opavě, Krnově a na dětském táboře • Přespání pro děti a mládež, kteří jsou mladými vojáky nebo pravidelně navštěvují aktivity sboru • Národní koordinátor kapitán
Peter Beeldman se zúčastnil školícího víkendu pro pracovníky s mládeží • Národní koordinátor se zúčastnil evropské sítě
koordinátorů práce s mládeží • Přípravy nových materiálů pro mladé vojáky • Příprava GAP-year zkušeností (rok volna
studenta po ukončení střední školy a před nástupem na univerzitu), nejen na národní úrovni, ale i v rámci celoevropské
sítě (European Netowork) • Různé místní iniciativy • Národní koordinátor se zúčastnil setkání odborné skupiny pro NZDM
a plánuje nadále s ní spolupracovat • Příprava materiálů Safe-and-Sound pro práci s mládeží v rámci sborů
Běh pro dětský úsměv – dobroběžecký fundraising, který podpořil děti ze sociálně znevýhodněných rodin, aby se mohly
účastnit dětského tábora v Domašově.

MODLITEBNÍ SÍŤ
• Rozesílání měsíčního modlitebního programu kapitánkou Christou Beeldman, koordinátorkou služby • Každodenní modlitby na Facebook.com/ModlitbetArmadaSpasy • Národní účast na Světovém dnu modliteb (první pátek v měsíci březnu)
• Sbory se na národní úrovni účastní týdenních modliteb 24/7 • Spolupráce s partnerskými modlitebními organizacemi
v Nizozemí a ve Spojeném království • Připojení se k Mezinárodnímu modlitebnímu setkání, které se koná každý týden
v rámci akce Celý svět se modlí
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Služba ženám byla v roce 2016 nově podpořena pověřením důstojnice majorky Janneke Rozemy, jako národní koordinátorky
služby ženám v České republice, na částečný úvazek.
Koordinátorka sepsala strategický a akční plán na příštích 5 let.
Již několik let se pořádají Regionální dny žen. Minulý rok jsme uspořádali dva. Tématem bylo: “Ženy, které něco změnily”.
Příkladem nám byla Evangeline Booth. Součástí dnů bylo vyučování o ní a o jejím vlivu na Armádu spásy.
Dalšími částmi programu byly: chvály, společenství, tvořivost a osobní cíle do budoucna. Ženy tak mohou sledovat svůj
vlastní vliv a pokrok.
Během Regionálních dnů byla také představena misijní služba. Jedná se o aktivitu na získávání peněz nebo materiálů
na zvláštní misijní projekty v naší zemi nebo v zahraničí. Cílem pro období 2016/2017 je pomoci ženám v českém vězení
sbírkou praktických věcí, jako jsou třeba toaletní a psací potřeby. Tyto věci budou distribuovány Armádní vězeňskou službou.
První příručka, která obsahovala nápady na programy, materiály a biblické studie na tři měsíce, vyšla v září.
Pro biblickou studii jsme využili materiály z mezinárodního ústředí – služby ženám, s názvem: Radostně Jeho.
V listopadu byla založena Rada pro službu ženám. Rada má tři členky, které spolupracují s národní koordinátorkou na dalším
rozvoji služby ženám a poskytují praktickou pomoc v organizaci speciálních akcí pro ženy.

Sbor a komunitní centrum Praha
Sbor a komunitní centrum Praha
Lidická 18a
150 00 Praha 5
T +420 773 795 002
E petr_janousek@czh.salvationarmy.org

Komunitní centrum Praha 3
Biskupcova 36
130 00 Praha 3
T +420 773 770 222
E kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Sbor A akomunitní centrum Armády spásy Praha
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• 30. 6. 2016 předání prostoru na Biskupcové 36 původním majitelům a stěhování do prozatímních prostor na Biskupcové 38
• 1. 9. 2016 podepsání smlouvy o pronájmu nových prostor na Biskupcové 38 a zahájení příprav pro nutnou rekonstrukci

Firemní a soukromí dárci

Dárci a podporovatelé

Dary pro komunitní centrum
Mimořádný dar od anonymního dárce ve výši 2 000 000
Dar z dědictví
100 000
Dary od soukromých dárců
69 470
Dary pro sbor
Sbírky a desátky
221 671
Veřejná sbírka
5 101
Materiální dary
Potraviny a oblečení – Anglikánská církev u Sv. Klimenta
v Praze + množství anonymních dárců

Městská část Praha 3
Městská část Praha 5

99 000
50 000

rok 2016
Rok 2016 se pro pražský sbor nesl v duchu dvou velkých
zkoušek: projektu pomoci iráckým křesťanským uprchlíkům a proměny komunitního centra na Žižkově.
Se souhlasem sboru zastával sborový důstojník funkci
koordinátora pro Prahu v projektu Generace21. Přes
mediální bouře se většině uprchlíků povedlo úspěšně
nastoupit cestu integrace do české společnosti. Oslabení kapacity sborového důstojníka představovalo výzvu
pro celý sbor, který se do běžného provozu zapojil v hojné
míře. Přes všechny nesnáze jsme zachovali všechny klíčové aktivity sboru.
Druhou velkou zkouškou byla transformace komunitního centra na Praze 3. Cílem bylo nalezení finančně udržitelného modelu fungování. Nelehká rozhodnutí neulehčoval fakt, že na adrese Biskupcova 36 Armáda spásy
v ČR začínala obnovu své činnosti a s prostorem se pojily nostalgické vzpomínky. Další těžkostí byla nutnost

propustit koordinátorku projektu, která za léta své práce
vtiskla místu neopakovatelnou atmosféru. Díky dobrovolnickému nasazení vojáků sboru a samotných klientů se
však klíčové aktivity centra podařilo udržet. Jde o pěvecký
sbor Radostné stáří, který pravidelně několikrát do roka
vystupuje s lidovými a duchovními písněmi v zařízeních
pro seniory. Dále pak kroužek ručních prací, který Radostnému stáří dodává dárky rozdávané při vystoupeních.
Pokračují také kurzy angličtiny. K úspěchům patří i to,
že nové levnější prostory jsou v těsném sousedství těch
původních. Zůstáváme tedy v oblasti horního Žižkova.
Ve všech náročných výzvách nám byla kompasem i útěchou nekonečná Boží milost, která se nám při všech nesnázích hojně dostávala. Po náročném roce zůstal pražský
sbor Armády spásy místem, kde mohou lidé v hlavním
městě zakoušet Boží blízkost.

Sbor Armády spásy KArlovy VAry
Jugoslávská 16
360 01 Karlovy Vary
T +420 773 795 004
E daniel_bisko@czh.salvationarmy.org

Významné události v roce 2016

Firemní a soukromí dárci
F-Nadace – poskytla finanční pomoc pro evangelizační pomůcky a bible
Potravinová banka Karlovarského kraje, z. s., C&A Moda, s. r. o.
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Sbor Armády spásy Karlovy Vary

• Zahájení Baby clubu • Návštěva Sboru a dobrovolníků z Chemnitzu (Německo) • Podílení se na rozvoji potravinové banky
Karlovy Vary • Pořádání velkých víkendových akcí pro NZDM • Spolupráce s NZDM na jednodenních akcích • Pořádání
sportovního odpoledne a jiných společných akcí s SOS vesničkou • Rozvoj vězeňské služby v regionu • Zajištění potravinové
sbírky • Zajištění vánoční kotlíkové sbírky za celé Karlovy Vary • Rozvoj komunitního centra • Účast na vánočních trzích

Sbor Armády spásy Brno
Staňkova 6
602 00 Brno
T +420 773 795 006
E Marketa_Mamojkova@czh.salvationarmy.org

Významné události v roce 2016

Sbor Armády spásy Brno
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• Nově příchozí na nedělních bohoslužbách – hojná účast na pátečních misijních bohoslužbách v centru AS Körnerova
• Pondělní bohoslužby pro klienty azylového domu, noclehárny a denního centra • V červnu ve spolupráci s gospelovým
seskupením uspořádání benefičního Gospel-funky odpoledne na podporu neslyšící dívky (která se také díky tomuto mohla
zúčastnit křesťanského tábora pro neslyšící) • V červnu pravidelné letní evangelizace v lokalitě romského gheta • 9. 10. 2016
přijetí 2 nových stoupenců • Otevření kroužku ručních prací pro klienty v azylovém domě • V říjnu návštěva Winter Knitting
Project (komisařka Marja van Vliet a další navštívili bohoslužby, rozdávali klientům šály, čepice a teplé svetry na zimní období) • 12. 11. 2016 ve spolupráci s Azylovým domem při národní potravinové sbírce vybráno přes 3,5 tuny potravin pro lidi v
nouzi • První adventní sobota – vystoupení naší hudební skupiny na vánočních trzích na náměstí Svobody • Od 1. 12. 2016
do 23. 12. 2016 pravidelná kotlíková sbírka na České • V neděli 18. 12. 2016 přijetí 2 nových vojáků • Silvestrovské setkání
ve sboru na Staňkové

Firemní a soukromí dárci
Členové sboru
Nedělní sbírky

25 000
48 912

Individuální dárci
Vánoční kotlíková sbírka

38 570
64 092

Svědectví Pavel Dirda/Stoupenec sboru AS Brno
Pochází z romské rodiny a většinu svého života byl profesionální hudebník, nyní hraje chvály pro Ježíše Krista.

SLOVO, KTERÉ UZDRAVUJE
Moje manželka mi nechávala na stolku Dobrou setbu,
biblické čtení na každý den. Přestože jsem byl často opilý, četl jsem jej a Boží slovo na mne působilo. Zajímavé
je, že dříve jsem četl i Bibli, ale nic mi to neříkalo. Boží
slovo ke mně začalo mluvit až pod vlivem přímluvných
modliteb.
Tři týdny před tím, než jsem dal svůj život Ježíši, jsem měl
duchovní sen. Zdálo se mi, že hraji před velkým publikem a klávesy přestaly hrát. Taková hrůza pro hudebníka!
V tom snu jsem se modlil: „Pane Ježíši, Ty můžeš všechno,
oprav klávesy, a já jsem Tvůj!“ Náhle klávesy začaly hrát.
Ráno jsem se vzbudil nezvykle radostný. Za pár dní k nám
přišel Igor Mamojka, pastor sboru Armády spásy. Modlil
se za mne a vedl mě, abych se v modlitbě odevzdal Bohu.
Největší zážitek po modlitbě za spasení byl, jak ze mne

všechno spadlo. Nikdy jsem neznal, co je pokoj. Moji neustálí průvodci – strach a úzkost zmizely. Pán Ježíš se mne
dotkl, uzdravil moji duši i tělo a zbavil mě všech závislostí.
Dříve jsem kouřil jednu cigaretu za druhou, ale teď již skoro 3 roky nekouřím vůbec. Alkohol a drogy odešly hned
a během pár týdnů také antidepresiva. Bůh mě plně vysvobodil. Teď zpívám a hraji s radostí a inspirací k novým
písním pro mne je odpouštějící láska Spasitele, který se
stal smyslem mého života.
U Romů jsou silná rodinná pouta. Když jsem uvěřil já,
nastala úžasná řetězová reakce. Uvěřili tři moji bratři
i maminka se sestrou. Brzy uvěřili také příbuzní mé manželky. Do naší rodiny přišla velká Boží milost. Jsem velice
vděčný, co pro mě a moji rodinu Bůh vykonal a koná.

Sbor a komunitní centrum
Ostrava-Poruba
M. Majerové 1733/6
708 00, Ostrava-Poruba
T +420 773 770 130
E sbor_ostrava@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Firemní a soukromí dárci
Finanční pomoc
New Yorker

94 667
567 281

Moje cesta
Žalm 25, 4–5
Ukaž mi, Hospodine, cesty své,
svým stezkám nauč mě.
Veď mě a uč mě pravdě své,
vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce,
na tebe spoléhám každý den!
Před čtyřmi lety jsem byla poprvé na nedělní bohoslužbě
ve sboru, loni jsem se stala stoupencem Armády spásy
a nyní vstupuji do Armády jako voják, a tak tady stojím
dnes před vámi.
Před třemi lety mi dala Janneke Rozema obrázek dvou
cest. Jedna je široká, dlážděná bohatstvím, pozlátkem
a mocí, která však vede k zatracení. Druhá cesta je úzká,
klikatá, je na ní mnoho překážek, avšak vede ke spasení.
Po té široké cestě jsem dlouho šla, žila jsem hříšný život,
byla jsem závislá na alkoholu a užívala si života, dokud
nepřišel pád. Zůstala jsem sama a bez prostředků.
Rok jsem žila v azylovém domě na Fifejdách, potom jsem
díky Armádě získala samostatné bydlení. Uvědomila jsem
si, že se nechci vrátit na tu širokou cestu a být zatracena,
ale že chci jít tou úzkou cestou, která nebude jednoduchá, ale povede ke spasení.
A tak chci vám všem, kteří jste mne na té cestě doprovázeli, sdíleli se mnou mé strasti a trápení, dnes poděkovat.

Děkuji Ivě a Rosťovi Czekajovým, Janneke a Friedě a v poslední době pak Františkovi a Andrejce Pekárkovým. Ale
děkuji také vám všem bratrům a sestrám, na které jsem
se vždy mohla obrátit a našla útěchu a pochopení. Teprve
nyní jsem pochopila, co je to být skutečně šťastná.
Vím ale, že bez Boží pomoci bych ničeho nedosáhla a dnes
bych tady před vámi nestála. To Ježíš, do jehož rukou
jsem vložila svůj život a který mne na mé cestě doprovází
a nikdy mne neopustí, způsobil změnu mého života. Jsem
šťastná, že mne poctil darem Ducha svatého.
Každý voják hledá své zaměření a působení v Armádě
spásy. Já jsem našla svou službu v pomoci lidem bez
domova a lidem v nouzi. A to proto, že tu situaci velmi
dobře znám, dokážu je pochopit a rozumím jim. S pomocí
našeho Pána Ježíše Krista a Ducha svatého se budu snažit
tuto úlohu splnit a nezklamat důvěru, která je mi dána.
Současně i moje práce v Přístavu II, kde jsem začala
pracovat jako pečovatelka, je moje Boží poslání.
Vím, že mne Bůh přivedl na tuto cestu, abych se stala
vojákem a že je to jeho Boží vůle pro mne.
Protože bez Boha, Ježíše Krista a Ducha svatého, by můj
život byl ničím. Amen.
Svědectví Marie Bernhardtové
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Sbor A komunitní centrum Ostrava-Poruba

• Provoz klubu Katka pro maminky s dětmi • Založení dětského křesťanského klubu Naděje • Regionální den žen 8. 3. 2016
• Večer na podporu pouliční medicíny • Zahradní slavnost a návštěva misijního týmu z USA • Dětský příměstský tábor
s výukou anglického jazyka • Regionální duchovní den • Rozvoz polévky lidem bez domova

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 2016

Sbor Armády spásy Opava
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• Letní pobyt misijního týmu z Ameriky • Vánoční trhy • Společné vánoční posezení Sboru a Sociálních služeb • Několik
požehnání dětí a jedno svatební požehnání

Firemní a soukromí dárci
New Yorker

Sbor Armády spásy HAvířov
J. Seiferta 8
736 01 Havířov – Město
T +420 773 770 173
E sbor_havirov@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Sbor Armády spásy Hvířov
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• Do sboru se nám přihlásili noví členové • Společně jsme o Velikonocích oslavili „hod Beránka“ • Každý pátek se se seniory
scházíme v našem klubu seniorů. V prosinci jsme vytvořili pěvecký sbor a uspořádali dva malé „koncerty“ pro lidi v domově
pro seniory • Navštívil nás ornitolog, který kroužkuje ptáky. Ukázal nám krásu Stvoření a vysvětlil nám, proč je kroužkování
ptáků důležité • S lidmi z klubu seniorů a lidmi z „následné péče“ jsme uspořádali speciální holandskou akci • V zařízení Pod
Svahem máme hodiny angličtiny • Dvakrát týdne (v pondělí a ve čtvrtek od 14 do 16 hodin) se koná charitativní program našeho sboru pro lidi z komunity. Zde si lidé mohou zakoupit levné oblečení a/nebo si společně dát kávu a poznat nové přátele
• S ženami z našeho sboru a komunitního centra jsme se zúčastnili mezinárodního dne žen v Ostravě • Třikrát týdně lidem z
komunity vydáváme obědy • Bylo nám potěšením se s několika lidmi ze sboru zúčasnit národního duchovního dne v Ostravě
• Každé dva týdny pořádáme klub pro děti z Domova pro matky a děti • Na naší zahradě jsme pro všechny zájemce uspořádali
grilování • Ve sboru jsme začali dvě řady biblických hodin • Každý týden máme biblickou hodinu pro muže z Azylového domu
pro muže • Uspořádali jsme dětský tábor Armády spásy. Dvěma našim dětem se dostalo finanční podpory, aby se tábora
mohly zúčastnit • Náš sbor navštívila skupina mládežníků z USA a uspořádali jsme různé programy pro děti, bezdomovce,
seniory, lidé se závislostí a dospělé • Společně jsme ve sboru oslavili Díkuvzdání • Jako dobrovolníci jsme se v listopadu
zúčastnili potravinové sbírky. Potraviny byly rozděleny mezi potřebné • Zúčastnili jsme se vánoční půlnoční bohoslužby na
náměstí • Zahájili jsme kreativní setkávání žen • Společně se sociálními službami Havířov jsme oslavili Vánoce.

Firemní a soukromí dárci

materiální dary

• Přijali jsme dar od Církve Bratrské v Havířově • Členové
sboru platí na práci sboru desátky • Na naši práci přispívají lidé, kteří se zapojují do našich programů • Lidé přispívají na charitativní program našeho sboru • Na naši práci
přispívá sbor Elburg z Nizozemí • Na práci sboru a dětský
tábor přispívá skupina mládežníků z USA

• Z Národní potravinové sbírky a z Potravinové banky
jsme přijali potraviny pro naše potřebné lidi • Od lidí
z naší komunity dostáváme oblečení, které využíváme
v našem charitativním programu • Od lidí mimo republiku
jsme přijali hmotné dary k využití v našem charitativním
programu

Shrnutí toho, co o nás/nám
lidé loni řekli:
„Co bychom si bez Armády spásy počali.“
„Kdybych se nemohla účastnit vašich programů, cítila
bych se doma tak sama.“
„Účast na nedělních setkáních mi přináší pokoj a uklidňuje mě.“
„Děkuji Bohu za příjemnou atmosféru ve sboru.“
„Proč jsou na nás tak milí, nikdy jsem se s tím nesetkal.“
„Vždy mě pozorně vyslechnete.“

Sbor Armády spásy Přerov
9. května 107
750 02 Přerov
T +420 773 795 010
E sbor_prerov@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Pravidelné sborové aktivity
neděle 10.00 – 12.00
pondělí 15.00 – 17.00
18.00 – 20.00
úterý 09.00 – 11.00
20.00 – 21.30
středa 09.00 – 10.30
čtvrtek 09.00 – 10.00
10.15 – 11.00
18.00 – 20.00
19.00 – 21.00
pátek 18.00 – 22.00

bohoslužba
angličtina + biblická hodina v domě s pečovatelskou službou na Osmeku
domácí skupinka
klub pro seniory
Alfa kurz v Azylovém domě pro matky s dětmi v Přerově
biblická skupinka, Komunitní centrum 9. května 107
výuka AJ pro pokročilé čtvrtek (senioři)
výuka AJ pro začátečníky čtvrtek (senioři)
domácí biblická skupinka
domácí biblická skupinka
setkání mládeže

PŘÍBĚH
V roce 1995 jsem poprvé využila služeb azylového domu.
Společně s dvěma dětmi jsem v ADMD v Krnově našla
útočiště. Tady jsem začala navštěvovat sbor Armády spásy, který v té době vedli Vitalij a Ina Kirjakovi. S přestávkami, které by daly dohromady zhruba čtyři roky, jsem
pobývala v ADMD v Krnově až do roku 2010. Poté jsem se
přestěhovala do ADMD v Opavě a po čtyřech letech jsem
se odstěhovala do Přerova, opět do azylového domu.
V podstatě jsem již vůbec nedokázala žít mimo azylový dům. V Přerově jsme se ve sboru modlili za možnost
mít po takové době spolu s dětmi samostatné bydlení.
Pán Ježíš nás vyslyšel a nyní již necelé dva roky bydlíme
v pronájmu. Během této doby jsem se také rozhodla, že
se stanu vojákem Armády spásy v Přerově. V současné
době mám nyní tři děti školou povinné, docházím do práce. Jsem vděčná Pánu Ježíši, že dnes mohu po tak dlouhé
době pobytu v různých zařízeních žít jako běžný člověk.
Jsem také moc vděčná za to, že mi Bůh skrze Armádu
spásy tolik pomohl.
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Sbor Armády spásy Přerov

• Dokončení rekonstrukce a otevření suterénu • Pět lidí prošlo vyučováním a následně se stali členy jako vojáci Armády spásy
v Přerově • Úspěšně funguje klub pro seniory a vyučování AJ pro začátečníky a pokročilé (Na tuto aktivitu již nebyly finanční
prostředky, ale díky dobrovolníkům sboru může tato práce dále pokračovat v plném rozsahu.) • Zapojení sboru do programu
Přirozený růst církve • Alfa kurz pro maminky v ADMD (během kurzu výjezd na společný víkend se sborem)

Sbor a komunitní centrum ŠUMPERK
M. R. Štefánika 1
787 00 Šumperk
T +420 773 795 009
E ales_malach@czh.salvationarmy.org

Významné události v roce 2016

Sbor A komunitní centrum Armády spásy Šumperk
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• Květen 2016 pořádání evangelizační kampaně na Hlavní třídě a shromáždění v pronajatém evangelickém kostele (ve spolupráci s církví Apoštolskou v Zábřehu a misionářem Uhlíkem) • Říjen 2016 přijetí dvou vojáků Armády spásy, ustanovení
místního sborového seržanta do funkce národním velitelem • Listopad 2016 zahájení kurzu na vojáka pro další zájemce na
členství v místním sboru

rok 2016
Na podzim se podařilo ve spolupráci s Úřadem práce
v Šumperku zaměstnat na VPP kontrakt s roční smlouvou dva vojáky našeho sboru Mariana a Ladislava. Pro
náš sbor a komunitní centrum je to významná posila v zajištění pomocných prací a praktické i duchovní
službě lidem. Také pomáhají na ubytovně a přes zimu
i v nízkoprahovém centru pro lidi bez domova. Věříme,
že pro Mariana a Ladislava tato roční zkušenost bude
otevřením nových možností v jejich životech v oblasti práce i osobního života. Jak řekl sám Marian: „Jsem
vděčný za možnost pracovat a zároveň sloužit lidem,
a tak naplňovat motto Armády spásy: Srdce Bohu, ruce
lidem.“

Sbor Armády spásy Krnov
Opavská 26
794 01 Krnov
T +420 773 795 017, +420 773 795 016
E sbor_krnov@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016
17

Sbor Armády spásy Krnov

• Otevření second-hand obchodu ve sboru v prvním patře budovy • Návštěva křesťanského kouzelníka Mel LaMar z Ameriky
• Zahájení organizace „Tvořivá církev“ • Návštěva misijního týmu z USA – Západní teritorium, který vedl a připravil několik
aktivit ve sboru a sociálních službách • Pěvecká vystoupení sboru Naděje v domově důchodců v Krnově • Spoluúčast na
Ekumenickém týdnu modliteb s ostatními církvemi v Krnově • Pravidelná setkání s pastory jiných církví v Krnově • Příprava
dokumentace pro rekonstrukci budovy sboru a komunitního centra • Školení o Armádě spásy pro nové zaměstnance • Účast
vojáků sboru na Dnu pro vojáky • Skupina žen ze sboru a sociálních služeb se účastnila Regionálního dne žen • Organizace Dne
žen v Krnově • Pravidelná organizace Večerů pro ženy • Skupina dětí se účastnila dětského tábora Armády spásy • Skupina
lidí ze sboru se účastnila Duchovního dne v Ostravě • Lekce pro skupinu zájemců o členství ve sboru • Organizace několika
programů v ubytovně • Setkání s novými klienty v ubytovně • Několikrát se konal Bazar na zahradě před budovou • Adventní
zamyšlení ve sboru a komunitním centru, ale také v ubytovně • Vánoční oslavy pro různé skupiny lidí (bezdomovce, děti,
seniory, atd.) • Mnoho lidí ze sboru pomáhalo při prodeji zboží ve stánku na vánočních trzích v Krnov • Lidé ze sboru pomáhali
při vánoční sbírcev centru města • Lidé ze sboru se účastnili ekumenické akce čtení Bible na náměstí

ARMÁDA SPÁSY –
sociální služby
sociální služby Armády spásy
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Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte mi v několika větách shrnout práci sociálních
služeb Armády spásy v roce 2016.
Celý rok 2016 jsme v rámci sociálního managementu
pojali především jako rok stabilizační – cílem tedy nebyla
expanze služeb do dalších měst ani růst kapacit či počtu
jednotlivých služeb. Soustředili jsme se především na
posílení v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zvyšování
kvality naší práce. Vznikla pracovní pozice manažera
rozvoje lidských zdrojů, jehož cílem bylo v roce 2016
především příprava koncepčních podkladů a materiálů
pro tuto oblast a položení základů interního vzdělávání.
V roce 2016 byl pilotně zahájen proces tzv. mentoringu,
v rámci kterého využíváme obrovského know how, který v Armádě spásy máme, zaměřujeme se na sdílení
dobré praxe, hledání vhodných cest k poskytování služeb
a v neposlední řadě sdílíme hodnoty, kterými se chceme
nechat vést.
Začátkem roku jsme také zřídili místa oblastních metodiků kvality, provázali je s národním metodikem, pod
jehož vedením byly zahájeny vnitřní audity kvality.
V roce 2016 byl rovněž zahájen proces standardizace
služeb – v řadě pracovních skupin pod vedením národního
metodika kvality pracovali vybraní sociální pracovníci,
vedoucí a ředitelé na tzv. žlutých tabulkách, které stanovují, jak má v Armádě spásy která služba optimálně
vypadat – jakou má mít kapacitu, jaké poskytuje obligatorní či fakultativní služby, jak je personálně i materiálně
technicky zabezpečená. Tento nástroj má do budoucna

usnadňovat stanovení cílů pro jednotlivé služby a zároveň poskytovat podporu při jednání o případném rozšíření
našich služeb do dalších měst či regionů.
Armáda spásy byla rovněž aktivní na poli legislativního
lobbingu – zasazovali jsme se o zákon o sociálním bydlení,
byli jsme zapojeni do přípravy řady znění či paragrafů
v novele zákona o sociálních službách, pracovali jsme
v několika komisích při MPSV, Úřadu vlády (např. Komise
pro sociální začleňování, Komise pro řešení bezdomovectví).
Tak jako již tradičně i v tomto roce jsme zrealizovali
národní odbornou konferenci – tentokrát v Brně s tématem
Budoucnost lidí bez domova.
V roce 2016 rozšířila Armáda spásy své služby do Křižánek (kraj Vysočina), Bohumína, Kopřivnice (MSkraj),
pokračoval rozvoj sociálního bydlení formou služby
Prevence bezdomovectví i nárůst kapacit pro osoby bez
domova s potřebou péče druhé osoby – tzv. Přístavy.
Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem našim podporovatelům, dárcům a partnerům za jejich pomoc.
Děkuji všem svým kolegům, kteří poctivou prací a s velikým
srdcem dávají lidem v nouzi naději.
A děkuji Pánu Bohu za to, že v České republice může
Armáda spásy už 26 let působit.
S přáním všeho dobrého
Jan F. Krupa
národní ředitel sociálních služeb

sociální služby Armády spásy
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V Brně jsme řešili Budoucnost
lidí bez domova
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Ve středu 18. května 2016 jsme v brněnském kulturním centru Semilasso uspořádali již třetí národní
odbornou konferenci Armády spásy. Pro letošní rok
jsme zvolili téma Budoucnost lidí bez domova. Velmi
nás těší velký zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku.
Konference se zúžastnilo bezmála 200 osob, z nichž 65%
byli lidé mimo Armádu spásy. Většinou se jednalo o zástupce neziskových organizací, které se věnují sociální
problematice. Početnou skupinou byli ale sociální úředníci
měst, kteří se právě sociální oblasti věnují. „Cílem konference bylo ujasnit si, co má být budoucností lidí bez
domova a co pro, řekněme lepší budoucnost těchto lidí,

jednotliví spoluhráči (tím myslím úředníky obcí, poskytovatele sociálních služeb, veřejnost, média i samotné
aktéry bezdomovectví) mohou a mají udělat,“ říká Jan F.
Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.
Věříme, že i výběr řečníků přispěl k velmi zajímavé diskusi,
která se v rámci odborné konference odehrávala.
Aneta Stolzová
vedoucí interní a externí komunikace

Velikonoční setkání pro lidi bez
domova, kteří mají psy

O Velikonocích uspořádala brněnská Armáda spásy,
Centrum soc. služeb Josefa Korbela (CSS JK) společně
s JUDr. Miladou Váňovou, která je nositelkou této
myšlenky, setkání pro lidi bez domova vlastnící psy.
Cílem bylo zjistit specifické potřeby této skupiny
klientů a poskytnutí prostoru pro sdílení informací
a zkušeností. Jedná se již o druhé setkání (po vánočním
setkání, které proběhlo jako „pilotní“) s těmito klienty a jejich čtyřnohými mazlíčky.
Celkem přišlo 20 lidí se psy, které o akci informovali terénní
pracovníci CSS JK. Většina těchto klientů žije v chatkách

nebo squattech, protože málokterá ubytovna nebo sociální zařízení umožňují ubytování se psy. Při setkání vyjádřili
dva klienti zájem o sociální poradenství v rámci nízkoprahového denního centra. Z krátkých dotazníků, které klienti
na setkání vyplnili, vyplynulo, že pro svoje psy nejčastěji
potřebují zajištění očkování, odčervení, očipování, veterinární péči, případně obojky, vodítka a oblečky.
Pár dnů po tomto setkání se dostavily první výsledky –
jedna žena bez domova musela dát svého psa k veterináři,
neměla ale peníze na jeho vyzvednutí. Od ostatních
klientů se dozvěděla, že existuje možnost pomoci
prostřednictvím Armády spásy. Přišla za sociální pracovnicí, která zprostředkovala kontakt s JUDr. Váňovou.
Ta pak za klientku potřebnou částku uhradila přímo
veterinářce. Dá se tedy předpokládat, že tento typ spolupráce bude fungovat i v budoucnu a pomoc pro čtyřnohé
přátele lidí bez domova se stane dostupnější a jejich
majitelé budou mít možnost využití nabízených sociálních
služeb, které Armáda spásy CSS JK poskytuje.
Ing. Ivan Borek
Ředitel CSS JK v Brně

NOVÝ SOCIÁLNÍ PROJEKT ARMÁDY SPÁSY

Pavel Kosorin
ředitel CSS Staňkova v Brně

Noc venku 2016 v Praze
suroviny na přípravu 200 porcí guláše a 200 porcí kuřecích
křidélek Ohnivé kuře. Armáda spásy si velmi váží i daru
společnosti CERVA, která pro lidi bez domova věnovala
390 párů nové obuvi. V rámci večera zazpívalo studentské
hudební uskupení Monte Kýko z VOŠ Jabok a speciálním
hostem večera byla zpěvačka Eva Burešová z Hudebního
divadla Karlín, která zazpívala nejslavnější písně z muzikálů
Dracula a Jesus Christ Superstar.
Mgr. Aneta Stolzová
vedoucí interní a externí komunikace
Protože podpora TV Prima je pro Armádu spásy rok od
roku pestřejší, máme velkou radost z toho, že tváře této
televize přišly 24. listopadu na Jungmannovo nám. v Praze
a podpořily akci Noc venku. Velmi aktivně se moderátoři
oblíbených pořadů zapojili do rozdávání pokrmu Ohnivé
kuře, nakupovali Nocleženky, ale donesli i zdravotní materiál. Letos poprvé TV Prima vyhlásila i sbírku zimního
ošacení pro lidi bez domova, proto na recepci v sídle televize je umístěn sběrný box ReShare, kam zaměstnanci nosí
zimní oblečení.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se do realizace letošní
Noci venku v Praze zapojili. Velké díky patří společnosti
Tesco Stores ČR, která nám pro akci dodala zdarma veškeré
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Během jarních měsíců roku 2016 chce Armády spásy otevřít
v srdci Vysočiny nový sociální projekt s pracovním názvem
Komunitní bydlení Křižánky.
Projekt má velmi zajímavou historii. Majitelem objektu, do
kterého se v nejbližší době začnou stěhovat klienti Armády
spásy, je pan Bukáček, bývalý úspěšný podnikatel, věřící
člověk a charismatický muž se silným napojením na historii Armády spásy (osobně se znal s majorem Burešem,
důstojníkem Armády spásy).

Projekt by měl dát příležitost pečlivě vybraným
mužům z celé České republiky, kteří v současnosti
využívají pobytových služeb Armády spásy, jsou fyzicky i mentálně soběstační, mají uspořádané finanční
poměry, jsou ochotni změnit trvalé bydliště, nebojí
se fyzické aktivity a venkov je jim z nějakého důvodu
bližší než město.
Předpokládáme, že materiální podmínky, které v Křižánkách
jsou, jim umožní uplatnit (nebo rozvinout) nejrůznější
řemeslné dovednosti, žít v souladu s přírodou, navazovat
hlubší vztahy v rámci malé komunity a smysluplně trávit
čas.
Povedlo se získat pro spolupráci místního věřícího člověka,
bydlícího nedaleko komunitního objektu, který převezme
roli správce komunity.
Projekt bude řízen z brněnského Centra sociálních služeb
Staňkova.

Centrum sociálních služeb
Bohuslava Bureše
Tusarova 1 271/60
170 00 Praha 7
T	 +420 220 184 001
E	 info_cssbb@armadaspasy.cz

• Azylový dům
• Noclehárna

Hlavní město Praha
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Významné události v roce 2016

• Nízkoprahové denní centrum

Azylový dům • Zavedení komunitní skupinové práce po patrech na azylovém domě • Navázání spolupráce s Bloudící
kavárnou (zaměstnán 1 klient) • Vytvoření kanceláře pro PvSS v azylovém domě (4 PvSS přešli na službu azylový dům, jsou
zapojeni do porad se sociálními pracovníky a do práce s klienty) • Posílení týmu o 1 sociálního pracovníka
Noclehárna • Návštěva skupiny dobrovolníků z Holandska (jejich pomoc s výmalbou a úklidem noclehárny, finanční dar
3 800 Kč) • Výmalba noclehárny pro muže v prosinci • Pokračování v programu noclehárny pro pracující • Navázání spolupráce s organizací NADĚJE, společně s Vojtěchem Sedláčkem, patronem a iniciátorem projektu NEJDŘÍV STŘECHA určeného
na bezprostřední podporu jednotlivcům i rodinám, kteří se právě ocitli bez domova
Nízkoprahové denní centrum • Spolupráce s organizací Jako Doma, stáž jejich PR pracovnic v NDC • Stáž z Charity Praha
pro nově otevírané denní centrum pro ženy • Částečné oddělení týmu PvSS, vyhrazeni 4 klíčoví pracovníci pro NDC, další
práce na oddělení služeb AD a NDC • Spolupráce s org. DROP IN a jejich terénním programem • Charitativní sbírka společnosti CERVA GROUP a.s. (dar 390 párů bot a 210 zimních bund) • Sbírková akce Daruj, co nenosíš (se spol. JCDecaux)
• Sbírková akce oblečení Pohotovostní motorizované jednotky pro CSS BB

Statistika

Dárci a podporovatelé

Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Celkový počet uživatelů
Průměrný věk uživatelů
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Celkový počet uživatelů
Průměrný věk uživatelů
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Nízkoprahové denní centrum
Celkový počet uživatelů
Průměrný věk uživatelů
Počet intervencí
Počet kontaktů

Azylový dům
MPSV		
Magistrát hl. m. Prahy
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 12
Noclehárna
MPSV		
Magistrát hl. m. Prahy
Městská část Praha 8
Nízkoprahové denní centrum
MPSV		
Magistrát hl. m. Prahy
Městská část Praha 8

108
78
247
51
30 823
5 020
2 904
56
86,3
1 117
45
17 669
18
1 703
1 788
41
41
6 805

6 423 853
2 033 000
20 000
35 000
22 800
20 000
45 000
30 000
2 880 000
802 000
34 000
2 917 000
941 000
38 000

Firemní a soukromí dárci
7 200
15 202
5 100
146 467
3 305
40 000
29 955

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

NOCLEHÁRNA

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Klient noclehárny, který byl zařazen do programu pro
pracující Pán pracoval na DPP přes pracovní agenturu.
Projevil zájem o ubytování v azylovém domě, podal si
žádost, domluvil si nástup. Pán si také hledal další práci.
Chtěl práci na HPP mimo Prahu. Práci si našel, a dokonce
i s ubytováním. Tento týden nastoupil do práce, a proto
zrušil nástup do azylového domu. Toto zvládl klient
během cca tří týdnů.

Za úspěšný považujeme případ klienta, který je v registraci NDC od poloviny března roku 2016. Tento klient bydlel
v domě po rodičích, ale ten mu vzali exekutoři, následně
odešel za prací do Prahy. Brigádu si našel přes pracovní
agenturu a k ní pobíral nízký invalidní důchod cca 3 500 Kč.
Nyní přespával na noclehárně a byl zařazen do programu
pro pracující. Měl také zájem o bydlení v azylovém domě,
do kterého si podal žádost. Usiloval o zaměstnání na
hlavní pracovní poměr, že by se „vzdal" nízkého invalidního důchodu. Nalezl si pracovní nabídku, na kterou mu
byl umožněn telefonát. Dozvěděl se, že bude třeba zaslat profesní životopis, který však neměl. S vytvořením
životopisu, založením e-mailu a odpovědí na inzerát mu
pomohla sociální pracovnice denního centra. Práci na
hlavní pracovní poměr se mu nakonec podařilo získat.
Získal zaměstnání i s ubytováním – nástup do azylového
domu tedy zrušil.

AZYLOVÝ DůM
Pan XY přišel do azylového domu v září 2013, do té doby
bydlel v malém pokojíku nad hospodou, kde za jídlo pomáhal s úklidem. Byl bez jakéhokoli příjmu, když hospodu
prodávali, kontaktovali kurátora, který mu zprostředkoval
bydlení v azylovém domě. Panu XY jsme zajistili lékařskou prohlídku, zaregistrovali na hmotné nouzi a vyřídili
příspěvek na péči. S panem XY jsme spolupracovali na
zprostředkování kontaktu s úřady, trávení volného času
a hledali jsme návazné ubytování. Měl podané žádosti
v domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech pro seniory.
V červnu 2016 se našlo místo v domově pro osoby se
zdravotním postižením v Rudné u Nejdku. V průběhu tří
let se podařilo navázat vztah s dcerou, jejím partnerem
a vnoučaty, pan XY u rodiny strávil Vánoce 2015. Shodou
okolností v Rudné u Nejdku se podařilo kontaktovat bratra pana XY, který bydlí nedaleko a je v kontaktu s druhým
bratrem.
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Azylový dům
Finanční dar od bezpristresnici.cz
Soukromí darci
Fundraising
Noclehárna
Fundraising (nocleženky)
Soukromí darci
Nízkoprahové denní centrum
Firemní darci JCDecaux
Soukromí dárci

Centrum sociálních služeb
Lidická
Lidická 18a
150 00 Praha 5
T	 +420 777 497 200
E	 michaela_skopova@czh.salvatioarmy.org

Registrované sociální služby v r. 2016

Hlavní město Praha
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• Terénní program
a) Terénní program – Streetwork
Jedná se o pomoc mužům a ženám starším 18ti let prostřednictvím sociálního poradenství a materiální pomocí a to přímo
v jejich přirozeném prostředí.
b) Terénní program – Prevence bezdomovectví
Poskytování podpory v získávání, obnovování a upevňování dovedností spojených se samostatným bydlením. CSS Lidická,
měla v roce 2016 k dispozici 17 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.

Významné události v roce 2016
• Dokončení rekonstrukce a otevření suterénu • 1. 1. 2016 vznik centra • Září 2016 – rekonstrukce podlah – položení linolea

Statistika
Terénní program
Kapacita služby
Celkový počet uživatelů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Sociální rehabilitace
Kapacita služby
Celkový počet uživatelů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Průměrný věk uživatelů

35 osob
1 297
2 601
2 013
4
62
1 317
209
45

Dárci a podporovatelé
Grant MHMP
Dotace MHMP
Dotace MČ 5
Dotace MČ 4
Dotace MČ 8
Dotace MČ 11
Objednávka MČ 9

1 033 000
2 129 618
32 800
10 000
15 000
240 000
230 000

PŘíběh

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.
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Tento rok byl příznivý pro klienta z terénu. Jedná se
o mladšího muže ze slovenské osady. Během práce
s ním se ukázalo, že neumí číst ani psát, ale opravdu
moc si přál pracovat. Situace byla ještě ztížená faktem,
že má klient záznam v rejstříku trestů. Terénní pracovníci začali úzce spolupracovat s další organizací a společnými silami se podařilo klientovi práci najít. Během
celého vyřizování byl klient spolehlivý a nadšený z faktu, že bude pracovat. Ani to, že je celou dobu na ulici
a nemá tedy ideální podmínky pro vstup na trh práce, mu nezabránilo, aby na schůzky chodil vždy včas,
upravený a připravený přijmout jakoukoliv práci. Práce
je domluvená, klient nastoupí a doufáme, že se podaří
mu pak najít i důstojné bydlení.

Sociální projekty KArlovy Vary
Centrum sociálních služeb
Merklínská 15
360 10 Karlovy Vary – Sedlec
T	 +420 773 770 163 (recepce)
E	 martin_rousal@armadaspasy.cz

Centrum sociálních služeb
(odloučené pracoviště)
Nákladní 7
360 05 Karlovy Vary
T	 +420 773 770 165 (recepce)

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

Významné události v roce 2016

Karlovarský kraj , Město Karlovy Vary
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• Přesun Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do nových prostor • Otevření nového pokoje noclehárny pro muže na
Nákladní ulici • V rámci VPP zaměstnávání klientů, kteří vypomáhají při úklidech veřejných prostor a vypomáhají neziskovým subjektům na společensky prospěšných aktivitách

Statistika
Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů

28
78,4
57
50
8 037
1 809
5 223

Nízkoprahové denní centrum
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů

255
37
692
5 977
75
10
2 207
400

28
57,2
177
45
5 869
481
7 362

Ondřej Papež
Materiální dary: Potravinová banka, Globus ČR a.s., C&A
Moda, Grand hotel Pupp, a.s., Hotel Nautilus Chodov

Azylový dům
MPSV		
2 397 700
Karlovarský kraj
316 500
Individuální projekt Karlovarského kraje – ESF 488 800
Magistrát města Karlovy Vary
150 000
Úřad práce 		
735 994
Město Chodov
25 000
Noclehárna
MPSV		
1 515 600
Karlovarský kraj
322 700
Magistrát města Karlovy Vary
213 000
Město Chodov
20 000

Nízkoprahové denní centrum
MPSV		
473 000
Karlovarský kraj
111 800
Individuální projekt Karlovarského kraje – ESF
141 700
Magistrát města Karlovy Vary
91 000
Městská policie Karlovy Vary
25 000
Město Chodov
10 000
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MPSV 		
1 139 835
Karlovarský kraj
463 100
Magistrát města Karlovy Vary
162 000
Městská policie Karlovy Vary
30 000

Firemní a soukromí dárci

Dárci a podporovatelé

SLávek
Slávek byl původně voják, po odchodu z vojska se z něj
stal řidič z povolání. Zhruba před patnácti lety měl
v zahraničí těžkou autonehodu, kterou nezavinil. Po
několikaměsíční hospitalizaci v zahraničí i ČR se vrátil do městského bytu, na kterém však vznikl dluh za
neplacení nájmu. Z bytu dostal výpověď a skončil na
ulici. Na azylovém domě od té doby pobýval několikrát.
Pokaždé odešel se zaměstnáním a pronajatým bytem.
Zdravotní problémy ho však vždy vrátili na ulici, respektive do našich služeb. V průběhu pobytů se vyřešil
dluh vůči městu (odpuštěné penále v řádu stovek tisíc
korun), vyřídil se invalidní důchod, rekvalifikační kurz
s ohledem na zdravotní stav i přivýdělek k důchodu
formou částečného úvazku. Slávka však životní cesta
přivedla opět k nám. Tentokrát po operaci srdce a před
plánovanou amputací nohy. Pobyt na azylovém domě
střídal s pobytem v nemocnici a LDN. Po částečné
rehabilitaci byl ve spolupráci s magistrátem Slávkovi
zařízen dům s pečovatelskou službou. Naši uživatelé
zaměstnaní v rámci VPP pomohli byt vymalovat a zařídit. Slávek tak snad našel jistou střechu nad hlavou,
kde bude spokojen a neohrožen změnou zdravotního
stavu.

Karlovarský kraj , Město Karlovy Vary
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Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Centrum sociálních služeb Jirkov
Studentská 1 242
431 11 Jirkov
T	 +420 773 770 285
E	 zuzana_horcikova@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Ústecký kraj, město Jirkov
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• Začátek spolupráce CSS s Potravinovou bankou v Litoměřicích • Pokračování spolupráce s firmou Toyoda Gosei Czech, s. r. o.
ve formě zaměstnaneckých sbírek a účasti našich uživatelů na firemních akcích • První úspěšný prázdninový pobyt s dětmi
z NZDM • AD počátek komunitní práce • SASRD spolupráce s 59 rodinami (nejvíc od vzniku služby)

Statistika
Azylový dům
Kapacita služby
27
Bytodny v procentech
86,1
Počet uživatelů
23 dospělí/38 dětí
Průměrný věk
31 let dospělí/5 let děti
Počet lůžkodnů
5 133
Počet intervencí
449
Počet kontaktů
197
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Průměrný věk
11
Počet uživatelů
50
Počet intervencí
495
Počet kontaktů
401

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Počet rodin		
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů

Dárci a podporovatelé

Firemní a soukromí dárci

Azylový dům
MPSV		
911 616
Ústecký kraj
63 760
Město Jirkov
216 195
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MPSV		
624 535
Ústecký kraj
78 869
Město Jirkov
38 214
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
MPSV		
1 193 613
Ústecký kraj
78 869
Město Jirkov
45 591

Finanční dary
Materiální dary v hodnotě

59
18
2 809
658

28 269
124 000

Ústecký kraj, město Jirkov
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Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Příběh dobré praxe SASRD

Příběh dobré praxe

Uživatelka začala využívat službu v roce 2015. Celkem
má tři dcery, první zakázka byla pomoc se školou u nejmladší dcery, převážně s českým, anglickým jazykem
a matematikou. Matka má základní vzdělání, převážnou část života pobírala sociální dávky nebo invalidní
důchod, který jí byl ale v minulosti odebrán. V prosinci
2015 se matka začala sociální pracovnici svěřovat s otázkou dluhů, které jsou po splatnosti. Začalo se úplně od
začátku, tzn. soupisem dluhů, obvoláváním exekutora,
učení se vypisování složenek…
Od září 2016 do současnosti uživatelka pracuje u technických služeb. Po vzájemné dohodě sociální pracovnice
s uživatelkou byla sociálně aktivizační služba ukončena
na začátku listopadu, jelikož rodina se stala samostatnou. Matka své dluhy pravidelně splácí, dcera látku ve
škole zvládá, nejen pravidelnou přípravou, ale i doučováním s kamarádkou a ve škole.

Matěj k nám začal chodit, když se o našem klubu dozvěděl
od kamarádů, kteří jsem docházejí. Matěj přišel a požádal
nás, jestli bychom mu mohli pomoc s přípravou na fyzikální olympiádu. Po společné domluvě jsme se s Matějem
začali jednou týdně připravovat. Matěj vždy přinesl látku,
na kterou se chtěl připravovat, a společně jsme na ní dvě
hodiny pracovali. Tato příprava trvala dva měsíce. Proběhla fyzikální olympiáda a Matěj donesl ukázat výsledky, ve
kterých dopadl velmi dobře: všechny slovní úlohy dokázal
vyřešit. Matěj poté chodil ještě nějakou dobu do klubu,
při dovršení 16 let náš klub opustil. Po půl roce nás přišel navštívit a zároveň oznámit, že se dostal na hasičskou
střední školu, kde je velmi spokojen.

Centrum sociálních služeb
Josefa Korbela
Mlýnská 25
602 00 Brno
T +420 543 245 494, +420 737 215 412
E ivan_borek@czh.salvationarmy.org

Významné události v roce 2016

jihomoravský kraj, statutární město brno
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• Zpřístupnění „tréninkové“ kuchyňky všem uživatelům azylového domu • Obnova nábytkového inventáře v pokojích azylového domu • Obnova nábytkového vybavení jídelny ve 2. NP azylového domu • Rekonstrukce obvodového pláště 1. NP
objektu – instalace bezpečnostních skel • Instalace bezpeč. kamerového systému • Výmalba chodbových prostor objektu

Statistika
Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů

92
83
225
43
27 913
9 600
2 714
50
65
466
45
11 950
1 096
3 392

Nízkoprahové denní centrum
Kapacita služby
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů
Terénní práce
Počet uživatelů
Počet intervencí
Počet kontaktů

49
913
29
1 826
8 058
153
948
354

Dárci a podporovatelé
Terénní program
MPSV		
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Nízkoprahové denní centrum
MPSV		
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Azylový dům
MPSV		
Ividuální projekt MPSV
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj (dotace na skříně)
Magistrát města Brna
Noclehárna
MPSV		
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Magistrát města Brna (bezpečnostní skla)

272 200
54 100
130 000

Noční krizové centrum
Magistrát města Brna
Městská část Brno-střed
Městská část Brno-sever
Městská část Brno-Královo Pole

869 400
153 100
378 000

Firemní a soukromí dárci

2 493 200
2 112 700
431 600
100 000
1 170 000
1 067 500
112 000
560 000
90 000

90 000
11 000
10 000
20 000

Finanční dary
127 205
Materiální dary v hodnotě
264 095
Penam, a.s. (cukroví), Siemens, s.r.o. (kancelářské židle),
ReShare (deky, polštáře), Tesco (pečivo, potraviny),
Miloš Tupa pracovní oděvy a pomůcky (boty – 105
párů), Amec Foster Wheeler, s.r.o. (sbírka oblečení);
AVORI s.r.o. (15 párů reklamovaných sportovních
bot); 224 anonymních dárců – oblečení (cca 120 pytlů
a 142 tašek), cukroví, potraviny

Osobní příběhy uživatelů služeb
Pan K. ztratil po dlouhých letech zaměstnání, a jelikož
neměl informace ohledně různých dávek, tak postupně
rozprodával všechen majetek až do chvíle, kdy už neměl
co prodat, a tak musel opustit byt. Ocitl se bez přístřeší
a přišel k nám. Zpočátku byl psychicky na dně, ale postupem doby se mu podařilo vyřídit si dávky hmotné nouze
a také získat stálejší bydlení v azylovém domě. Jeho
psychický stav se zlepšil, nalezl si brigádu a také se
posléze vrátil k bývalé partnerce, která mu nabídla
možnost bydlet u ní.
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jihomoravský kraj, statutární město brno

Pan A. dříve pracoval v Německu, kde měl přítelkyni. Ta
jej však obrala o nějaké peníze a on zdrcený se vrátil do
České republiky. Zde neměl žádné bydlení ani práci, a tak
se ocitl v azylovém domě. Potřeboval střechu nad hlavou
a bezpečné zázemí, aby se zlepšil jeho psychický stav.
Po nějaké době se mu to podařilo a také nalezl díky své
dobré znalosti německého jazyka zaměstnání v lukrativní
firmě. Momentálně je u nás v tréninkovém bytě a hledá si
nové bydlení v ČR.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STAŇKOVA
Centrum sociálních služeb Staňkova
Staňkova 4, 602 00 Brno
T +420 737 215 425
E pavel_kosorin@czh.salvationarmy.org

Významné události v roce 2016

jihomoravský kraj, statutárn í město brno
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Prevence bezdomovectví
• Transformace azylového domu Staňkova – nyní součást projektu Prevence bezdomovectví, tréninkové bydlení pro rodiny
s dětmi • Rozšíření týmu pracovníků v přímé péči v projektu Prevence bezdomovectví • První absolventi projektu Prevence
bezdomovectví získali nájemní smlouvu
Komunitní centra
• Výmalba, rekonstrukce kuchyně a výstavba kočárkárny v KC Jonáš • Zprovoznění tělocvičny a hudebny pro mládež v KC
Staňkova • Výměna bezpečnostních dveří na KC Körnerova • Další rozvoj spolupráce s městskými částmi Brno-střed, Brnosever a Brno-Královo Pole
Komunitní bydlení Křižánky
• Po celý rok probíhala příprava projektu, plánovaný start březen 2017

Statistika
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Staňkova
Počet uživatelů
108
Počet intervencí
2 311
Počet kontaktů
5 424
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Körnerova
Počet uživatelů
91
Počet intervencí
3 784
Počet kontaktů
5 378
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jonáš
Počet uživatelů
62
Počet intervencí
2 006
Počet kontaktů
4 983

Prevence bezdomovectví
Kapacita		
Počet intervencí
Počet kontaktů

Dárci a podporovatelé

Firemní a soukromí dárci

NZDM – Komunitní centrum Staňkova
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
NZDM – Komunitní centrum Körnerova
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
MČ Brno sever
NZDM – Komunitní centrum Jonáš
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
MČ Brno Bystrc
Prevence bezdomovectví
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
1 215 752
399 000
1 215 152
414 000
10 000
1 215 720
429 000
28 000
1 159 500
625 000

45 bytů
2 898
4 260

komunitní centra

Paní K žila s manželem v bytě 2+1 u tchyně s ještě dalšími
sourozenci a jejich rodinami. V jednu dobu bydlelo v bytě
až čtrnáct členů, kteří postupně přicházeli a odcházeli.
Manželé neměli soukromí, docházelo k častým hádkám
s ostatními. Postupně se jim narodili dva synové. Rodina
se zadlužila, manžel se navíc zapletl do trestné činnosti
a odešel do výkonu trestu. Paní zůstala sama s dětmi, ale
situaci se snažila aktivně řešit. Našla si práci, dluhy vyřešila osobním bankrotem.
Sociální pracovnice doporučily rodině zapojit se do projektu Prevence bezdomovectví. Zde paní s dětmi a manželem získali podnájemní vztah, osvědčili se a po dvou
letech jim byla nabídnuta nájemní smlouva od městské
části. Paní K stále pracuje, již na vedoucí pozici. Manžel
se po návratu z výkonu trestu stará o mladistvé potomky
a o domácnost.

Po odchodu z ústavní péče byl pan Pepa nucen vrátit se
domů k matce, kde byl obětí i svědkem domácího násilí, kterého se dopouštěl matčin partner. Situace byla
tak neúnosná, že odešel z domu. Začal vyvolávat konflikty, pít alkohol, zadlužovat se. Svou životní situaci se
rozhodl řešit a vyhledal naši pomoc. Dnes je pan Pepa
v evidenci ÚP, má vidinu stabilního zázemí, začíná chápat výhody práce na smlouvu. Přebírá zodpovědnost za
vzniklé pohledávky, je schopný komunikovat s autoritami a s pomocí pracovnic NZDM Jonáš řešit po krůčcích
potíže z minulosti. Pracuje, abstinuje a uvažuje o tom,
že si doplní vzdělání. Na základě společné dlouhodobé
spolupráce dokázal změnit svůj přístup k životu, což
pokládáme za opravdový úspěch.

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.
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Prevence bezdomovectví

Centrum sociálních služeb ŠumPERK
Vikýřovická 1 495
787 01 Šumperk
T +420 737 215 408
E alena_krejci@czh_salvationarmy.org

Významné události v roce 2016

Olomoucký kraj, město Šumperk
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• Od 1. 4. 2016 je Azylový dům zapojen do Individuáního projektu VYBRANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V OLOMOUCKÉM KRAJI REG.Č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 • Společně se Sborem AS v Šumperku jsme představili naše
služby i naši práci na Veletrhu soc. služeb města Šumperk • Společně s Charitou Olomouc a Člověkem v tísni jsme se
podíleli na organizací Dnů proti chudobě v Olomouci na téma Plýtvání potravinami, kde jsme tradičně rozdávali „bezdomoveckou polévku“ Současně jsme poprvé prezentovali akci Dny proti chudobě i v Šumperku. Pro veřejnost jsme
připravili Setkání na „Točáku“, kde jsme představili levné, přesto zdravé vaření a možnosti stravování lidí bez domova
v našich službách. Pro střední školy jsme připravili workshop – soutěž o přípravu nejchutnějšího pokrmu z dostupných
potravin • Tradičně proběhla Národní potravinová sbírka. (Albert – zajištěno zaměstnanci a dobrovolníky z řad uživatelů),
Billa (zajištěno zaměstnanci a spoluprací se skautským oddílem Zlatá Lilie Zábřeh) • Zaměstnanci centra sociálních služeb
ve spolupráci s dobrovolníky připravili pro uživatele sociálních služeb nabídku volnočasových aktivit: grilování, návštěvy
okolních kult. památek, výtvarnou dílnu, pohybové aktivity, zdravý životní styl • V průběhu roku 2016 bylo podpořeno
na pracovních pozicích Veřejně prospěšných prací 16 osob z řad uživatelů, bývalých uživatelů i dalších uchazečů o zaměstnání • V roce 2016 jsme společně s Potravinovou bankou Olomouc připravovali projekt „Potravinové a materiální pomoci
nejchudším osobám“ • CSS AS zajišťuje mezisklad pro organizace Zábřežska, Šumperska a Jesenicka • V roce 2016 průběžně
rekonstruujeme prostory Azylového domu i noclehárny. Obnovovali jsme vybavení malé kulturní místnosti v azylovém domě
a současně jsme nově vybavili dva dvoulůžkové pokoje novým nábytkem, televizí a lednicí. Tyto pokoje jsou primárně určeny
pro pracující uživatele nebo uživatele, kteří se aktivně podílejí na změně své situace. Na nízkoprahovém denním centru jsme vybudovali kuchyňský koutek, kde si mohou uživatelé připravit nebo ohřát jednoduchou stravu • V zimních měsících jsme v rámci
zimních programů rozšířili otevírací dobu nízkoprahového denního centra • Ve spolupráci s městem Šumperk a Podniky města
Šumperka jsme umístěním směrovek na nádražích zvýšili dostupnost našich služeb

Statistika
Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Nízkoprahové denní centrum
Počet uživatelů
Průměrný věk

31
71,9
59
49
8 152
1 734
1 752
26
65,4
102
44
6 219
305
1 158
130
42

Počet intervencí
Počet kontaktů

106
348

Dárci a podporovatelé
Azylový dům
MPSV		
Individuální projekt
ÚP		
Šumperk		
Rapotín		
Vikýřovice		
Staré Město
Ruda nad Moravou
Kopřivná		
Bohdíkov		
Loučná nad Desnou
Velké Losiny
Bludov		
Postřelmov		

689 800
2 193 391,43
73 825
239 300
8 000
10 000
5 000
6 000
5 000
5 000
2 000
5 000
5 000
5 000

10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
7 000
5 000
1 612 000
31 825
415 000
1 129 000
100 978,31
103 600

Zábřeh		
Mohelnice		
Kuchyně
Šumperk		
ÚP		
Ostatní
Šumperk (zhodnocení) INVESTIČNÍ
ÚP		

15 000
5 000
477 100
469 093
65 000
431 616

Firemní a soukromí dárci
Firemní a soukromí dárci – finanční dary
Lesy České republiky, s.p.
8 000
EDUCON
5 000
Firemní a soukromí dárci – materiální dary
Moreko, Zdenek Dombai, Gebauer, Potravinová banka

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Pan L. 57 let
Po 20 letech se vrátil zpět do Šumperka, kde v minulosti
bydlel. Ze Šumperka odešel z důvodu zaměstnání. V průběhu času měl různé brigády, vystřídal několik zaměstnání.
Pan L. bydlel, kde se dalo, u kamarádů, na ubytovnách
a někdy i delší dobu ve squatu. Pokoušel se využít také
služeb různých azylových domů po republice, ale většinou
to nemělo dlouhého trvání. Důvodem návratu pana L. do
Šumperka byl stesk po rodném městě. Jenže neměl kam
jít. V bytě, kde kdysi bydlel, už bydlel nikdo jiný, s rodinou
se nestýkal.
Na ubytovnu nebo jiné formy bydlení neměl finance. Od
kamarádů se dozvěděl o možnosti ubytování v azylovém
domě, a tak se rozhodl ji využít. V rámci prvního měsíce
bydlení v azylovém domě se pan L. dobře adaptoval a za-
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pojil se do aktivizačního programu. Za podpory sociální
pracovnice se zaevidoval na ÚP a vyřídil si dávky hmotné
nouze.
Další měsíc si jako svůj hlavní cíl vytýčil hledání zaměstnání.
Velmi aktivně a samostatně se zajímal o nabídky práce a již
20 dní poté, co začal hledat zaměstnání, přišel s pracovní
smlouvou na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení.
V práci se rychle zaučil a chtěl v práci vydržet co nejdéle.
S tím, že získal zaměstnání, si stanovil nový plán, a to
pravidelně si odkládat finanční prostředky na bydlení.
Bohužel pan L. po pár dnech v zaměstnání skončil z důvodu dlouhodobé absence. Také z azylového domu odešel
a nikomu nesdělil kam.

Olomoucký kraj, město Šumperk

Hanušovice		
Petrov nad Desnou
Sobotín		
Nový Malín		
Malá Morava
Libina		
Olšany		
Noclehárna
MPSV		
ÚP		
Šumperk		
Nízkoprahové denní centrum
MPSV		
Olomoucký kraj
Šumperk		

Sociální služby Přerov
9. května 2 481/107
750 02 Přerov
T +420 773 770 241 nonstop
E vedouci_mdprerov@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

olomoucký kraj, Město Přerov
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Azylový dům pro matky s dětmi
• Dokončení rekonstrukce a otevření suterénu • Kuchyně dovybaveny varnými konvicemi a fritovacími hrnci • Pokoje uživatelek vybaveny sušáky na prádlo • Zřízeny dopisní schránky pro uživatelky • Pořízení druhého PC pro uživatelky – vytvoření
PC koutku
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• 1. místo v soutěži „Polévka je grunt“ v Ostravě za indickou polévku Dal • Účast na „Prezentaci sociálních služeb působících
na území města Přerova“ • Pořádání akcí pro děti a mládež ve spolupráci s dalšími přerovskými NZDM • Akce v rámci Dnů
boje proti chudobě • Úspěšný průběh projektu „Kroužek vaření 2016“ podpořeného Nadačním fondem Albert

Statistika

Dárci a podporovatelé

Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Nízkoprahové denní centrum
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů

Azylový dům pro matky s dětmi
MPSV		
IP Olomouckého kraje
Statutární město Přerov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MPSV		
Olomoucký kraj
Statutární město Přerov
Nadační fond Albert

80
66,3
45
34 matky/ 7 děti
19 384
1 247
2 281
162
11
7 075
331

Firemní a soukromí dárci
Azylový dům
Tesco, Pekárna Racek

56 442

1 015 400
2 639 100
480 000
1 518 000
403 291
55 000
28 171

Paní K.
vhodné nabídky práce na internetu. S vyhledáváním jí pomáhali i zaměstnanci azylového domu. Paní K. se po čase
podařilo najít práci pomocné síly v kuchyni v restauraci.
Paní K. měla v době nastěhování se na azylový dům
rozjednaný podnájem, o němž se dozvěděla přes své
známé. Při nastěhování se na azylový dům nám sdělila,
že by jí tento podnájem měl vyjít a za měsíc by se měla
přestěhovat. Podnájem bohužel paní K. nevyšel z důvodu vysoké kauce, na kterou paní K. neměla finanční prostředky. Paní K. vyhledávala spolu se sociální pracovnicí
jiné vhodné nabídky podnájmu, taktéž si vyvěsila inzerát
do různých supermarketů ve městě. Nabídky podnájmů
dále vyhledávala přes inzertní noviny. I přes počáteční
neúspěch s hledáním bydlení se paní K. podařilo najít
vhodný podnájem. Typ na nabídku podnájmu dala paní K.
její kamarádka. Byt je o velikosti 1+1 a za dobrou cenu.
Paní K. od sociální pracovnice volala majiteli, domluvili si
prohlídku bytu a rovnou podepsali i smlouvu. Paní K. se za
necelý týden stěhovala do vlastního podnájmu se synem
Dominikem.
Mimo hledání bydlení a práce potřebovala paní K. pomoc
v navázání kontaktu se svým mladším synem Janem, který je v péči otce. Paní K. syna moc nevídala, ale chtěla to
změnit. Sdělili jsme jí, že je možné, aby ji syn navštěvoval zde na AD. Paní K. tuto nabídku opakovaně využívala.
Paní K. se na návštěvu syna vždy těšila a dle svých slov
byla ráda, že bývalý partner dovolil, aby u ní syn byl na
víkendy. Paní K. podporujeme v kontaktu se synem.
Paní K. již 10 měsíců chodí do zaměstnání, kde pracuje
jako pomocná síla v kuchyni a 4 měsíce žije ve vlastním
podnájmu se synem Dominikem, kde ji pravidelně navštěvuje její mladší syn Jan.
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Paní K. se do azylového domu nastěhovala na doporučení
OSPODu. Bydlela v bytě se synem, přítelem a svojí matkou,
jelikož nezaplatila včas nájem, museli se vystěhovat.
Paní K. je svobodná, vystudovala učiliště a má výuční list
na prodavačku. Má dva syny – staršího Dominika a mladšího Jana. Jan je v péči otce. Paní K. se poslední dobou
s mladším synem příliš nestýká, ale má zájem vztah
obnovit. Pracovníci azylového domu paní K. podporují
v kontaktu se synem.
V době nastěhování se do azylového domu byla paní K.
evidovaná na úřadu práce, měla snahu si co nejdříve znovu najít práci. Dříve pracovala jako servírka v baru a kvůli
této práci jí dle jejích slov „krachl“ vztah s Janovým otcem.
Paní K. trávila v práci velké množství času. Během velmi
krátké doby se paní K. s pomocí kamarádky podařilo najít
práci uklízečky. Zaměstnavatel však paní K. nezaměstnal
kvůli záznamu v trestním rejstříku. Paní K. byla zklamaná
a se sociální pracovnicí tuto situaci probírala. Sociální
pracovnice doporučila paní K., aby při dalším pohovoru
do práce hned řekla, že má v trestním rejstříku záznam,
a ušetřila si tak čas a eventuální náklady spojené se vstupní prohlídkou. Paní K. se zajímala o další nabídku práce
(pomocná síla v kuchyni), kterou jí doporučila známá. Paní
K. od sociální pracovnice telefonicky kontaktovala personalistku firmy s dotazem na volné místo a domluvily se
na osobní schůzku. Na osobní schůzce vše dobře dopadlo
a paní K. mohla za týden nastoupit do práce. Problém
nastal s vyřizováním potravinářského průkazu, protože
na něj neměla paní K. dostatečné finance. Paní K. byla
domluvená s vedením firmy, že jakmile si potravinářský
průkaz vyřídí, může nastoupit. Během pár dní se personalistka firmy ozvala paní K. s tím, že již přijali někoho
jiného, práci tedy nedostala. Paní K. stále vyhledávala

události 2016
Projekt Restart@Siemens opět pomáhá
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Pan Ondřej studoval na vysoké škole. Studium nedokončil,
poněvadž se rozhodl, že odjede do zahraničí. Tam neměl
stálou práci ani bydlení. Přebýval ve sqautech, na ulici.
Po pěti letech se rozhodl pro návrat do České republiky.
Neměl se však kam vrátit.
Pan Ondřej uvádí, že měl své problémy, díky kterým
zůstal na ulici. Během této doby panu Ondřejovi vznikly
dluhy. Jelikož chtěl svou situaci řešit, vyhledal v Havířově
Armádu spásy. Nejprve využíval služeb noclehárny.
Poté byl přijat do azylového domu, kde se panu Ondřejovi
později podařilo získat veřejné prospěšné práce v kuchyni a rovněž bydlení v tréninkovém bytě v rámci azylového
domu. Během tohoto zaměstnání s panem Ondřejem nebyly žádné problémy, naopak byl spolehlivý a pečlivý. Neměl
ani jednu neomluvenou směnu. Svou práci vykonával
zodpovědně. Když se později vyskytla možnost získání

práce přes projekt Restart&Siemens, pana Ondřeje jsme
oslovili s touto nabídkou.
Pro pana Ondřeje byla tato příležitost zajímavá, proto se
o tuto práci ucházel a byl vybrán. Právě v tomto čase
se otevírala služba Prevence bezdomovectví v Havířově,
která poskytla panu Ondřejovi sociální byt. Nyní pan
Ondřej pracuje na pozici spojené se znalostí němčiny
v rámci projektu Restart&Siemens v Ostravě a bydlí
v sociálním bytě v rámci služby Prevence bezdomovectví
v Havířově. Pan Ondřej je již druhý z našeho azylového
domu, kterému se podařilo získat práci přes projekt
Restart@Siemens.
Bc. Andrea Schmidová
sociální pracovnice
Azylový dům pro muže, Havířov

V Krnově vzniklo za podpory skupiny
ČEZ a uživatelů aplikace EPP – Pomáhej
pohybem nové hřiště pro azylový dům
Děti z azylového domu Armády spásy v Krnově se nyní mohou těšit z nového dětské hřiště vybaveného houpačkami
a průlezkami, které pomohla pro Azylový dům zřídit nadace
ČEZ, jež přispěla na jeho výstavbu 80 tisíc korun a to díky
uživatelům mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem, kteří
peníze na krnovské hřiště pomohli získat vlastní sportovní
aktivitou.
Areál azylového domu v Krnově se nachází v průmyslové
zóně, v jejímž dosahu žádné jiné hřiště pro děti není.
Otevřením tohoto hřiště se dětem z azylového domu
otevřel nový bezpečný prostor pro trávení volného času.
„Dobu pobytu se snažíme ulehčit zejména našim dětem,
které často charakterizuje celá řada tělesných i psychických potíží. Společně usilujeme o to, aby dysfunkční
rodinná situace co nejméně ovlivňovala jejich vývoj. Moc
jsme si proto přáli postavit u azylového domu bezpečné
hřiště s houpačkami a průlezkami, které by nabízelo
dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje, zlepšení
jejich psychosomatického stavu, hrubé motoriky i fyzické
kondice,“ uvedl ředitel azylového domu v Krnově Jiří Loskot.

Slavností otevření hřiště proběhlo v pondělí 26. 9. 2016, za
účasti zástupců města Krnov, Armády spásy a Nadace ČEZ,
kteří společně zahájili provoz tohoto hřiště.
Bc. Lenka Maděrová
oblastní fundraiser Armády spásy
v Moravskoslezském kraji

Armáda spásy vstoupila do Bohumína,
kde provozuje sociální byty v rámci
služby Prevence bezdomovectví

Mgr. Aneta Stolzová
vedoucí interní a externí komunikace

Běžecký
happening pro
Farmu Strahovice

6. ročník akce
Polévka je grunt
v Ostravě
V červnu proběhl v areálu Domu pro ženy
a matky s dětmi v Ostravě 6. ročník oblíbené
akce Polévka je grunt.
1. místo obhájil tým NZDM Přerov Armáda spásy
s indickou polévkou „DAL”.
Aneta Stolzová
vedoucí interní a externí komunikace

Naše dobroběžkyně, Jana a Dana, uspořádaly
18. 6. 2016 na podporu projektu Farma Strahovice
Běžecký happening. Uskutečnil se v nádherném
prostředí rodinného parku Amerika v obci Radonice.
Počasí celé akci přálo a přišlo více jak 70 účastníků.
Na běžecké trati o medaile bojovalo 26 dětí a 36
dospělých. Úžasné dopoledne plné zábavy se vydařilo
a přímo na místě se pro farmu vybralo 6 515 Kč.
Mirka Janoušková
fundraiser pro individuální dárce

Dny proti
Chudobě
Ostrava 2016
Jedenáctý ročník Dnů proti chudobě v Ostravě
pořádaný Armádou spásy a Charitou Ostrava měl za
cíl znovu otevřít témata chudoby, sociálního vyloučení
a nutnosti existence podpory pro lidi, kteří jsou jimi
ovlivňování.
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Počátkem února proběhlo v Bohumíně slavnostní zahájení
služby Prevence bezdomovectví. Bohumín se navíc stal již
13. městem, ve kterém bude Armáda spásy nabízet své
sociální služby. Vlastníkem bytů, v rámci kterých bude
Armáda spásy provozovat službu Prevence bezdomovectví,
je město Bohumín. Armáda spásy bude mít nájemní
smlouvy na byty a tyto bude uživatelům pronajímat.
Ředitelkou sociální služby Prevence bezdomovectví je
Marcela Sryjová.
Děkujeme za možnost vzniku a podporu sociální služby
Prevence bezdomovectví Moravskoslezskému kraji!

Domov Přístav Frýdek-Místek
Ulice Míru 1 313
738 01 Frýdek-Místek
T +420 737 215 433
E petra_morcinkova@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, město Frýdek-Místek
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• Od 1. 1. 2016 je samostatně registrovanou službou • Na konci ledna 2016 byla kapacita služby plně obsazena • Vytvoření
relaxační a sportovní zóny na zahradě (7 laviček, 2 stoly, ruské kuželky, kroket) • Vytvořen koncept metod práce s uživateli
• 1. ročník Olympiády Přístavů, které se zúčastnili uživatelé tří přístavů Armády spásy • Přednášky, vystoupení a programy
pro uživatele Domova Přístav Frýdek-Místek • Zakoupení osobního automobilu Dacia z dotace Moravskoslezského kraje

Statistika

Firemní a soukromí dárci

Domov se zvláštním režimem
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů

TS města Frýdek-Místek
20 000
(zakoupení sekačky na trávu a venkovního žebříku)
Soukromí dárci
11 100

32
97,63
32

Dárci a podporovatelé
MPSV		
3 021 000
Moravskoslezský kraj
400 000
Moravskoslezský kraj – zakoupení automobilu
166 177
Magistrát města Frýdek-Místek
1 990 000

Klíč ke štěstí
Peníze. Hnací motor celé populace. Ovlivňují naše životy, uspokojují naše potřeby a při výběru povolání dozajista hrají velkou roli. Jsou ale peníze „klíčem“ ke štěstí?
Tuto otázku jsem si, ještě jako čerstvý absolvent vysoké
školy, pokládal. Člověk stráví prací čtvrtinu svého života. Od svých známých a jejich známých častokrát slyším
negativní názory na to, co dělají. Jsou znuděni a znechuceni každodenní rutinou, kterou podstupují. Když se jich
zeptám, proč se tedy neodhodlají k nějaké změně, tak se
mi dostane odpovědi typu: „A kde mi nabídnou stejně
nebo více?“ Jsou tito lidé opravdu šťastni? Můj profesor
mi jednou řekl, že jeho největším pracovním úspěchem
byla změna práce. Přestože si finančně pohoršil, tak mu
bylo umožněno dělat práci, která ho baví. Právě tady se
mi dostalo odpovědi na mou otázku. Klíčem ke štěstí je
dělat práci, která člověka po všech stránkách naplňuje,

baví ho, dává mu prostor k osobnímu rozvoji, vytváří mu
nové výzvy a mety, díky kterým se zdokonaluje a posouvá
se dále. Klíčem ke štěstí je dělat takovou práci, která nesvazuje a neomezuje v čase ani v prostoru. Klíčem ke
štěstí je dělat práci, která nemá tendenci sklouznout do
„každodenního nezajímavého stereotypu“. Pomyslnou
třešničkou na dortu už je pak jen skvělý kolektiv, díky kterému si můžeme s jasnou hlavou po práci říct, že se těšíme
na další pracovní den. Taková práce má jednu nesmírnou
výhodu. Motivace nepramení z finančního ohodnocení,
ale právě z pocitu dobře využitého a nepromarněného
času. Existuje vůbec ale taková práce? Ano, já jsem
takovou našel.
Marek Šanda, sociální pracovník
Domova Přístav Frýdek-Místek

Moravskoslezský kraj, město Frýdek-Místek
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Azylový dům pro muže HAvířov
Na Spojce 807/2
736 01 Havířov-Město
T +420 773 770 141
E ad_havirov@czh.salvationarmy.org

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, Magistrát města HAvířova
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• Zaměstnávání tří mužů na „veřejně prospěšné práce“ • Účast na Národní potravinové sbírce v HM Globus • Prezentace
služeb AS na Veletrhu sociálních služeb (v rámci Komunitního plánování ve Městě Havířov) • „Setkání u společného ohně“ –
u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, setkání s klienty našich služeb, zaměstnanci AS a náměstkyní pro
sociální rozvoj • Spolupráce s organizací ADRA při vaření polévek pro noclehárnu

Statistika

Dárci a podporovatelé

Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Terénní práce
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí

MPSV 		
Město Havířov

39
86,2
94
46
12 312
1 661
1 002
18
79,4
150
43
5 228
167
859
50
52
421

5 419 168
361 000

Firemní a soukromí dárci
Nejmenovaní podporovatelé
16 000
PENAM, a.s. , Potravinová banka v Ostravě, z.s., ADRA

Moravskoslezský kraj, Magistrát města HAvířova
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Pan Petr
Z výkonu trestu k nám přišel 50letý pan Petr. Předpokládal, že půjde bydlet k rodině, ta však od něj dala ruce pryč.
Peníze na ubytovnu neměl, proto byl pro něj azylový dům
jediné řešení.
Počátky jeho působení v AD byly spojeny s porušováním
pravidel a s nespoluprací. Občas požil alkohol, z důvodu
dluhů a následných srážek ze mzdy neměl ani motivaci
k získání práce či k jiné pozitivní aktivitě.
Po čase dostal možnost vyzkoušet si samostatnější bydlení v našem tréninkovém bytě, ani tam se mu ale občasné
problémy s alkoholem nevyhnuly. Postupně však četnost
těchto problémů řídla, možná i díky novému spolubydlícímu, který je již dva roky abstinent.
Pan Petr přijal naši nabídku vykonávat veřejně prospěšné
práce. Zodpovědnost za prádelnu mu svědčila, byl šikovný,
získal naše uznání i respekt uživatelů. Již ke konci veřejně
prospěšných prací si začal hledat další zaměstnání a našel
je v místní pekárně. Tuto práci si udržel doposud. Navázal
také kontakt s dcerou a všemožně ji podporuje. Ze mzdy
se mu sice ještě srážejí splátky dluhu, ten však bude mít
v půlce roku 2017 splacený.
Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Sociální služby pro rodiny, děti
a jednotlivce Havířov
Dům pro matky s dětmi
Dvořákova 21/235
736 01 Havířov-Město
T +420 773 770 151
E iveta_cajkova@armadaspasy.cz

Sociální služby Havířov-Město
J. Seiferta 8
736 01 Havířov-Město
T +420 773 770 389
E jolanta_gorecka@armadaspasy.cz

Sociální služby Havířov-Šumbark
SNP 805/2
736 01 Havířov-Šumbark
T +420 773 770 389
E jolanta_gorecka@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, Magistrát města HAvířova
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Azylový dům pro matky s dětmi
• Oprava a nátěr fasády a okapů • Oprava střechy • Vybavení kanceláře, dílny, pořízení nářadí • Den sociálních služeb
• Koblihový den otevřených dveří • Potravinová sbírka v Globusu • Potravinová sbírka na středních školách • Vánoční koncert pro děti z AS
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Zvýšení úvazku sociálního pracovníka na celý – zkvalitnění služby • V únoru v Domově pro seniory Luna účast v soutěži
Hry dvou generací (soutěže dvojic dítě a senior mezi sebou) • Velikonoční vyrábění ve spolupráci s Domem Pod Svahem
• Uspořádání pěti programů s biblickou tematikou (ve spolupráci s Dětskou misií) • 3. místo na pěvecko-taneční soutěž pořádané organizací Eurotopia v Opavě • Účast na taneční přehlídce pořádané Dětským domovem se ZŠ v Těrlicku • 1. místo
v pěvecké soutěži pořádané NZDM z Krnova • Účast na workshopech občanského sdružení Šumbarák či Městské knihovny
Havířov • Spolupořadatelství akce Den dětí na náměstí, účast 250 dětí ze sociálně vyloučené lokality • Návštěva ostravské
ZOO • Uspořádání fotbalového zápasu mezi dvěma NZDM • Účast na turnaji ve stolním tenise pořádaném NZDM v Ostravě
• Účast na akci Polévka je grunt pořádané Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi v Ostravě • Propagace služby na Veletrhu
poskytovatelů sociálních služeb a v Radničních listech • Uspořádání dvou besed na téma drogy a téma mezilidské vztahy
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Přestěhování do nových prostor na Obránců míru 619/3, Havířov-Šumbark • Velikonoční vyrábění ve spolupráci s Domem
pod Svahem • Návštěva ostravské ZOO • Propagace služby na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb • Zvýšení úvazku
sociálního pracovníka na celý úvazek – zkvalitnění služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP Havířov-Město
• Propagace služby na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, Dni zdraví, v Radničních listech • Uspořádání akce Žolíkovo-šipkový turnaj (účast seniorů z Domova pro seniory Luna) • Uspořádání akcí: karneval, grilování, Den seniorů, vánoční besídka
• Návštěva dvou výstav, filmové projekce • 2. místo v akci Bingo, pořádané Domovem seniorů Helios
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP Havířov-Šumbark
• Propagace služby na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, Dni zdraví, v Radničních listech • Uspořádání Šachovo-žolíkového turnaje (v rámci spolupráce s Azylovým domem pro muže a Následnou péčí) • Uspořádání akcí: karneval, grilování,
Den seniorů, vánoční besídka • Návštěva dvou výstav, filmové projekce • 3. místo na akci Jméno, město pořádané Domovem
seniorů Helios

Statistika
Azylový dům pro matky s dětmi
Kapacita služby
60 + 5b
Obložnost v procentech
96,8
Počet uživatelů
64
Průměrný věk
32 matky/7 děti
Počet lůžkodnů
21 263
Počet intervencí
1 838
Počet kontaktů
695
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Počet uživatelů
181
Průměrný věk
10
Počet intervencí
6 862
Počet kontaktů
2 155

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Počet uživatelů
39
Průměrný věk
19
Počet intervencí
1 206
Počet kontaktů
199
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a OZP Havířov-Město
Počet uživatelů
24
Průměrný věk
73
Počet intervencí
1 517
Počet kontaktů
57

13
79
525
21

Firemní a soukromí dárci

Dárci a podporovatelé

Azylový dům – finanční dary
C&A – finanční dar na rekonstrukci dětského hřiště
na zahradě (realizace v r.2017)
2 500 EUR
Magistrát města Havířova
(poskytnutí financí na dárky dětem k Vánocům) 35 000
Penam a.s. (na pečivo a výrobky pekárny)
5 000
Azylový dům – materiální dary
Adra – potravinové a hygienické balíčky
Potravinová banka + Globus v hodnotě
217 990
SŠ Sýkorova, Havířov-Šumbark, SPŠ Stavební, SŠ Lidická
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – finan. dary
Dar soukromé osoby v hodnotě
20 000
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – materiální
dary
Dar soukromé osoby (látky) v hodnotě
9 300
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a OZP Havířov-Šumbark – materiální dary
Dary ostatní
1 581

Azylový dům pro matky s dětmi
MPSV		
1 517 000
IP Moravskoslezského kraje
4 685 650
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MPSV		
661 000
Magistrát města Havířova na činnost
80 000
Magistrát města Havířova na projekt
6 000
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
MPSV		
617 000
Magistrát města Havířova
85 000
Nadace J&T		
80 000
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a OZP Havířov-Město
MPSV		
629 000
Magistrát města Havířova
10 000
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a OZP Havířov-Šumbark
MPSV		
392 000
Magistrát města Havířova
10 000

Lenka z azylového domu
Jmenuji se Lenka a mám dvě nádherné holky. Nastěhovala
jsem se v únoru 2016. Začátky pro mě byly těžké, protože jsem se bála, jak budu vycházet s ostatními maminkami, jak si tady děti zvyknou, jak se tady budou cítit. Ale
den ode dne jsem tu obavu ztrácela a cítila jsem se líp
a bezpečně. A hlavně jsem viděla i na svých dětech změny.
Začaly si hrát s ostatními dětmi a to mě těšilo.
Měla jsem tady i podporu personálu a sociálních pracovnic.
Má sociální pracovnice paní Ivetka mě vyslechla, poradila
mi a nakonec nabídla pomoc – jestli bych nechtěla odejít mimo Havířov za prací. Pozvali si mě na pohovor, byla
jsem s podmínkami spokojená. A nakonec mě přijali. Strávila jsem zde půl roku a rychle mi to tady uteklo. Prožili
jsme tady pěkné i zlé období. Ale za sebe můžu říct, že

jsem ráda, že jsem využila téhle nabídky. Máte tady šanci
si dát věci do pořádku a začít žít nový a spokojený život.
Já si tady spoustu věcí uvědomila a tímto bych chtěla
poděkovat pracovnicím, sociální pracovnici Ivetce Č. a nejvíc paní Monice N. Tahle pracovnice stála při mně, když
jsem to nejvíc potřebovala. Chci také poděkovat celému
personálu a paní ředitelce, protože mají s námi hodně
trpělivosti. A jde vidět, že tu práci dělají s radostí. Děkuju
Vám za všechno.
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Sociálně aktivizační služby pro seniory
a OZP Havířov-Šumbark
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů

Adiktologické služby Havířov
Dům pod svahem
Pod Svahem 284/1
735 64 Havířov
T +420 773 770 158
E monika_powiesnikova@armadaspasy.cz

Vyhlídka
Obránců míru 618/5
736 01 Havířov-Šumbark
T +420 773 770 272
E jan_hamal@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, Magistrát města Havířova
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Dům pod svahem – služba následné péče
• Účast uživatele služby (spolu se dvěma zaměstnanci) na půlmaratonu v Olomouci
Vyhlídka – služba následné péče
• Nové kancelářské prostory od společnosti MRA • Rozšíření cílové skupiny o muže • Zvýšení kapacity služby na 12 osob
• Nárůst počtu tréninkových bytů na 6

Statistika

Dárci a podporovatelé

Dům pod svahem – služba následné péče
Kapacita služby
23/4 byty
Obložnost v procentech
88,3
Počet uživatelů
39
Průměrný věk
42
Počet lůžkodnů
7 419
Počet intervencí
6 059
Počet kontaktů
603
Vyhlídka – služba následné péče
Kapacita služby
12/6 byty
Obložnost v procentech
57,5
Počet uživatelů
25
Průměrný věk
44
Počet lůžkodnů
2 524
Počet intervencí
2 086
Počet kontaktů
177

Dům pod svahem – služba následné péče
MPSV		
3 177 000
Magistrát města Havířova
137 000
Vyhlídka – služba následné péče
MPSV		
611 000
Nadace OKD
100 000
Magistrát města Havířova
150 000

Firemní a soukromí dárci
Dům pod svahem – služba následné péče
Křesťanské společenství Jičín
Doc. ThDr. Tomáš Novotný

40 000
10 000

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Pan Michal

Veronika K.

Byl květen 2016 a pan Michal psal tato slova: „Nikdy
jsem nesportoval. Chci uběhnout půlmaraton, přestože jsem začal sportovat teprve nedávno a běhat teprve
v dubnu letošního roku. Před časem jsem začal řešit svou
závislost na alkoholu a nyní jsem v doléčovacím programu Domu pod svahem. Na Domeček jsem nastoupil po
osmnácti letech závislosti na alkoholu. Závislost mi vzala
rodinu, práci, část svého života jsem prožil na ulici. Kvůli
alkoholu jsem zanedbával také své zdraví. Díky pobytu
na Domečku se opět stavím na nohy a znovunalézám své
sebevědomí, které jsem zcela ztratil. Je to pro mne nová
příležitost, jak najít smysl života, pocítit opět radost
a začít žít nový život.“
Pan Michal svůj první půlmaraton běžel v roce 2016
v Olomouci a celý jej uběhnul. Jsou první dny roku 2017
a on se připravuje na odchod do tréninkového bytu
a navštěvuje rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních
službách. K práci s lidmi našel cestu díky dobrovolnické
službě, kdy každý týden vyrážel za seniory do domova
důchodců. I běhu zůstal věrný a sám se přihlásil na půlmaraton v Praze. V dubnu 2017 bude tedy stát znovu na
startovní čáře a čekat na výstřel, který určuje start. Poběží za podpory rodiny. A to vše díky tomu, že se mu daří
běžet život v abstinenci.

Můj příběh začíná přibližně před dvaceti lety. Začala jsem
utápět své problémy, smutek, těžkosti, prostě vše špatné v alkoholu. Démon alkohol se k mé zranitelné dušičce
připlazil nenápadně jako zrádný přítel a lék. Tehdy jsem
o jeho zrádnosti neměla zdání.
Ano, jsem alkoholička. Nyní chci ale zdůraznit, že nyní už
osm měsíců „abstinující alkoholička“. Byla jsem se léčit
celkem třikrát. Abych se dostala k jádru věci, přeskočím
ke své třetí léčbě.
V léčbě nám zdůrazňovali, že je důležité účastnit se doléčování, pracovat dál na sobě a bojovat se svou závislostí.
Tak jako většina závislých jsem tomu nevěnovala přílišnou pozornost a doléčovací procesy bojkotovala. V třetí
léčbě se stalo něco, co změnilo můj postoj. Když k nám
do léčebny přijely pracovnice Armády spásy, říkala jsem
si: „Co to zase bude za nesmysly!“ Nyní děkuji Bohu za to,
že jsem tady.
Bydlím v bytě s kamarádkou a hodně si rozumíme. Je moc
fajn, že máte na blízku někoho, kdo má stejný problém,
a vy s ním můžete probrat vše. Celý program a náplň
služby je jak po odborné, tak po stránce lidské skvělý.
Na vysoké úrovni a pro mě velice důležité je i psychoterapeutické sezení. Vím, že jsem na správném místě a pod
odborným vedením se snažím jít správným směrem.
Na závěr bych chtěla říct od srdce: Moc děkuji za službu
a všem pracovníkům za to, že jste. Vyhlídka a komunita
s ní spojená se stala na několik měsíců mým domovem.
Ještě jednou od srdíčka s pokorou a respektem vám
všem děkuji.

Moravskoslezský kraj, Magistrát města Havířova
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Sociální služby Krnov
Čsl. armády 837/36 bcd
794 01 Krnov
T +420 737 215 429
E jiri_loskot@czh.salvationarmy.org

odloučené pracoviště
Opavská 26
794 01 Krnov

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, město Krnov
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• Přestěhování sociální služby Terénní program z prostor AS na ulici Čsl. armády do zrekonstruované kanceláře v budově AS
na Opavské 26 • V rámci Sociálně aktivizační služby pro seniory rozšíření poskytování této služby o terénní formu • 2. ročník
regionální Taneční a hudební přehlídky určené dětem a mládeži ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí (v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) • Připojení AS k projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově (doučování žáků
ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí: projekt od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019) • Vybudování
Oranžového hřiště pro děti z Azylového domu, díky podpoře Nadace ČEZ • Vybavení multifunkční vzdělávací místnosti pro
rodiče a děti z Azylového domu, díky podpoře Nadačního fondu Albert – Kávomaty pomáhají • Služba Azylový dům úspěšně
hodnocena inspekcí kvality sociálních služeb • Nalezení bydlení u 36 uživatelů azylového domu • Získání práce (či její
udržení) u 20 uživatelů • Udržení či obnovení kontaktu s rodinou s podporou služby u 28 uživatelů

Statistika
Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Nízkoprahové denní centrum
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů
Terénní program
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů

75
80
119
36
21 963
2 409
1 852
10
98
85
49
3 580
128
1 973
89
51
244
3 616
17 bytů
87
47
19 087
1 731
1 641

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů
Sociálně aktivizační služby pro seniory
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů

117
14
3 257
4 125
23
78
919
414

Dárci a podporovatelé
Azylový dům
MPSV 		
Město Krnov
Noclehárna
MPSV 		
Město Krnov
Nízkoprahové denní centrum
MPSV 		
Město Krnov
Terénní program
MPSV 		
Město Krnov
Sociálně aktivizační služby pro seniory
MPSV 		
Město Krnov

6 000 000
850 000
876 000
175 000
195 000
94 000
762 000
114 000
748 000
51 000

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
MPSV 		
Město Krnov

Příběh muže propuštěného
z vězení
1 049 000
201 000

Firemní a soukromí dárci
Finanční dary
Drobní dárci z řad občanů města Krnova
27 993
Materiální dary
Potravinová banka Ostrava, z.s. v hodnotě
130 070
Silnice Morava s.r.o., Krnov – vybavení pro uživatele
v hodnotě
30 000
Stav Therm Servis, s.r.o. Opava – vybavení pro uživatele
v hodnotě
5 000
Drobní dárci
Mojmír Fryšavský – pekárna, Krnov; Kofola a.s., Krnov; Polová Hana, Cukrárna Krnov; Haničák Petr, Krnov; VIKPAP
Group s.r.o. Krnov; Jorgos Nacis, Řeznictví u Jorgose, Osoblaha; Kabašta Josef, Krnov; Osoblažská dopravní společnost s.r.o., Krnov; MaJco s.r.o., Krnov; IPA Policie Město
Albrechtice; Knapp Martin – pekařství-cukrářství, Opava;
ZOO Family, Krnov

Po deseti letech výkonu trestu přišel do nízkoprahového
denního centra muž ve věku cca 40 let. Deset let je kus
života a tento muž je prožil za mřížemi s myšlenkami, že
zabil svou ženu. Nikdy si neodpustil, co udělal, pronásledovaly ho noční můry a navštěvoval psychiatra, aby mu
předepisoval medikamenty na spaní.
Propuštění z vězení pak jeho situaci nikterak nezlepšilo.
Vrátil se zpět do Krnova, kde za tu dobu přišel o všechny
své známé a kde ho čekaly jen pohledy lidí plné předsudků
a odmítnutí.
Tento muž nakonec dorazil k nám a víc než cokoli jiného
si potřeboval promluvit s nějakým duchovním. V rámci
spolupráce nakonec získal možnost hovořit s knězem, se
kterým se opakovaně setkal.
Za nedlouho dostal tento muž také možnost ubytovat se
v Azylovém domě, měl i domluvené zaměstnání, do kterého nastoupil. Bohužel to netrvalo dlouho a dotyčný umřel.
Mnoho lidí v různých situacích se může cítit opuštěno
a ztraceno. Tento muž ale dostal díky Armádě spásy
v Krnově možnost nebýt sám.

Moravskoslezský kraj, město Krnov
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Sociální služby Opava
Centrum sociálních služeb Samaritán
Nákladní 24
746 01 Opava
T +420 773 770 184
E css_samaritan@armadaspasy.cz

Dům pro ženy a matky s dětmi
Rybářská 86
746 01 Opava
T +420 553 714 509
E md_opava@armadaspasy.cz

Farma Strahovice
T +420 773 770 188
E farma_strahovice@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava
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Azylový dům pro matky s dětmi
• Nový sociální pracovník • Dokončení sanace zdí suterénu v objektu azylového domu • Uspořádání Dobrovolnického dnu
(dobrovolnice strávila celý den s maminkami a dětmi, prostřednictvím volnočasových aktivit inspirovala maminky k tomu,
aby vyhledávaly pro své děti různé podněty a trávily s nimi čas aktivně) v rámci projektu firemního dobrovolnictví Zapojím se
• Prezentace zařízení Armády spásy v rámci Dne sociálních služeb (veřejnost se mohla pobavit s pracovníky, prohlédnout si
prezentace jednotlivých služeb provozovaných Armádou spásy na území města. Návštěvníci mohli ochutnat guláš, koblížky,
děti měly možnost se zúčastnit výtvarné dílničky) • Vybavení všech pokojů ve službě azylový dům novými sklokeramickými
varnými deskami • Uspořádání akce Hurá prázdniny pro klienty azylového domu a jejich rodiny, veřejnost z města, klienty
ostatních neziskových organizací (ve spolupráci se členy Mission team) • Rekonstrukce střechy zahradního altánu • Zapojení do Národní potravinové sbírky • Uspořádání akce Noc venku 2016, spojené s výstavou fotografií paní Zuzany Samary
a sbírkou potravin • Mikulášský večer, vánoční posezení s koncertem, návštěva zástupců firmy Model Obaly, a. s. (předali
klientům vánoční dárky), členů Rotary club Opava – uvařili pro všechny uživatele polévku a děti i dospělé obdarovali dárky
Azylový dům pro muže
• V lednu 2016 nový byt AS v Kylešovicích pro 3 uživatele od společnosti RPG • Nájemní bydlení ve Strahovicích s trvalým
pobytem: 2 byty, celkem 3 lůžka • Praxe studentů Slezské univerzity v Opavě – únor, březen, duben, září 2016 • Únor až září
2016 – spolupráce s neziskovou organizací JINAK, o.p.s. – pomoc při získání příspěvku na péči a poskytování péče uživateli,
hospodaření s finančními prostředky uživatele • Září 2016 – umístění uživatele do vhodnější služby – JINAK Opava, byt
• Přechod uživatelů do běžného bydlení (nájemní byty) – 8 uživatelů • Přechod uživatelů do bytů AS sociální služba AD –
8 uživatelů • Nalezení zaměstnání uživatelů (firma, KSR, Technické služby, LUNA-OVO, a.j.), zaměstnanost v listopadu
12 uživatelů z azylového domu, 5 z bytů AS • Červen 2016 - účast na dni sociálních služeb v městě Opavě • Projekt KROKUZ
v Suchdole nad Odrou – semináře na téma závislosti, zubní hygiena, prevence HIV, vzorce chování, domácí násilí – účast
2 uživatelé azylový dům pro muže, 1 sociální pracovník • Září 2016 – rekonstrukce bytu AS • Vánoční setkání s uživateli Na
Rybníčku a v azylovém domě • Účast na akci „Národní potravinová sbírka“
Terénní programy
• Leden 2016 registrace sociální služby • od 1. 3. 2016 zahájení provozu Terénní programy • Účast na akci „Den sociálních
služeb“ pořádané Magistrátem města Opavy • Listopad – akce „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) • Nastavení sociální služby Terénní programy • Navázání spolupráce s Magistrátem města Opavy • Navázání
spolupráce s neziskovými organizacemi v Opavě • Navazování kontaktů s klienty služby TP • Celoroční práce s klienty TP,
která v některých případech vyústila ve zlepšení sociální situace klientů
Sociální rehabilitace
• V roce 2016 prošlo službou sociální rehabilitace 22 lidí, z toho 12 osob získalo zaměstnání • Službu sociální rehabilitace
začali využívat i lidé z veřejnosti, dříve byla určena pouze pro uživatele azylového domu • Navázali jsme spolupráci s úřady
práce v Kravařích a Opavě
Farma Strahovice
• Získání financí na projekt Sýrárny ve Strahovicích • Zakoupeny 2 krávy (vlastní zdroj mléka na výrobu sýrů) • Zprovoznění
sušičky na piliny • Kolaudace peletkárny

Azylový dům pro matky s dětmi
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Azylový dům Samaritán
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna muži
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna ženy
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Sociální rehabilitace
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů
Terénní práce
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů

Dárci a podporovatelé
56 + 6 b
93,1
30
33 matky/7 děti
16 362
919
435
33 + 3 b
80,3
61
50
9 712
1 047
833
18
68,9
125
44
4 544
173
779
7
57,1
32
44
1 462
428
215
23
44
299
138
25
38
14
19

Dotace MPSV
Azylový dům pro muže
Noclenárna pro muže
Nízkoprahové denní centrum
Terénní programy
Sociální rehabilitace
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Noclehárna pro ženy
Dotace Magistrát města Opavy
Noclehárna pro muže
Terénní programy
Noclehárna pro ženy

2 694 200
1 199 000
865 886
229 250
421 770
3 732 700
587 000
183 000
87 000
104 000

Firemní a soukromí dárci
Azylový dům pro matky s dětmi – finanční dary
Siemens, s.r.o. (na zakoupení vařičů)
37 200
TEVA Czech Industries s.r.o.
(na zakoupení didaktických hraček)
10 000
Azylový dům pro matky s dětmi – materiální dary
Kofola Československo – darování nápojů na akce pořádané azylovým domem; Bivoj – darování potravin na akci
Hurá prázdniny; Betina spol. s r. o. – darování pečiva na akci
Hurá prázdniny; Bidvest Opava s. r. o. – darování mražených
výrobků na akci Hurá prázdniny; BMK servis – zapůjčení
spotřebičů pro provoz azylového domu, noclehárny; Abel –
výroba propagačních materiálů
Azylový dům – materiální dary
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
(zakoupení myčky)
35 000
Farnost Kravaře (potraviny a hygienické potřeby)
29 192
Ostroj a.s. (pracovní rukavice)
1 112
Kofola a.s. (stolní vodyú na akci Noc venku)
3 397
Farma Strahovice – finanční dary
Lesy České republiky, s.p.
(na zakoupení sušičky štěpky)
30 000
T-Mobile Czech Republic a.s. Nadace VIA (pokrytí nákladů
na „Obchod pro prodej lokálních potravin“)
57 000
Nadační fond BEZ-DOMOVA na zakoupení dobytka,
dojičky, tanku na mléko)
100 000
Nadace VINCI v České republice (na pokrytí nákladů
Projektu „Obchod s regionálními potravinami z Farmy
Strahovice“)
50 000

Dům pro ženy a matky s dětmi
Paní do našeho zařízení přišla se svými třemi dětmi z jiného zařízení podobného typu. Do tíživé situace jí dostaly
dluhy a alkohol, který požívala se svým druhem. Dluhy
vzhledem k příjmu nebyla schopná splácet, psychické
problémy řešila konzumací alkoholu. Během pobytu
v klidném prostředí paní neměla potřebu řešit své potíže
alkoholem, velmi omezila kouření, psychické problémy
začala řešit s psychologem. Psychicky ji pozvedlo i du-
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chovní společenství Armády spásy, kde pravidelně i s dětmi dochází. Našla si příležitostnou práci (roznášení letáků), což jí dodalo sebevědomí a postupně splatila větší
část svých dluhů. Věnuje se dětem a má podanou žádost
na bydlení v domovské oblasti.
Byla vybrána z 5 uchazeček do zařazení projektu! Startovací bydlení, kde posun k samostatnému bydlení může
lépe dovršit.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava

STatistika

Domov Přístav – Kunčičky, Ostrava
Holvekova 612/38a
718 00 Ostrava Kunčičky
T +420 773 770 124 (nonstop – sesterna)
E pristav@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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• Úprava veřejného závazku v poslání a cílech • rekonstrukce evakuačního východu v budově A, výměna dveří • Srpen – prosinec 2016 převod a rekonstrukce nové budovy B v areálu Domova Přístav • Navýšení kapacity ze 47 na 85 osob • Nová
služba lidem zcela imobilním a upoutaným na lůžko

Statistika
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů

Firemní a soukromí dárci
47
99,1
57

Dárci a podporovatelé
Moravskoslezský Kraj – grant zaměřený na rozšíření cílové
skupiny o osoby ležící
500 000
Statutární město Ostrava – grant zaměřený na výstavbu
dělících příček mezi pokoji v nové budově
100 000

GE Money Bank – nákup králikárny a slepičárny pro náš
dvorek, nákup pohoštění pro společenské akce Domovů
Přístav

Pan jaroslav
Pan Jaroslav se narodil ve Studénce, kde dlouhé roky žil.
Posledních 15 let strávil v Kopřivnici. Tam bydlel ve stanu
v lese se svým kamarádem, psem a kočkami. Tento způsob života mu vyhovoval, a kdyby mu to zdravotní stav
dovolil, rád by se tam vrátil. V lese však došlo k požáru, při kterém jeho kamarád přišel o život a on sám byl
hospitalizován v nemocnici. Jeho pejska mu odvezli do
útulku. Po hospitalizaci již nebyl schopen samostatného

života v nevyhovujících podmínkách, a tak se dostal
do Domova Přístav. Zde se mu pomalu lepší zdravotní
i psychický stav, zůstává však závislý na pomoci druhé
osoby při každodenní péči o sebe. Po kamarádovi i pejskovi se mu velice stýská. Na život v domově si pomalu zvyká,
oblíbil si zejména našeho psa Arona, který jej navštěvuje
v pokoji, pan Jaroslav jej chodí také krmit a v doprovodu
pracovníka i venčit.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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Domov Přístav – Zukalova, Ostrava
Zukalova 1401/3
703 00 Ostrava
T +420 773 770 267 (nonstop – sesterna)
E jan_vincenc@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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• Změna platnosti smluv pro uživatele na dobu neurčitou – jistota bezpečného bydlení • Nová nabídka služby pro uživatele –
Obchůdek Paskudy v Domově – uživatelé hospodaří s penězi, mají možnost volby – aktivizace • Navázání spolupráce se
spolkem V jedné vteřině, z.s. – canisterapie

Statistika
Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech

29
99,5

Dárci a podporovatelé
Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj

2 951 000
2 800 000

Firemní a soukromí dárci
Materiální dary
C&A – šatní ramínka pro uživatele, Ollies – cukrovinky pro
uživatele na Valentýna 2016, soukromí dárci – oděv a obuv
pro uživatele

pan Miroslav
P. Miroslav žil na ubytovně v Ostravě v nepříznivých sociálních podmínkách. I přes kontakt sociálních pracovnic
pomoc odmítal. Byl pod vlivem svého okolí a vlastního
přesvědčení, že svou situaci zvládne sám. Jeho zdravotní
stav se natolik zhoršil, že byl hospitalizován, s následnou
vysokou amputací obou dolních končetin. P. Miroslav měl
podanou žádost do našeho domova a během sociálního
šetření byl vyhodnocen jako nevhodnější uchazeč.
Po přijetí byl zdravotní stav p. Miroslava velmi kritický. Byla
nutná celodenní péče – jak po zdravotní, tak po psychické
stránce. P. Miroslav se musel vypořádat nejen se změnou
prostředí – nového bydlení, ale především se svým handicapem a přístupem k životu. Domov mu byl v této situaci
oporou a p. Miroslav si zde našel své místo v životě. Zázemí domova a jeho vůle mu pomohly přečkat nejhorší
chvíle, kdy mu šlo o život. Nyní společně plánujeme další
kroky v životě.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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Prevence bezdomovectví Ostrava

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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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
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 2016
Prevence bezdomovectví
• Dokončení rekonstrukce kanceláří pobočky v Ostravě-Přívozu • Propojení kanceláří pobočky Poruba s vedlejším bytovým prostorem, zahájení rekonstrukce propojených kanceláří • Otevření pobočky na Ostravě-Jih, ve spolupráci s RPG byty
• Vystavena čtyři doporučení k převedení nájemního vztahu městského bytu na uživatele • Vystavena tři doporučení k převedení nájemního vztahu bytu společnosti Residomo, s.r.o. na uživatele • Rozšíření spolupráce se společností RESIDOMO,
s.r.o. – nové byty v nových lokalitách
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
• Navýšení úvazku sociální pracovnice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Navýšení úvazku sociální pracovnice

STatistika

Dárci a podporovatelé

Prevence bezdomovectví
Kapacita služby
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů

Prevence bezdomovectví
Moravskoslezský kraj
2 105 000
Statutární město Ostrava
1 100 000
Evropský sociální fond přes MSK
423 931
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Moravskoslezský kraj
1 034 000
Statutární město Ostrava
250 000
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
NF Albert Kávomaty pomáhají
13 643
Moravskoslezský kraj
1 030 000
Moravskoslezský kraj
371 000
Statutární město Ostrava
470 000

79 bytů
350
30
83 140
1 837
4 769

37
63
3 086
141
152
12
4 366
248

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Příběh pana J.

Příběh paní Andrey

Pan J. má 65 let, je z důvodu vážné duševní poruchy plně
invalidní. V roce 2016 se dostal do vážné situace, která
ohrožovala jeho základní existenci. Manželka si bez jeho
vědomí vypůjčila opakovaně peníze, měla vysoké úvěry
u bank a dluhy nesplácela. Byla jí nařízena exekuce, která
ohrožovala také jejich společný majetek. Panu J. hrozilo,
že přijde o byt. Pan J. vzhledem ke své duševní nemoci
nebyl schopen řešit situaci bez pomoci. Sociální pracovnice
kontaktovala sociálně právní poradnu, zprostředkovala
panu J. konzultaci, na kterou ho doprovodila, a také se
na jednání s odborníkem podílela. Pan J. po konzultaci
učinil kroky, které vedly k ochraně jeho majetku a dalších
finančních prostředků. Pracovnice zprostředkovala jednání na bytovém družstvě a podílela se na jednání s klientem. Pan J. po celou dobu řešení (které trvalo několik měsíců) intenzivně prožíval stres a bylo nutné poskytnout
uživateli psychosociální podporu i pomoc při jednání na
úřadech a v poradnách. Byt se podařilo zajistit a to byla to
pro pana J. velmi dobrá zpráva.

Paní Andrea se stala klientkou naší služby před třemi lety.
Přišla se dvěma syny školního věku 9 a 12 let z azylového
domu, kde žila s dětmi po rozchodu s partnerem. Její partner, Kubánec, zemřel v zahraničí a jí po něm zůstala řada
dluhů. Do dnešního dne se jí nepodařilo získat úmrtní list
partnera, nemohla vyřídit sirotčí důchod pro děti, a tak
se neustále potýká s finančními problémy. Během bydlení v naší službě se pravidelně setkávala se svou klíčovou
pracovnicí, která jí pomáhala s řešením všech problémů,
které ji trápily, od splácení dluhů přes starosti s dětmi,
hledání práce, až po občasné poskytování materiální
výpomoci, když finanční problémy narostly do nezvladatelných rozměrů. Paní Andrea vždy plnila veškeré úkoly
a domluvy, během bydlení v bytě se jí podařilo dát si život
do pořádku a dokázala, že umí fungovat odpovědně a spolehlivě i sama. Proto bylo koncem roku 2016 vlastníkovi
bytu doporučeno, aby nájemní smlouvu přepsal přímo
na ni. Protože má paní Andrea značné zdravotní problémy a je pro ni velmi náročné najít alespoň brigádu, byla jí
nabídnuta možnost VPP v Armádě spásy, kterou ráda přijala, a v současné době se řeší její nástup do zaměstnání.
Od r. 2017 tak paní Andrea se svými chlapci může začít
konečně v klidu a v bezpečí život ve „vlastním“.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
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Prevence bezdomovectví Bohumín
Trnková 322
735 51 Bohumín – Pudlov
T +420 737 215 431
E marcela.stryjova@cza.salvationarmy.org

• Otevření služby v Bohumíně na ulici Trnková 322 • Navýšení úvazku o 3 zaměstnance • Získání 19 městských bytů
v Bohumíně v lokalitě Trnková

Moravskoslezský kraj, Město Bohumín

Významné události v roce 2016
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Statistika
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů

Dárci a podporovatelé
33
5 788
408
2 576

Moravskoslezský kraj
Město Bohumín

676 750
277.200

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Paní MAruška
Paní Maruška navštívila naši službu na doporučení
sociální pracovnice úřadu. Při prvním setkání se klientka
svěřila se svým obtížným životem. Žila s přítelem, který
ji psychicky týral a vyžadoval po ní aktivity, které jí byly
nepříjemné. Nějaký čas p. Maruška toto soužití snášela,
dokázala jeho chování zvládat, ale přišel čas, kdy si uvědomila, že takto nechce žít po zbytek života, a rozhodla
se svou situaci řešit. Svěřila se se svým trápením sociální
pracovnici na úřadě a ta jí doporučila pobyt v azylovém
domě. Po přestěhování do azylového domu p. Maruška
vyhledala naši službu. Doložila všechny potřebné doklady a podařilo se jí získat byt. Mohla tak začít nový život
v bezpečném prostředí. Bývalý přítel ji sice několikrát
vyhledala, ale poté, co mu sdělila, že bude řešit jeho
návštěvy s policií, se již neukázal.

Spolupráce s p. Maruškou probíhá již delší dobu výborně,
plní všechny dohody uzavřené v rámci poskytování sociální služby a řádně dodržuje pravidla bydlení. Proto jsme
se rozhodli, že vlastníkovi nemovitosti dáme doporučení, aby jí byl byt, v němž bydlí, převeden do nájemního
vztahu. Jediná věc, která ji nyní trápí, je špatný zdravotní
stav po operaci dolních končetin. V současné době řešíme
možnost přestěhování p. Marušky do přízemního bytu,
který bude lépe vyhovovat jejím potřebám.

Moravskoslezský kraj, Město Bohumín
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Centrum sociálních služeb Ostrava
U Nových válcoven 347/9
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T +420 773 770 100
E cssostrava@armadaspasy.cz

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, Magistrát města Ostravy
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• Červen 2016 – první Homeless Cup Morava v Ostravě • Prosinec 2016 – vánoční večeře v Trojhalí pro 130 osob, především
z ulice

Statistika
Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Nízkoprahové denní centrum
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet intervencí
Počet kontaktů

Dárci a podporovatelé
62, 4 byty
97,9
95
51
22 213
3 038
2 257
80
53,5
557
44
15 655
2 012
544
649
42
3 009
444

Azylový dům
MPSV		
Statutární město Ostrava
Město Frýdek-Místek
Noclehárna
MPSV		
Statutární město Ostrava
Nízkoprahové denní centrum
MPSV		
Statutární město Ostrava

3 430 000
1 250 000
50 000
2 135 000
600 000
1 155 600
500 000

Firemní a soukromí dárci
Materiální dary
• Od restaurace Spicebox jsme dostali od srpna každý
týden 50 porcí polévky pro akci Polévka do ulic nebo
na Noclehárnu • Hotel Clarion nám daroval 150 jídel
na akci Vánoce v Trojhalí, včetně dalšího servisu kolem
akce • Od Globusu dostáváme dvakrát týdně potraviny
pro naše klienty • Od Tesco dostáváme jednou týdně
potraviny pro naše klienty

Použité fotografie u příběhů klientů jsou pouze ilustrační.

Pan Jindra
S panem Jindřichem, dnes již bývalým klientem terénního
programu, jsme se poprvé setkali v zimě roku 2015. Seděl
v parku na lavičce, bez hnutí, s prázdným pohledem. Když
se s ním snažili terénní pracovníci navázat kontakt, nedostali z něj více než tři věty. Při každé návštěvě opakoval,
že se má dobře, nic od nás nepotřebuje. Terénní pracovníci za ním docházeli pravidelně, více než rok. Hlavně zima
byla pro pana Jindru náročná, protože se u něj projevily
zdravotní problémy, a on se skoro nedokázal postavit na
nohy. V zimě mu proto pracovníci nosili teplé oblečení,
polévku, ale nic nepřinutilo pana Jindru opustit „jeho“
lavičku v parku. Jednoho dne nás kontaktovala sociální
pracovnice města Ostravy s tím, že pan Jindřich musí
lavičku opustit, jeho věci budou vyklizeny, občané si totiž
na jeho přítomnost stěžují. Terénní pracovníci se nabídli, že nucenému vyhoštění budou přítomni, kdyby se pan

Jindra rozhodl odejít s nimi na denní centrum. Když došlo
k samotné akci, pan Jindra utekl. Ještě tentýž večer nás
kontaktoval pastor církve, která sídlila v onom parku, že
je pan Jindřich u něj, ale nutně jej potřebuje převést do
nemocnice, protože jeho nohy byly ve stavu, kdy potřebovaly ošetřit. Náš terénní pracovník bez váhání nasedl
do služebního auta a pana Jindřicha odvezl do nemocnice,
kde podstoupil i různá další vyšetření. Po pár dnech nás
kontaktovala maminka pana Jindřicha, která žila nedaleko parku, kde její syn sedával. Popsala nám, jak se mu
snažila opakovaně pomoci, ale péči o něj nezvládla, pan
Jindřich potřeboval odbornou pomoc. Podstoupil proto
hospitalizaci v psychiatrické nemocnici, kde mu nastavili potřebnou léčbu, a po propuštění se opět vrátil domů.
Do dnešního dne jsme v kontaktu s maminkou Jindry,
informuje nás o tom, jak se jim v životě daří…

Moravskoslezský kraj, Magistrát města Ostravy
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Sociální služby pro ženy a matky s dětmi
Ostrava-Fifejdy
Gen. Píky 25/2980
702 00 Ostrava-Fifejdy
T +420 773 770 119 (recepce)
E jiri_vonsik@czh.salvationarmy.org

Významné události v roce 2016

Moravskoslezský kraj, Magistrát města Ostravy
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• Sanace a rekonstrukce barevného řešení fasády celého objektu • 6. ročník soutěže „Polévka je grunt“ • Účast na krajské
i národní potravinové sbírce • Celoroční volnočasové aktivity pro naše klientky a jejich děti i děti z okolních domů v klubu
pro děti

Statistika

Dárci a podporovatelé

Azylový dům
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Noclehárna
Kapacita služby
Obložnost v procentech
Počet uživatelů
Průměrný věk
Počet lůžkodnů
Počet intervencí
Počet kontaktů

Úřad práce – dotace mzdy
Azylový dům
MPSV		
Statutární město Ostrava
Noclehárna
MPSV		
Statutární město Ostrava

62
79,5
98
42/7
18 056
1 758
1 188
14
60,7
16
46
3 113
295
367

173 872
4 458 000
1 680 000
577 000
350 000

Firemní a soukromí dárci
Finanční dary
Nadace ČEZ
(na projekt „Psychologické poradenství a diagnostická
pomoc ženám a matkám bez domova“)
40 000
Zaměstnanci Clarion Congress hotelu Ostrava
2 900
Materiální dary
Tesco ČR; C&A; Potravinová banka Ostrava, o.s.; Trojhalí
Ostrava, zájmové sdružení právnických osob; Imperial hotel Ostrava; Clarion Congress hotel Ostrava; Wichterlovo
gymnázium; AHOL VOŠ; Ing.Petr Šnejdar a řada dalších
anonymních dárců a dárkyň

...ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost... (1 Tes 5,14)
Do našeho Domu pro ženy a matky s dětmi v OstravěFifejdách dochází už několik let paní v důchodovém věku
na noclehárnu, kde jí poskytujeme to, co ostatním uživatelkám. Paní pouze vybočuje svou důvěrou a náklonností
k nám. Ví, že to s ní myslíme dobře a že ji chceme podpořit
a nasměrovat lepším směrem, než jakým se dosud ubírá
její život.
Ráda naslouchá tomu, co nám lidem Pán Bůh říká ve svém
Slově a věří tomu. Odchází vždy povzbuzená a odhodlaná
„k polepšení". Neustále však sama se sebou a svými slabými stránkami zápasí, a to ne zrovna vítězně.
Před Vánocemi s ní hovořila naše paní účetní Libuška
dost konkrétně, protože si paní posteskla, jak nic od
svátků neočekává. Naše zaměstnankyně se ji snažila
pobídnout k aktivnímu přístupu, podle hesla „samo se nic
neudělá. Vysvětlila jí, že to chce trochu námahy a snahy
z její strany, když je to v její rodině tak těžké. Napověděla, že dobré vztahy se musí pěstovat i ve vlastní rodině

a jít tomu aktivně vstříc. Obětovat trošku svého vlastního
pohodlí a neočekávat, že to udělají ti druzí, a také, že suroviny na trochu vánočního pečení jsou podstatně levnější
než cigarety a alkohol.
Potěšili jsme se s ní krátce po Novém roce, přišla 2. ledna,
a když uviděla paní Libušku, rozzářila se tak, jak jsme to
prozatím u ní ještě neviděli.
V Azylovém domě nebyla od 22. prosince s tím, že byla
u své stařičké maminky se svým dospělým synem a se
svým rodným bratrem (všichni mají stejnou osobní
závislost) a vyprávěla mi, že si upekli i navařili a udělali
společně Vánoce.
Nejvíc nás potěšilo, když řekla, že i přes obavy prosila
Pána Boha, aby vše pokojně proběhlo. Pro nás všechny je
to povzbuzením, že i když pokrok v jejím postoji k životu
je velmi nepatrný, přece jen je vidět její radost z toho, že
to jde i jinak.

Moravskoslezský kraj, Magistrát městA Ostravy
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Armáda spásy na Slovensku
kapitán Vitalie Chiriac
oblastný dôstojník
M +421 940 438 120
E vitalie_chiriac@czh.salvationarmy.org

Významné udAlosti v roce 2016

Armáda spásy na Slovensku
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Bratislava
• Nedeľné zhromaždenia (boli prítomní 1 153 osoby za rok 2016), štúdium Biblie (377 osôb za rok 2016), pastoračná starostlivosť ľudom v zboru (162, Január–Apríl) • Kurz pre budúceho vojaka (Maj–Júl, 97 osôb) • Duchovný program pre ľudí bez
domova (Streda večer, 765 osôb, Január–Apríl) • Komunitný denní centrum pre ľudí bez domova (Január–Apríl, 667 osôb)
• 2 koncerty Chvály a uctievania. Skupina „Nádej spod Tatier", kresťanská hudba v štýlu Country • Koncert kresťanskej hudby
– piesne, gitara, klavír
Sociálna a terénna práca
• Program kŕmenia pre ľudí bez domova v stredu a v nedeľu po Bohoslužbe. Vydávanie oblečenia (šatstvo – 189 osôb,
Január–Apríl) a potravín (280 osôb). Prvá medicínska pomoc. Pomoc pri zamestnanosti (brigády – 215 kontaktov,
Január–Apríl). Pomoc s registráciou a obnovenie dokumentov. Sociálne poradenstvo a starostlivosť (479 osôb, Január–Apríl).
Plánovanie a platenie bankového dlhu. Pomoc pri zaplatení ubytovaní • Letný Detský tábor – spolupráca s Ministerstvom
Obrany, 35 detí s Bratislavy a Galanty • Spolupráca s kaviareň „Grin Grin” – odvoz a distribúcie hotového jedla (vege
šaláty) • Vianočná zbierka potravín a drogérii. A nasledujúca ich distribúcia do všetkých projektov a zborov Armády spásy na
Slovensku, pre sociálne slabých rodín i krízové centra.
Plavecký Štvrtok
• Bohoslužby (1 069 osôb za rok), besiedka pre deti (448 deti). Pastoračné návštevy (211 návštev) • Domáci skupiny
(5 skupín, 1 176 osôb) • Detský klub. Deti dostávajú základy hygienické výchovy, majú si čas na doučovaní i spolčené hry.
(503 deti) • Program pre mládež – 213 osôb • Spolupráca s Úradom práce – 5 osôb s rómskou osady dostali robotu
Pezinok
• Sociálna a duchovna práca v Rómskej osade „Glejovka” • Detský klub v odbornej škole pre deti so zdravotným postihnutím
• Medzinárodný deň Rómov. V koncerte zúčastnili skupiny s Brna, Bratislava, Galanta, Plavecký štvrtok, obec Pezinok. Boli
prítomní kolem 200 ľudí
Galanta
• Bohoslužby Nedeľa (1 975 osôb za rok 2016), Bohoslužby v týždňu (362 osoby). Modlitby pred zhromaždení (154 osoby),
a modlitby v týždňu (280 osôb). Detská besiedka (606 deti). Pastorační návštevy (43 za rok). Domáci skupiny (179 osôb,
3 skupiny) • Duchovný deň Armády spásy, Región Slovensko (70 osôb) • Evanjelizácia v centre mesta Galanta, spolu so
skupinou „Nadej spod Tatier" (kolem 50 osôb) • Každodenný Detský program (2 122 deti za rok): doučovaní, dielničky, hry,
Biblické lekcie, piesne, scénky a pod. • Letný tábor pre deti s tímom mládeži zo Spojených štátov • Regionálne sesterské
stretnutie. Služba ženám (67 osôb) • Potraviny, šatstvo, dokumenty, zamestnaní a iná sociálna pomoc ľudom v núdzi: ľudia
bez domova, sociálne slabé rodiny

STatistika
zbor Bratislava, zbor Galanta, zbor, Plavecký Štvrtok
Bohoslužby nedeľní
4 197 osôb
Pastoračná starostlivosť ľudom v zboru
a pastorační návštevy
416 osôb
Detská besiedka
1 054 deti
Detské kluby
2 625 deti
Služba ženám
67 osôb
Domáci skupiny
1 355 osôb
Duchovný program pre ľudí bez domova
765 osôb

Sociálna práca
Potraviny
Oblečenie
Práca
Sociálne poradenstva

405 osôb
528
220 kontaktov
479 kontaktov

Armáda spásy na Slovensku
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Projekt ReShare
Petržílkova 2 565/23
158 00 Praha
T +420 773 798 900
E robert_jiruse@czh.salvationarmy.org

Pracoviště projektu Praha:
sklad – Bavorská 856
Pracoviště projektu Ostrava:
U Nových válcoven 1 571/9, 709 00 Ostrava

Významné události v roce 2016

ReShare
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• Ke stávajícím aktivitám ReSharu, které se převážně zabývaly sběrem a zpracováním textilu, se Armáda spásy rozhodla vydat
rovněž směrem rozvoje obchodní sítě ReShare Stores • Otevření ReShare Store obchodů v Praze a Kladně a zahájení dovozu
oblečení z pobočky ReSharu v Utrechtu v Holandsku • Spolupráce s Geometry Global, vánoční kampaň ReShare Store v Praze • Spolupráce s RTV Prima na propagaci nového obchodu • Hledání nových prostor pro další obchody • Rozmístění dalších
kontejnerů v Moravskoslezském kraji, v Praze a v Karlovarském kraji a navýšení sběru o 160 t • Otevření pobočky ReSharu
v Krnově • Rozšíření firemních sbírek • Spolupráce s Ministerstvem životního prostředí • Spolupráce a podpora pro humanitární sbírky pro Ukrajinu s Člověkem v tísni

Plány pro rok 2017
• Otevření dalších obchodů ReShare Store ve vybraných městech • Rozšíření spolupráce se zahraničními pobočkami
• Rozšíření spolupráce s Úřady práce na zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací • Rozmístění zbývajících kontejnerů
z výroby • Stěhování pobočky ReSharu v Ostravě do nových prostor

Statistika
• Počet rozmístěných kontejnerů 103, v Praze 11, v Karlovarském kraji 8, v MS kraji 84 • celkově nasbíráno 456 tun použitého
oblečení • do středisek Armády spásy celkem distribuováno 30 tun • pro OSPOD Ostrava věnováno 5,3 tuny • pro nadace
věnováno 5,2 tuny • pro dětská centra 6 tun • pro humanitární pomoc Ukrajině (Slovjansk) 4,7 tuny

Dárci
RTV Prima, Fujitrans Europe, Czech technological agency, Česká televize, TV Prima, Tesco ústředí, Tesco Karlovy Vary , Tesco
Praha, Abra Software, Schools United, Kraslice – dětský klub Šnek, Luftování – bazárek, Vánoční bazar Praha, Jackova továrna,
Siemens Praha, Burza Svárov, Velikonoční trhy Praha, Street Store Ostrava, Hotel Imperiál Ostrava, Hotel Clarion Ostrava

RESHARE Stores

adresy prodejen ReShare Stores
• Prusíkova 2 577, Praha 5
• Leoše Janáčka 3 401, Kladno
• Jiráskovo náměstí 159, Ostrava (06/2017)
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ReShare

Po několika letech příprav Armáda spásy ve spolupráci s nizozemskými kolegy otevřela první dva butikové obchody Armády
spásy známé pod značkou ReShare Store. Tyto obchody spadají do dalších ekonomických aktivit, které jsou zřízené za účelem zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce, ale rovněž za účelem tvorby zisku. Tento zisk bude určený na rozvoj
tohoto řetězce, ale rovněž na dofinancování činností a aktivit Armády spásy.
ReShare Stores přichází s novým konceptem prodeje tzv. second hand ošacení, které dovážíme od naši holandské pobočky.
Prostředí obchodů je velice přátelské, usilujeme o to, aby se všichni příchozí cítili příjemně, dobře nakoupili a měli důvod se
opět vrátit. Cílovou skupinou jsou maminky s dětmi, mladí lidé a všichni ti, kteří hledají zajímavý kousek do svého šatníku za
rozumnou cenu. Do roku 2020 plánujeme otevřít až 30 obchodů v České republice a na Slovensku.

Poděkování našim podporovatelům
„..děkuji Vám za opravdovou lidskost ve vaší činnosti….“
dárkyně Jana

„….jsem ráda, že jsou mezi námi takové organizace,
jako vy – pomáháte těm nejposlednějším, děkuji...
dárkyně Ludmila

poděkování dárcům a podporovatelům
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Významné události v roce 2016
•NADACE
Byla provedena sanace a rekonstrukce barevného řešení fasády celého objektu

• Proběhl již 6. ročník soutěže „Polévka je

grunt“
• Účast
krajské i národní
sbírcedobré
• Celoroční
volnočasové
pro naše
klientkyOKD,
a jejichFond
dětí i
Nadace
ČEZ,naNadační
fond potravinové
Albert, Výbor
vůlerůzné
– Nadace
Olgyaktivity
Havlové,
Nadace
děti
z okolních
sousedních
domů vLesy
klubuČR,
proT-mobile
děti
pomoci
Siemens,
F-nadace,
– Mluvme spolu, Nadace Vinci, Nadační fond J&T, Čtení
pomáhá

Statistika
Azylový
dům DÁRCI
FIREMNÍ

Kapacita
služby
Abra, spol.
s.r.o, Acha obec účtuje s.r.o., CERVA 62
GROUP a.s., Česká evangelikální aliance, ČNP Consulting –
Obložnost
v procentech
Psychotéky,
Farní sbor Českobratrské církve79,5
evangelické v Praze, Látky Mráz s.r.o., Lékarny Dr. Max,
Počet
uživatelůCz, s.r.o., OC Nový Smíchov, Philips
98 Česká republika s.r.o, Rossmann drogerie, Rotary Club
Megabooks
Průměrný
věk
42/7 s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., VM Import s.r.o., WOOD
Prague International,
Sanifair CZ s.r.o., Siemens
Počet
lůžkodnů
18 056
CONSTRUCTION
s.r.o., Runczech
Počet intervencí
1 758
Počet kontaktů
1 188
DÁRCI
Noclehárna
Velký dík patří všem, kteří práci Armády spásy podporují svými materiálními či finančními dary, modlitbou
Kapacita
služby
14
či
povzbuzením.
Velmi si vážíme podpory našich
dárců, kteří nás ať už jednorázově, či dlouhodobě
Obložnost v procentech
60,7
pravidelně
podporují, děkujeme.
Počet uživatelů
16
Průměrný
věk
46
dobroběžci roku 2016
Počet
3 113
Velkýlůžkodnů
dík patří statečným dobroběžcům, kteří
svůj běh proměnili v dobrou věc.
Počet
intervencí
295
Jana Kozlová, Magdalena Koubová, David Mahr, Dana Müller, Tereza Tůmová, Jakub Vopelák, Tomáš
Počet
kontaktů
367
Kolondra,
Michal Pechal

„..jsme s manželem moc rádi, že to pomáhá…….“
manželé Zlata a Vladislav

„...Boží požehnání Všem kdo pomáhají nezištně
jako Vy a mají srdíčko na dlani….“
dárkyně Petra

události 2016
Výsledky vánočních sbírek
Během adventu se na mnoha místech naší republiky konala
vánoční sbírka Armády spásy. Sbírka probíhala ať už zvoněním
či zpíváním u kotlíku, umístěním kasičky na vánočních trzích
či v obchodních centrech, a to v 8 městech naší republiky.
Celkem se vybralo krásných 333 961,20 Kč. Děkujeme všem,
kteří svojí aktivní účastí i v nepříznivém počasí pomohli tuto
částku vybrat.
Mirka Janoušková
fundraiser

Národní potravinová sbírka 2016
Očekáváme překonání loňského rekordu, kdy se podařilo
vybrat 150 tun potravin celkem v rámci celé ČR a z toho
necelých 30 tun pro Armádu spásy. Víme, že řada z vás se
sbírky účastní jako dobrovolníci nebo v rámci své pracovní
doby. Vám všem děkujeme, bez vás by to nebylo možné,
vaší práce si vážíme.
Armáda spásy zajistí, tak jako v předchozích ročnících,
mediální prostor před termínem konání NPS2016. Od
konce října tedy můžete zaznamenat reklamu v médiích
vyzívající k účasti na této sbírce. Těšíme se, že společnými
silami přispějeme k tomu, že pomůžeme zase o trochu více
těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Již tradičně je Armáda spásy spolupořadatelem NPS 2016.
Ta se v letošní roce koná v sobotu 12. listopadu od 8 do
20 hodin ve vybraných hypermarketech po celé naší zemi.

Jakub Vopelák
ředitel pro rozvoj fundraisingu Armády spásy v ČR

Dobroběžci – odvážní běžci, kteří svůj
běh proměnili v dobrou věc
V zahraničí je samozřejmostí koupit registraci na závod přes
neziskovou organizaci. Tento moderní a atraktivní způsob pomoci se začíná rozvíjet i u nás v České republice. Armáda spásy
po vzoru svých kolegů z Londýna společně s dalšími charitativními organizacemi získává prodejem registrací na závody
RunCzech finanční prostředky pro svou činnost.
Řady našich běžců se v sezoně 2016 úplně poprvé v historii
rozšířili i o tzv. dobroběžce, kteří se rozhodli běžet pro dobrou věc a svůj běh tak spojili s podporou vybraných projektů
Armády spásy. Každý dobroběžec se snaží vyběhat ještě něco
navíc a od svého okolí díky své běžecké výzvě vybírá finanční

prostředky na podporu konkrétního projektu Armády spásy.
Jejich běh tak pomáhá konkrétním lidem.
Sezona 2016 přinesla Armádě spásy celkem 426 933,87 Kč.
Dobroběžci vyběhali nádherných 70 574 Kč a podpořili tak
tyto projekty: Farma Strahovice, Dům pod svahem, účast dětí
ze sociálně slabších rodin na letním táboře Armády spásy.
Mirka Janoušková
fundraiser

Události 2016
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Poděkování
finanční
přehled
našimza
podporovatelům
rok 2016
Středisko/služba
Praha – Ústředí
ReShare
IT
Oblastní ředitelství Moravskoslezského kraje

Osobní
náklady

Služby

Ostatní
náklady

Náklady
celkem

845 644

263 097

5 043 274

10 688 007

5 015 274

2 577 122

82 835

2 541 361

3 843 348

539 189

21 855 295
9 885 831

194 710

0

311 989

2 062 096

15 446

2 584 241

141 346

0

108 271

1 647 585

107 950

2 005 151

88 308

0

109 745

817 402

71 598

1 087 053

Oblastní ředitelství Střední Morava

51 690

268

71 413

934 966

52 744

1 111 081

0

0

0

166 628

0

166 628

47 209

0

53 629

185 556

84

286 478

OPPA Rozvoj – AS Praha
Podpora integrace uprchlíků – Nadace Generace 21

360 809

1 500

3 001 316

172 240

114

3 535 979

Brno Centrum sociálních služeb Staňkova – nízk. zařízení pro děti a mládež

214 053

133 495

228 188

1 255 899

944 707

2 776 342

Brno Centrum sociálních služeb Staňkova – ostatní náklady
Brno NZDM Körnerova – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Brno NZDM Jonáš – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

74 755

0

37 303

0

73

112 131

170 785

78 646

218 191

1 301 638

470 958

2 240 218

252 373

45 709

235 295

1 143 596

208 843

1 885 817

1 609 812

1 269 462

804 744

4 139 680

1 577 928

9 401 626

Brno CSS Josefa Korbela – noclehárna

221 766

385 002

106 718

1 571 628

314 888

2 600 002

Brno CSS Josefa Korbela – nízkoprahové denní centrum

316 756

212 251

88 922

990 790

294 314

1 903 032

59 960

0

1 119

60 400

248

121 727

270 044

72 723

62 501

1 454 838

199 861

2 059 966

Brno CSS Josefa Korbela – azylový dům

finanční přehled

Energie

Oblastní ředitelství – Čechy

Školící oddělení

70

Materiálové
náklady

Brno CSS Josefa Korbela – NKC
Brno CSS Josefa Korbela – prevence
Brno CSS Josefa Korbela – terénní program

127 939

13 299

18 730

376 048

66 824

602 839

Brno CSS Josefa Korbela – ostatní náklady

366 567

30 883

59 771

1 012 140

4 838

1 474 199

Brno Staňkova – sociální byty

2 707 661

165 992

515 360

244 450

0

1 781 860

Křižánky

18 129

60 263

112 709

158 789

11 371

361 261

Brno Staňkova sociální byty – ostatní náklady

27 487

14 918

1 206 684

50 968

29 946

1 330 002

Přerov – dům pro matky s dětmi

640 018

652 530

210 779

3 299 225

607 290

5 409 842

Přerov – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (od 2016)

124 147

106 747

132 420

1 488 738

227 280

2 079 333

Přerov – dům pro matky s dětmi – ostatní náklady

56 442

0

53

0

5 356

61 851

Karlovy Vary – komunitní centrum

14 664

-9 040

7 025

76 520

26 696

115 865

Karlovy Vary – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

444 542

95 728

194 775

1 456 983

43 592

2 235 619

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – azylový dům

133 437

399 380

309 702

2 841 681

1 100 307

4 784 507

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – noclehárna

192 138

131 867

62 073

1 707 056

269 130

2 362 264

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum

126 972

92 422

41 351

594 812

77 026

932 583

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – Chodov sociální poradenství

0

0

58 510

17 400

10 674

86 584

10 000

0

0

793 598

2 680

806 277

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – ostatní náklady
Krnov Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro seniory

88 022

14 959

29 132

908 157

314 129

1 354 400

Krnov Komunitní centrum – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

98 496

52 622

43 690

1 186 175

406 448

1 787 430

Krnov Komunitní centrum – ostatní náklady

70 892

0

3 785

221 035

101 354

397 066

902 510

711 317

298 243

5 813 135

1 123 529

8 848 735

Krnov Centrum sociálních služeb – noclehárna

42 903

115 051

6 253

1 006 253

160 133

1 330 593

Krnov Centrum sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum

90 022

46 747

6 798

603 875

81 960

829 403

Krnov CSS – terénní program

37 564

26 953

49 666

1 026 709

116 459

1 257 351

1 622 671

211 448

55 811

1 606 694

195 514

3 692 138

141 568

0

12 510

539 947

1 371

695 397

0

18 329

64 677

0

1 653 413

1 736 419
5 087 799

Krnov Centrum sociálních služeb – azylový dům

Krnov Centrum sociálních služeb – kuchyně
Krnov Centrum sociálních služeb – ostatní náklady
Opava Sbor
Opava Dům pro matky s dětmi – azylový dům

239 268

625 759

337 359

3 296 859

588 554

Opava Dům pro matky s dětmi – noclehárna

19 027

48 422

9 357

614 280

75 515

766 601

Opava Dům pro matky s dětmi – ostatní náklady

65 079

0

0

372 164

1 199

438 442

Opava Centrum sociálních služeb Samaritán – azylový dům

142 852

410 558

497 300

2 511 580

637 191

4 199 482

Opava Centrum sociálních služeb Samaritán – noclehárna

77 759

112 238

20 092

1 168 539

160 096

1 538 724

Opava CSS Samaritán – nízkoprahové denní centrum

53 383

55 982

14 908

796 432

112 526

1 033 231

Opava Centrum sociálních služeb – terenní program

10 792

5 870

3 482

294 662

48 903

363 708

256 943

0

0

587 284

2 057

846 284

Opava Centrum sociálních služeb Samaritán – ostatní náklady
Opava Centrum sociálních služeb – sociální rehabilitace
Opava CSS sociál.rehabilitace – ostatní náklady
Frýdek-Místek Domov Přístav
Frýdek-Místek Domov Přístav – ostatní náklady
Ostrava Komunitní centrum – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ostrava Dům pro matky s dětmi – azylový dům
Ostrava Dům pro matky s dětmi – noclehárna
Ostrava Dům pro matky s dětmi – ostatní náklady

21 011

15 590

7 091

408 860

174 898

627 451

389 789

61 042

264 935

1 765 870

135 362

2 616 997

1 642 550

597 389

459 293

6 004 785

1 131 898

9 835 916

0

0

0

186 131

330

186 461

368 181

80 219

271 575

1 141 385

228 794

2 090 155

944 673

759 109

906 000

3 579 905

1 995 131

8 184 818

79 820

18 701

6 000

869 683

92 024

1 066 229

783 236

0

0

56 415

44

839 696

Ostrava Domov Přístav

5 820 365

967 805

4 557 427

7 826 190

2 493 359

21 665 145

Ostrava Domov Přístav – kuchyně

5 577 948

2 967 236

43 572

71 732

2 217 707

277 700

Ostrava Domov Přístav – ostatní náklady

176 173

0

0

0

0

176 173

Ostrava Centrum sociálních služeb – azylový dům

700 171

332 655

832 731

3 925 402

1 862 444

7 616 733

Úhrada za
služby

Jiné ostatní
výnosy

Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem

Praha – Ústředí

0

31 088 904

1 690 667

0

32 779 571

ReShare

0

1 785 287

1 326 575

1 106 592

5 553 359

IT

0

0

0

0

0

Oblastní ředitelství Moravskoslezského kraje

0

2 228

0

0

2 228

Oblastní ředitelství – Čechy

0

0

0

0

0

Oblastní ředitelství Střední Morava

0

0

0

127 630

127 630

Školící oddělení

0

0

0

0

0

OPPA Rozvoj – AS Praha

0

0

0

274 203

274 203

Podpora integrace uprchlíků – Nadace Generace 21

0

0

3 024 352

0

3 024 352

Brno Centrum sociálních služeb Staňkova – nízk. zařízení pro děti a mládež

0

219

1 500

1 731 571

1 733 289

Brno Centrum sociálních služeb Staňkova – ostatní náklady

0

675

22 202

0

22 877

Brno NZDM Körnerova – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

100

200

1 639 152

1 639 452

Brno NZDM Jonáš – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

5 259

0

1 627 720

1 632 979
9 392 343

Brno CSS Josefa Korbela – azylový dům

5 558 529

5 421

29 567

3 798 826

Brno CSS Josefa Korbela – noclehárna

508 090

4 767

23 804

2 038 500

2 575 161

53 333

4 539

5 440

1 573 500

1 636 812

Brno CSS Josefa Korbela – nízkoprahové denní centrum
Brno CSS Josefa Korbela – NKC

0

0

14 994

106 894

121 888

Brno CSS Josefa Korbela – prevence

0

125

0

1 784 500

1 784 625

Brno CSS Josefa Korbela – terénní program

0

0

0

542 300

542 300

Brno CSS Josefa Korbela – ostatní náklady

0

225 825

317 495

942 433

1 485 753
1 596 560

Brno Staňkova – sociální byty

1 581 225

5 335

10 000

0

0

6 345

217 808

0

224 153

Brno Staňkova sociální byty – ostatní náklady

1 374 091

3 255

0

39 046

1 416 392

Přerov – dům pro matky s dětmi

3 870 651

20 129

2 390

1 495 400

5 388 570

0

1 897

28 171

1 976 291

2 006 359
57 993

Křižánky

Přerov – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (od 2016)
Přerov – dům pro matky s dětmi – ostatní náklady

0

0

57 993

0

Karlovy Vary – komunitní centrum

0

0

0

0

0

Karlovy Vary – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

238 820

53 355

1 794 935

2 087 110

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – azylový dům

698 057

5 775

20 500

3 378 000

4 102 332

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – noclehárna

141 896

0

0

2 071 300

2 213 196

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum

8 759

0

0

852 500

861 259

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – Chodov sociální poradenství

0

0

0

84 000

84 000

Karlovy Vary Centrum sociálních služeb – ostatní náklady

0

32 102

0

745 994

778 096

Krnov Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro seniory

0

20 226

2 703

870 831

893 760

Krnov Komunitní centrum – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

0

15 289

1 321 773

1 337 062

0

120 600

16 053

126 804

263 457

2 340 329

51 606

129 627

6 850 000

9 371 562

Krnov Komunitní centrum – ostatní náklady
Krnov Centrum sociálních služeb – azylový dům
Krnov Centrum sociálních služeb – noclehárna

160 228

22

3 405

1 051 000

1 214 655

6 112

215

15 746

414 000

436 073

0

0

2 140

876 000

878 140

2 576 468

15 996

0

197 689

2 790 154

20 878

113 987

125 994

527 120

787 979

0

1 442 306

0

0

1 442 306

1 390 327

31 114

52 586

3 732 700

5 206 727

64 055

0

0

691 000

755 055

0

0

65 079

350 218

415 297

Opava Centrum sociálních služeb Samaritán – azylový dům

1 127 155

38 526

8 632

2 854 200

4 028 513

Opava Centrum sociálních služeb Samaritán – noclehárna

207 776

0

0

1 382 000

1 589 776

26 573

4 723

105

865 886

897 287

Opava Centrum sociálních služeb – terenní program

0

0

0

316 250

316 250

Opava Centrum sociálních služeb Samaritán – ostatní náklady

0

0

256 943

586 636

843 579

Krnov Centrum sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum
Krnov CSS – terénní program
Krnov Centrum sociálních služeb – kuchyně
Krnov Centrum sociálních služeb – ostatní náklady
Opava Sbor
Opava Dům pro matky s dětmi – azylový dům
Opava Dům pro matky s dětmi – noclehárna
Opava Dům pro matky s dětmi – ostatní náklady

Opava CSS Samaritán – nízkoprahové denní centrum

Opava Centrum sociálních služeb – sociální rehabilitace
Opava CSS sociál.rehabilitace – ostatní náklady
Frýdek-Místek Domov Přístav

0

33 715

1 112

421 770

456 597

101 396

647 095

150 756

1 799 917

2 699 164
9 684 395

4 222 611

19 684

31 100

5 411 000

Frýdek-Místek Domov Přístav – ostatní náklady

0

0

0

264 612

264 612

Ostrava Komunitní centrum – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

3 017

13 643

1 871 000

1 887 660

1 642 742

4 184

3 823

6 138 000

7 788 749

121 761

63

2 142

927 000

1 050 966

108 404

12 505

702 311

173 872

997 092

Ostrava Domov Přístav

6 827 396

32 067

1 800

13 243 534

20 104 797

Ostrava Domov Přístav – kuchyně

5 540 599

989

0

0

5 541 588

0

0

176 173

0

176 173

2 715 713

540 012

31 255

4 705 000

7 991 980

Ostrava Dům pro matky s dětmi – azylový dům
Ostrava Dům pro matky s dětmi – noclehárna
Ostrava Dům pro matky s dětmi – ostatní náklady

Ostrava Domov Přístav – ostatní náklady
Ostrava Centrum sociálních služeb - azylový dům

71

finanční přehled

Středisko/služba

Středisko/služba

Osobní
náklady

Služby

Ostatní
náklady

Náklady
celkem

407 492

542 627

159 596

1 611 687

546 598

Ostrava Centrum sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum

408 873

252 464

73 916

1 108 724

293 030

2 137 007

Ostrava Centrum sociálních služeb – ostatní náklady

826 825

0

1 057

294 583

12 945

1 135 409

Ostrava Prevence bezdomovectví

475 138

144 682

414 496

2 923 966

546 685

4 504 968

27 773

0

5 301 830

120 299

126

5 450 027

1 763 056

437 734

509 075

6 604 255

1 188 873

10 502 992

Ostrava Domov Přístav 2
Ostrava Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro senioři

3 268 000

75 735

230 213

173 604

1 091 748

203 946

1 775 246

164 230

11 878

0

377 542

-96 127

457 523

Havířov Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro senioři

56 916

0

47 177

640 014

75 629

819 735

Havířov Komunitní centrum – SAS pro rodiny s dětmi

46 367

0

36 141

793 110

123 405

999 023

Ostrava Komunitní centrum – ostatní náklady

finanční přehled

Energie

Ostrava Centrum sociálních služeb – noclehárna

Ostrava Prevence bezdomovectví – ostatní náklady

72

Materiálové
náklady

Havířov KC – ostatní náklady

19 974

0

0

0

0

19 974

Havířov Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro senioři

52 460

3 300

26 571

351 576

179 985

613 893

Havířov Komunitní centrum – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

61 426

7 239

39 071

902 241

124 132

1 134 108

9 049

0

0

0

-10

9 039

Havířov Dům pro matky s dětmi

581 337

736 590

928 322

3 696 037

1 008 268

6 950 555

Havířov Dům pro matky s dětmi – ostatní náklady

188 978

0

0

0

0

188 978

80 014

6 400

29 044

640 618

94 564

850 639

Havířov KC – ostatní náklady

Havířov Prevence bezdomovectví
Havířov Prevence – ostatní náklady

7 566

0

0

0

0

7 566

Havířov Centrum sociálních služeb – azylový dům

630 627

407 034

588 379

3 119 367

852 162

5 597 569

Havířov Centrum sociálních služeb – noclehárna

149 164

163 433

61 580

1 205 283

230 337

1 809 798

Havířov Centrum sociálních služeb – terénní program

19 142

26 561

7 272

270 574

36 808

360 357

Havířov Centrum sociálních služeb – ostatní náklady

166 351

0

527

430 031

1 172

598 081

Havířov Dům pod Svahem

435 585

261 662

477 273

3 106 971

727 942

5 009 433

Havířov Dům pod Svahem – ostatní náklady

15 132

0

0

0

0

15 132

Havířov Vyhlídka – služba pro ženy

115 806

75 731

702 636

781 501

238 046

1 913 720

Bohumín Prevence bezdomovectví

204 141

33 130

33 337

793 115

134 680

1 198 403

0

0

407 423

0

0

407 423

1 179 669

1 411 964

1 126 344

5 522 524

1 970 455

11 210 956
4 164 945

Bohumín Prevence nájemné
Praha Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – azylový dům
Praha Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – noclehárna

483 596

501 397

182 832

2 479 022

518 098

Praha Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – NDC

1 410 549

490 590

138 792

1 628 195

469 070

4 137 195

Praha Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – ostatní náklady

1 235 042

14 992

290 055

1 177 385

-84 904

2 632 570

Jirkov Dům pro matky s dětmi – azylový dům

93 377

137 734

175 912

948 301

228 670

1 583 994

Jirkov – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jonatán

50 618

33 100

45 703

1 164 247

184 778

1 478 446

Jirkov – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána

73 220

33 100

47 126

581 217

105 477

840 140

Jirkov – ostatní náklady

28 499

0

0

0

1 592

30 091

11 516

9 865

150 070

104 027

35 089

310 567

45 288

147 615

137 684

311 858

249 143

891 588

0

0

0

0

540

540

70 022

14 000

126 172

1 052 913

105 913

1 369 020
2 393 504

Praha 3 Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro senioři
Praha 5 KC – sociálně aktivizační služby pro senioři
Praha 5 KC – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Praha Centrum sociálních služeb Lidická – sociální rehabilitace
Praha Centrum sociálních služeb Lidická – terénní program

255 364

44 844

56 213

1 726 207

310 876

Praha Centrum sociálních služeb Lidická – ostatní náklady

256 510

127 329

794 198

543 115

200

1 721 351

Šumperk Centrum sociálních služeb – azylový dům

756 600

359 552

202 328

2 514 341

759 236

4 592 057

Šumperk Centrum sociálních služeb – noclehárna

363 897

229 217

94 545

1 393 790

272 189

2 353 637

Šumperk Centrum sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum

231 802

67 193

135 147

769 244

173 947

1 377 334

1 647 154

368 578

181 097

1 541 648

266 443

4 004 919

95 766

0

12 520

477 208

6 438

591 931

Šumperk Centrum sociálních služeb – kuchyně
Šumperk Centrum sociálních služeb – ostatní náklady

Ostrava Centrum sociálních služeb – noclehárna
Ostrava Centrum sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum
Ostrava Centrum sociálních služeb – ostatní náklady
Ostrava Prevence bezdomovectví

Úhrada za
služby

Jiné ostatní
výnosy

Přijaté příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem

605 535

1 110

0

2 735 000

42 440

8 010

500

1 655 600

3 341 645
1 706 550

0

0

826 825

427 949

1 254 774
3 629 265

0

334

0

3 628 932

Ostrava Prevence bezdomovectví – ostatní náklady

5 569 724

55

431 310

118 362

6 119 450

Ostrava Domov Přístav 2

4 552 834

17 423

0

5 751 000

10 321 257

Ostrava Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro senioři

0

11 815

2 000

1 284 000

1 297 815

173 649

0

0

111 009

284 658

Havířov Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro senioři

0

7 353

13 326

639 000

659 679

Havířov Komunitní centrum – SAS pro rodiny s dětmi

0

0

80 000

702 000

782 000

Ostrava Komunitní centrum – ostatní náklady

Havířov KC – ostatní náklady

0

0

19 974

0

19 974

Havířov Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro senioři

0

0

1 581

402 000

403 581

Havířov Komunitní centrum – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

0

20 000

747 000

767 000

Havířov KC – ostatní náklady

0

0

9 049

0

9 049

1 419 072

85 723

0

6 202 650

7 707 445

Havířov Dům pro matky s dětmi – ostatní náklady

Havířov Dům pro matky s dětmi

0

0

188 978

0

188 978

Havířov Prevence bezdomovectví

0

50

0

765 000

765 050

Havířov Prevence – ostatní náklady

0

0

7 566

0

7 566

1 699 258

38 890

49 215

4 092 168

5 879 531

Havířov Centrum sociálních služeb – azylový dům

238 315

504

14 235

1 399 000

1 652 054

Havířov Centrum sociálních služeb – terénní program

Havířov Centrum sociálních služeb – noclehárna

0

0

0

289 000

289 000

Havířov Centrum sociálních služeb – ostatní náklady

93 201

41 734

83 634

424 303

642 872

1 238 324

8

63 290

3 490 000

4 791 623

Havířov Dům pod Svahem
Havířov Dům pod Svahem – ostatní náklady
Havířov Vyhlídka – služba pro ženy
Bohumín Prevence bezdomovectví
Bohumín Prevence nájemné
Praha Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – azylový dům

0

0

15 132

0

15 132

352 380

5

100 000

775 000

1 227 385
953 968

0

18

0

953 950

502 690

3

0

0

502 693

3 527 884

30 289

20 302

8 594 653

12 173 128
4 378 952

Praha Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – noclehárna

512 741

744

149 467

3 716 000

Praha Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – NDC

44 096

6 540

69 955

3 896 000

4 016 591

Praha Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše – ostatní náklady

422 345

449 826

1 509 461

636 461

3 018 092

Jirkov Dům pro matky s dětmi – azylový dům

336 629

0

0

1 191 571

1 528 200

Jirkov – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jonatán

0

0

0

1 318 073

1 318 073

Jirkov – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána

0

0

0

741 618

741 618

24 401

5 067

28 269

0

57 737

0

4 576

20 660

99 000

124 236
158 351

Jirkov – ostatní náklady
Praha 3 Komunitní centrum – sociálně aktivizační služby pro senioři
Praha 5 KC – sociálně aktivizační služby pro senioři

0

4 440

153 911

0

Praha 5 KC – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

0

0

0

0

Praha Centrum sociálních služeb Lidická – sociální rehabilitace

0

22

400

1 261 686

1 262 108
2 221 880

Praha Centrum sociálních služeb Lidická – terénní program

0

0

23 128

2 198 752

Praha Centrum sociálních služeb Lidická – ostatní náklady

858 240

861 382

0

34 068

1 753 690

3 369 691

138 859

0

1 100 925

4 609 475

284 618

9 736

0

2 058 825

2 353 179

0

225

0

1 353 578

1 353 808

Šumperk Centrum sociálních služeb – azylový dům
Šumperk Centrum sociálních služeb – noclehárna
Šumperk Centrum sociálních služeb – nízkoprahové denní centrum
Šumperk Centrum sociálních služeb – kuchyně
Šumperk Centrum sociálních služeb – ostatní náklady

2 780 732

3 305

0

946 193

3 730 230

140 845

9 260

40 946

431 616

622 667

73

finanční přehled

Středisko/služba

finanční přehled, Aktiva

finanční přehled, Aktiva

74

finanční přehled, Aktiva

75

finanční přehled, PASIVA

finanční přehled, PASIVA

76

finanční přehled, Pasiva

77

finanční přehled, Výkaz zisku a ztráty

finanční přehled, výkaz zisku a ztráty

78

výrok auditora

79

Výrok auditora

80

výrok audiora

81

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ve škálách šedi

“ pérovka “

82

Dárci a přispěvatelé

CMYK

Mohelnice
mez i H a nou a J es ení k y

NADACE
VINCI

PANTONE - OFSET

Potravinová banka v Ostravě, o.s.

PANTONE - FLEXO

CMYK - FLEXO

CMYK - OFSET

GROUP
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